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Varje musikanläggning av klass 
har en kvartsstyrd skivspelare. 

Kvartsstyrning är 100 ggr precisare än vanlig direktdrift. 
Kvartsstyrda skivspelare använder samma teknik som kvartsstyrda 
klockor, där avvikelsen är maximum 90 sekunder per år! 

Därför håller kvartsstyrda skivspelare hastigheten minst 100 ggr 
bättre än de konventionella direktdrivna skivspelarna. Och hastigheten 
är alltid konstant även om temperaturen eller belastningen från pickup 
och t ex skivrengörare ändras. 

Du får också så fina värden för svaj och rumble att de nästan inte 
kan mätas. 
Kardanupphängd tonarm ger mindre friktion och bättre ljud. 
I princip fungerar den här avancerade JVC konstruktionen som den 
ideala, friktionsfria enpunktsupphängningen. Den ger en mindre friktion 
och därmed bättre ljud samtidigt som den är mycket pålitlig och robust. 

Motvikten på JVC:s tonarm är placerad extra lågt, vilket ger armen 
lägre tyngdpunkt. Den blir okänsligare för yttre stötar. 

Välj mellan 3 kvartsstyrda JVC skivspelare. 
Ännu för något år sedan kostade en kvarts
styrd skivspelare över 6.000:- medan du 
idag kan få en JVC-spelare för under 
1.500:-! 
QL-A2 en elegant autoreturmodell för under 

l.500:- (bilden) 
QL-F4 en helautomatisk enkelspelare för 

under l.800:-
QL-A7 ett studioverk med fotoelektriskt 

automatstopp för ungefär 3.100:-. 
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Åhlen & Åkerlunds Tryckerier 1979 

Omslag~t: 'v icku h. a ru ,c lkll ha r 
börjat snurra i b de Väs teuropa och 
Sverige efte r många års tvekan. RT 
har gått i närkamp med systemen 
på marknaden och kan redovisa in
tryck från testpaneler och inträng
ande mätningar. RT-foto : Claes
Göran Flinck, Kamerabild 

Innehåll: 
Ljudkub från Philips, 4 
Norrköping -. 
En origineTllösning är den nya ljudkuben, 
22AHl80 , som tillverkas i Norrköping. Vår 
granskning av denna prisbilliga tereoanlägg
ning efter te st utm ynnar i positiva omdömen. 

RT test: Videospelare 6 
Videospelare för hembruk har nu bÖljat säljas 
på allvar. F yra olika kassettsystem lockar 
med bild- och ljudinspelning. Läs om syste
mens hi storia, teknik och bildförmåga ! 

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

Nya produkter 31 

Digitalt sekvens filter - enkelt 
och effektivt 34 
Ett digitalt sekve nsfilter kan lätta byggas med 
dagens komponenter. Kjell Jeppson orienterar 
om tekniken och ger den teoreti ka bakgrun
den. 

DX-sidan 36 
Bekanta dig med Beverage-antennen - en 
ovanlig antenntyp med föra lldel några pro
blemati ska egenskaper men också några 
oöverträffat fördelaktiga! Stig Adolfsson utre
der frågeställningarna. 

6801 - En komplett dator 
i en krets 40 
Motorolas krets 6801 är en " Single chip com
puter". Den omfattar på en bricka såväl pro
cessor, klocka , minnen som in- och utportar. 

Hifi-nyttfrån USA. . . 42 
Det är vår kolumnist Robert Angus som fort
sätter att förm edla intryck från vinterns stora 
hemelektronikmässa i Las Vegas , USA . 

. . . och mikrodatornyheter 
på WCES 44 
l anslutning till all den övriga traditionella 
hemelektroniken på Las Vegas-showen fanns 
en omfattande expo av datornyheter att se. 
Här några glimtar från detta i en specialrap
port till RT. 

Nytt skivspelarkoncept 48 
Ja , strängt taget är det motorkretsarna som 
utgör nyheten i det beskrivna verket från ja
panska Kenwood - det hela base ras på anta
gandet , att det exi sterar ofullkomlighete r vilka 
kan hävas med det nya begreppet " dynamisk 
belastbarhet" . 

Signalväxel för hi fi 50 
Med många komponenter i hemljudanlägg
ningen kan man få problem vid in- och om
kopplingen. En enkel signalväxel kan göra att 
man använder prylarna mera effektivt. 

1979 nr 4 Årgån~ 51 

Månadens USA-rapport 52 
Kommer från Robert Angus och tar bl a upp 
aspekter på det begynnande marknadskriget 
om och kring metallbandkassetterna. 

Medicinsk elektronik 54 
Det handlar den här månaden om elsäkerhet , 
som fakti skt kan utgöra ett akut problem på 
våra sjukhus. Här ges prakti ska råd och läm
nas förslag till en enkel testkoppling också för 
hembruk. 

LVR i antågande! 56 
På Funkausstellung i Berl in i augusti i år vän
tas BASF pre miärvisa sitt sedan mer än fem 
år aviserade videosys tem. 

Fjärrskrivaren fyller 50 år 56 
Teletekniken håll er i en del fall på att bli mu
seal - som den här Siemens-rapporten visar: 
Fjärrskri varen är t ex en 50-åring nu och stadd 
i stark utveckling. 

Så tyder du RT:s 
radioprognoser 58 
Vi återge r här en efterfrågad artikel om hur 
man skall tyda och nyttja RT: s radioprogno
ser. 

Radioprognoser 59 
Normproblem kring 
kompaktkassetten 63 
Inför 1980-talets utveckling på musikkasset
tens område behövs bättre sta ndardi sering, 
finner BASF:s W. Andriessen. 

Ny pcm-systemanalysator, ny 
kontakt platta 64 
Transientdistorsion -
en analys 66 
grundad på fyra Förstärkarmodeller. 
RT återger här de bärande tankegångarna i ett 
examensarbete från KTH som tar upp ett an
tal typfall giltiga för gängse tonfrekvensför
stärkare och med utgångspunkt i detta analyse
rar förekomsten av transientdistorsion . 

Från utvecklingssystem till 
dator för basic - del 16 72 
I det här avsnittet avslutas beskrivningen av 
universalkortet. H är finns även ett musikpro
gram med . 

F ör 50 år sedan 74 
Vi fort sätter att botanisera ur dåvarande Po
pulär Radio från 1929. 

Pico- en intelligent kontroll-
enhet för tryckverk 76 
Med en mikrodator av typen SC/MP kan man 
tillverka enkla anpassningskret ar mellan mik
rodator och tryckverkenhet. Här visar vi ett 
exempel på en sådan tillämpning. 

Nya kretsar och 
komponenter 77 
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o Ett ovanligt koncept 
är detta: 22 AH 780 från 
Philips. Två kuber rym
mer en stereoanläggning 
bestående av högtalare, 
förstärkare och radio för 
fm och am. 
O Anläggningen är lätt
placerad och prisbillig 
och låter tillräckligt bra 
för att tillgodose normala 
anspråk. 
O Trots den lite bilradio
liknande designen går de 
här "modulerna" ganska 
bra in i flertalet miljöer, 
blir vårt omdöme. 

Uudkuben från NolTköping -
•• "Ljudkuben" , eller 22 AH 
780 som Philips betecknar den , 
är en satsning av det ovanligare 
slaget. Egentligen är kuberna 
två till antalet: Båda innehåller 
högtalare och den ena dessutom 
förstärkare och radiodel för ukv 
och mv. Produkten kom till som 
en utveckling av vad man kalla
de sjukhusradion ; en liten mo
noanläggning i kubformat. Det 
rörde sig dock om en mycket 
enklare produkt än vad dagens 
ljud kub är. 

Vid utvecklingsarbetet drog 
man fördel av de erfarenheter 
som vunnits då ljuddelen i den 
nya serien "hi fi-tv" togs fram. I 
22 AH 780 är sålunda högtalaren 
utförd som ett tvåvägs basre
flexsystem, och man har tack 
vare det kunnat hålla måtten ne
re med en acceptabelt god bas
återgivning. 

Vem köper 
ljudkuben? 

Vem köper den komprimera
de lilla stereoanläggning som 22 
AH 780 faktiskt är? Vi vände 
oss till Philips och kunde kon
statera att frågan inte entydigt 
kan besvara . Pensionärer är en 
grupp , ungdomar en annan . Ett 
stort flertal har tydligen i 22 AH 
780 funnit en idealisk andra an
läggning för sommartorpet , kö
ket eller gillestugan . Helt klart 
är, att den ger mycket utbyte för 
pengarna. Priset ligger vid ca 
1200 kr och för det får man allt
så en stereoanläggning med ra
diodel till vilken kan anslutas 
grammofon eller bandspelare . 
N aturligtvis kan den inte jämfö
ras med hi fi-anläggningar i den 
"normala" prisgruppen 3 000-
5 000 kr. Ett lågt pris betyder 

ofrånkomligt en annan målsätt
ning eller kompromisser. 

I det här fallet rör det sig om 
en begränsad tillgänglig effekt 
från förstärkaren, ca 15 W, och 
relativt små högtalare , men hel
heten måste ändå anses som 
lyckad. 

Diskreta komponenter 
irörstärkardelen 

Förstärkardelen är helt upp
byggd med diskreta transistorer. 
Utgångssteget har s k Darling
tontransistorer och är komple
mentärt. Ingången består aven 
transistor om är förspänd . Den 
spänningen syntes inte vara 
optimalt justerad , fann vi i våra 
mätningar, eftersom klippning
en var osymmetrisk. Å andra si
dan fick vi ut 2 W mer än vad 
bladen lovar, vilket innebär 17 
W. . 

Tonkontrollerna är passiva 
och föregås av ett tretransis
torsteg. 

Volymkontrollen är försedd 
med uttag för kondensator för 
att åstadkomma en fysiologisk 
volymkontroll. Vi mätte med 
potentiometern i sitt översta lä
ge vid registrering av frekvens
kurvor och 4-kantvågsvar för att 
inte dessa skulle påverkas av 
det bashöjande nätet (egentligen 
diskantnivåsänkande) . 

Grammofonsteget är byggt 
med två transistorer: En pnp 
och en npn , mellan vilka ligger 
ett RIAA -korrigerande nät. 
Mycket mer är inte att orda om 
If-stegens konstruktion. Mät
ningarna visar att de fungerar 
tillfredsställande: Några super
data skall man naturligtvis inte 
vänta sig. 

Vi mätte även den dynamiska 
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lilen men liigpresterande 
intermodulationen. Stegen har 
bevisligen ett visst mått av dim , 
se mätresultaten! En summering 
av dim-produkterna upp till 15 
kHz ger 0,43 %, vilket är fullt 
hörbart. Senare tids rön pekar 
på att vissa personer urskiljbart 
hör så låga värden som 0,05 % ! 
Dim-värden i den storleksord
ningen kan man kräva av hi fi
förstärkare i den övre klassen 
medan man kanske får accepte
ra en halv procents dim för en 
produkt i tusenkronorsklassen , 
men det innebär alltså klart hör
bar distorsion för en inte obe
tydlig mängd lyssnare! 

4-kantvågsvar avslöjar direkt 
om inte frekvenskurvan är rak . 
Vid I kHz prf (pulsrepetitions
frekvens) har vi en liten över
släng. Resultatet blev detsamma 
om vi lastade förstärkaren re
sistivt eller med de inbyggda 
högtalarna . Vi har ej mätt med 
kapacitiv last, eftersom det inte 
är aktuellt. Vid 100 Hz kantvåg 
ser vi att kurvorna lutar kraftigt. 
Det svarar i sin tur mot ett bas
fall , vilket även frekvenskurvan 
visar. Troligen är detta avsikt
ligt för att inte basreflexsyste
met skall överbelastas vid låga 
frekvenser. 

Bra fm-del 
En ic för mv 

Radiodelen skulle lika gärna 
kunna ha suttit i en dyrare appa
rat och följer det gängse mönst
ret där: Kret en 3089 för rnf-steg 
och detektor, keramiska filter 
och kretsen JL4758 som stereo
dekoder. I ngångssteget är byggt 
kring bipolära transitorer. 

Uppmätta värden pekar på en 
känslighet av 8 dBf vid 26 dB sIn 

och mono, 39 dBf vid 46 dB sIn i 
stereo, och totalt kan man i ste
reoläget få 53 dB sIn. Känslig
hetsvärdena får anses som goda 
liksom distorsionsvärdena. 

Mellanvågsdelar kan i dag gö
ras verkligen enkla! Granskar 
man schemat för 22 AH 780 fin
ner man bara en enda krets som 
innehåller hf- , blandar- , oscil
lator- och mf-steg samt detek
tor! Bara avstämningskretsar, 
däribland ett keramiskt rnf-fiI
ter, jämte ett mindre antal kon
densatorer och motstånd är 
kopplade till kretsen AH 1197. 

Detta verkar bli ett standard
koncept vad gäller mv-delar i 
dag och det verkar fungera in
vändningsfritt. 

Hur låter ljudkuben? 
Naturligvis kan man inte 

vänta sig att ljudkuben skall låta 
som en stor anläggning , men för 
sitt format och pris ger den fak
tiskt mycket ljud . Det är öppet 
och klart och har inte särskilt 
mycket av det "burkljud" som 
annars brukar utmärka kom
pakthögtalare . 

DiskanthögtaJaren är av 
kontyp. Billiga diskantelement 
brukar låta vasst , men inte sär
skilt i det här fallet. Om man har 
måttliga krav på ljudkvalitet du
ger 22 AH 780 utmärkt. Man 
kan inte få allt för 1200 kr , men 
ljudkuben ger ovanligt mycket. 

Musik- och hi fi-entusiasten 
får dock som tidigare vara be
redd på att punga ut med ca 
5000 kr för passande välljud, 
men söker han sig en andra an
läggning kan ljud kuben vara ett 
intressant alternativ. F ormen är 
också avvikande - passar i fler
talet miljöer. G L. 

Forts på sid 31 



En del hifi -experter anser att det är det unika 
nya WRD-systemet som gör Ortofon MC30 till en av 

världens förnämaste moving-coilpickuper. 
Vi på Ortofon tror att det finns många anled
ningar till att det är så. Till exempel vår nya 
minidiamant, den nykonstruerade nålarmen, 
armaturen, spolarna och gummiupphängningen. 
Och så förstås det unika nya dämpningssyste
met. 

Sen har vi också kunnandet. MC30 är en 
moving-coilpickup som kan tillverkas bara av 
ett företag som vårt, med alla års erfarenhet av 
moving-coil-tillverkning. Vi introducerade den 
första moving-coilpickupen redan 1948. Sedan 
dess har vi ständigt funnit nya sätt att förbättra 
systemet. Höjdpunkten på vår 
strävan är MC30. 

MC30 tillverkas för hand
under ett mikroskop - i våra labo
ratorier i Köpenhamn. 

Ortofons patenterade WRD
system (Wide Range Damping) 
dämpar selektivt resonanserna i 
det mekaniska systemet. Det be
står av två gummidelar med en 
platinaplqtta emellan. Dessa gummi-

ortofon 
accuracy in sound 

delar gör att nålarmen vid låga frekvenser kan 
göra stora rörelser, och vid höga frekvenser fun
gerar platinaplattan som en broms och dämpar 
då gradvis rörelserna, så att vid mycket höga 
frekvenser enbart främre gummiupphängningen 
arbetar. Detta betyder att Ortofon MC30 är 
mycket rör lig vid låga frekvenser samtidigt som 
den kan spåra höga amplituder. Vid höga frek
venser, däremot, där man har mekaniska reso
nanser, ger denna konstruktion den nödvändiga 
dämpningen. Detta, i kombination med den myc
ket låga rörliga massan, ger MC30 extremt god 

spårnings förmåga vid alla frekven
ser, och full kontroll över diskanten. 

Vill du veta mer om Ortofons 
moving-coilpickup MC30 så skriv 
till oss om en broschyr. Eller be 
din hifi-handlare om en demon
stration på Ortofons direktgrave
rade testskiva (som medföljer när 
du köper din MC30). Sedan in
stämmer du nog med de andra hifi
experterna. 

Generalagent: 
Elfa Radio & Television AB, 17117 Solna. 
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Marknadens videokassettsystem -el 
•• Vägen till dagens video
kassettsyste rn för hembruk är 
ganska lång och snå rig. Det 
fi nns också på övriga håll än i 
Euro pa and ra system, li ksom 
det också finn s system som inte 
direkt ä r avsedda för hembruk. 
De ä ldsta systemen är Philips 
VC R och Sonys U- matic, som 
båda lanserades 197 1. Det 
VC R-format som då kom ti ll 
användning skild e s ig en del från 
dagens. Det används dock fort
fa rand e i sto r uts träckning inom 
institutioner , skolor och liknan
de . Sjä lva kassetten såg likadan 
ut som nu med 12,7 mm band 
(1 /2 tum), men bande t kördes då 
med en högre has tighet , 14,29 
cm/s, mot 6,56 cm/s för det se
na re VCR Long Playing-syste
met. Skrivhastigheten , d v s hu
vudets hastighet relativt bandet. 
va r dock densamma - 8, I m/s . 

Samtidigt har man dock mins
kat huvudets luftgap från 1,2 till 
0,6, /-Lm och därigenom ha r man 
i princip ökat upplösningsför
mågan till det dubbla. D en lägre 
bandhastighe ten för med sig att 
avståndet mellan spå ren ha r eli
minerats. Spå rbredden hos det 
ursprungliga VCR-systemet var 
130 /-Lm medan centrumavstånde t 
mellan spåren var 187 /-Lm . D et 
gavs alltså pla ts för s k guard 
bands, oinspelade skyddzoner. 
mellan spå ren . 

I det moderna VC R-systemet 
ä r spårbredden i stället lika med 
avståndet mellan spåren och 85 
/-Lm. 

Tätare spår 
längre speltid 

Ett steg längre i reducerad 
bandhastighe t gå r nu Grundig 
med sin variant med samma 
kassett , SV R , Super Video Re
corder, där bandhastigheten 
sänkts ytterliga re till 3,95 cm/s. 
Skriv hastigheten har dä remot 
höjt s något till 8 ,21 m/s genom 
att man använder en större dia
meter på den trumma som upp
bär videohuvudena. Till följd a v 
den lägre hastigheten blir spå r
bredden här blott 50 /-Lm utan 
skyddzoner. 

Med de längsta band som 
finn s i dag få r man en maximal 
speltid hos VCR standard av 80 
minuter eller I tim och 20 min . 
Med samma band ges då i LP 
VCR 180 minuter eller 3 tim
mar. I princip skulle man också 
få 5 timmars sp'eltid med samma 
band i Grundigs SYR. Men icke 

D Marknaden för videospelare har tydligen 
börjat expandera kraftigt i Sverige efter alla 
års överoptimistiska prognoser. Vi har nu 
fyra system att välja på, och många kämpar 
för att bli störst och helst ensamma på 
marknaden. 
D Många är villrådiga och vet inte vad man 
bör satsa på. RT har här gjort en omfattande 
granskning av konstruktionsdetaljer i de olika 
systemen och också noggranna utvärderingar 
av de.n bildkvalitet man får. 
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så! G rundig-systeme t kräver 
nämligen högre to leranser fö r 
kassett hö ljet och bandföringen, 
och man säljer därför en spe
ciaiversion av VC R-kassetten 
so m skall användas i spelaren. 
För att hindra att man använder 
en van lig kassett har man då satt 
in en extra styrkiack som måste 
fi nnas med för att spela ren skall 
ku nna användas. Man kan kän
na igen kassetterna på den 
klacken men också på att ena 
bandföri ngsrullen ä r av metall 
och ej av plast. Dessa special
preparerade kassette r sälj a un
de r Grundigs namn , men också 
av BASF och Agfa . 

Det långa bandet som skulle 
ge fem timmars spe ltid finn s 
emell ertid ännu inte a tt få i den 
speciella Grundig-versionen , 
vilket man från bö rjan lovat. 
Man ha r uppenbart haft problem 
med bandföringen hos det ex
tremt tunna bandet. Den längsta 
spe ltid man kan få i Grundig
spelaren ä r därfö r fy ra timmar 
och 15 minuter (255 minute r) 
med ett band som ger två tim
mar och 30 minuter ( 150 minu
ter) på L P VC R. 

En riktig rö ra av hastigheter 
och kassettyper således. Emel
le rtid kan man fakti skt an vända 
vilken VCR-kassett som hel st i 
G rundig-spelaren om man pla
cerar en bit tape på den pl ats dä r 
kod-klacken skall s itta. På det 
sättet kan man an vända band 
som ger fem timmars speltid , 
och det ger bra resultat i de 
flesta fa ll . 

Dock förmodligen inte i 
samtliga fall , eftersom man från 
Grundig inte velat släppa ut 
femtimm arsband . Man löper 
alltså en extra ri sk fö r band saI
lad och e lände om man ger sig 
till att lönnligen använda andra 
band än Grundig-kodade i spe
laren . Vi kan dä rfö r inte re
kommendera ta pe-metoden i 
gemen , men det kan vara bra att 
veta, att möjligheten finn s om 
man skulle råka i ett trängt läge 
med tillgång endast till " fel " 
kassett . . . 

Detta om Philips-systemet , 
som endas t finn s i Europa. Man 
ha r inte kon verterat det fö r an
vändning med det tv-system 
som finn s i USA , och VC R ä r 
därför okänt i USA och Ja pan . 

U-matic-systemet 
med 3// band 

Annat ä r det däremot med 1a-



IDggrann utvärdering Av Bertil Hellsten (text och foto) 

pansystemet U-matic, som finns 
både i Japan , USA och Europa, 
anpassat för respektive tv-sys
tem. Det skiljer sig från det lika 
gamla YCR-systemet genom att 
det använder ett bredare band , 
3/4 tum eller 19,05 mm . Band
hastigheten är i Japan och USA 
9,5 cm/s, alltså en vanlig Ijud
band hastighet. Systemet är 
dyrt, kassetten är stor och bild
kvaliteten är helt överlägsen alla 
övriga kassettsystems. Det här 
är heller inget hemvideosystem 
utan det används i ställ et där 
man har höga krav på bildkva
litet och samtidigt vill ha ett 
system som är lätt att använda. 
U-matic-systemet är i detta 
sammanhang mest intressant för 
att det legat till grund för ut
vecklingen av Beta-systemet : 
Det introducerades av Sony i 
Japan 1975 som ett I-timmes
system med halvtumsband i den 
kassett som används i dag. 
Bandhastigheten var då 4 cm/s. 

Det speciella med det syste
met då var att man var först med 
att använda inspelning utan 
skyddzoner, guard bands . Detta 
gav lång speltid på liten kassett . 
Systemet såldes såväl i Japan 
som USA. Genom att sänka 
hastigheten till 2 cm/s fick man 
fördubb lad speltid till två tim
mar. Kombinationsapparater 

Uppgivna 
fabrikantdata 

Horisontell upplösning 
Brusavstånd bild 

Bandhastighet 
Skrivhastighet 
Videospårbredd 
Spaltbredd videohuvud 

Frekvensomfång ljud 
Brusavstånd ljud 

Video in/ut 

Kassettmått b x h x d 
Kassettvolym 
Kassettpris/min 

togs också fram med omkopp
lingsbar hastighet. Den lägre 
hastigheten medföljde att spå r
bredden minskade från ur
sprungliga 58,5 /Lm till 29,2 /Lm, 
men trots detta specificerar man 
ett högre signal/brusförhållande 
vid den lägre hastigheten. Detta 
beror på att en effektivare brus
reduktion har införts där. Den 
påminner om brusreduktionen i 
Dolby-systemet med en nivåbe
roende högfrekvenskompres
sion av signalen innan den mo
duleras på fm-bärvågen . Lik
nande system används också i 
andra spelare, men Beta-vari
anten tycks fortfarande vara 
effektivast. 

Fortfarande gjordes Beta
systemet blott för NTSC-syste
met och var således inte an
vändbart i Europa. Genom läng
re band har senare speltiden 
ökats till tre timmar i den lägre 
hast igheten , som kallas format 
Beta JI . Yi är därmed framme 
vid 1978 och introduktion aven 
Beta-modell för PAL-systemet i 
Europa: 

I PAL-versionen sänks band
hastigheten ytterligare med vår 
lägre bildfrekvens. Speltiden 
med längsta kassett uppgår 
därmed till tre timmar och 15 
minuter. 

Sony utvecklade alltså ur-

VCR 
N 1700 

MHz 3,0 
dB 40 

cm/s 6,56 
m/s 8,1 
/Lm 85 
/Lm 0,6 

Hz 120-10000 
dB 40 

-

mm 127 x 40 x 142 
cm 3 721 

längsta band kr/min 1,17 
Max speltid tim.min 3.0 

Effektförbrukning W 50 
Mått spelare b x h x d cm 56 x 16x 37 
Vikt kg 16 

sprungligen Beta-systemet , men 
i dag tillverkas och säljs också 
Beta-spelare av Sanyo, Toshiba , 
NEC , Pioneer och Aiwa. I Euro
pa har man ännu ingen samar
betspartner, men man har också 
inriktat sina första ansträng
ningar på den japanska markna
den och på USA, där en ny fa
brik fö invigts för produktionen. 

V -cordspelaren 
med field skip-system 

Innan Beta-formatet kom 
fram fanns dock ett annat kas
settformat från Sanyo redan år 
1974. Det kallades V-cord I och 
gav en timmas speltid på en liten 
halvtumskassett. Måtten på den 
var 124x 156x 25 mm. I juni 
1976 förbättrade man systemet 
och gav det namnet V-Cord JI 
och fick därmed förutom en 
normal 1-timmeskapacitet även 
en longplay-möjlighet med två 
til1)mars speltid. 

Det skedde genom att man 
halverade hastigheten , spelade 
in endast varannan delbild och 
spelade upp den två gånger. 
Systemet kallas också "field 
skip system" , därför att man 
hoppar över varannan delbild. 
Inspelningen på kassetten sked
de dock med skyddzoner mellan 
delbilderna, vi lket innebar att 

SVR Beta 
SVR 4004 SL8000 E 

3,0 3,4 
47 42.,_,-, 

3,95 1,87 
8,21 5,83 
50 32,8 
0,5 0,4 

80-10000 50-8000 
46 40 

- Ja 

bandet inte utnyttjades lika ef
fektivt som i Beta-spelaren (el 
ler VHS plus den nya VCR och 
SYR). 

Eftersom de båda delbilderna 
i en normal tv-sändning ligger 
med varannan rad hörande till 
den ena och varannan hörande 
till den andra, får man en sämre 
upplösning i vertikalled om man 
endast använder den ena deIbil
den. Praktiskt får man då bara 
hälften så stort linjeantal, d v s 
262 i stället för 525 . Denna mo
dell fanns enbart i NTSC-sys
temet, därav linjetalet. 

Det nya Beta-systemet med 
sin tätare inspelningsteknik tog 
dock bort mycket av motive
ringen för systemet med endast 
en delbild . Man kunde ju med 
det få lika lång spelt id utan att 
försämra upplösningen i verti
kalled! 

Quasar-kassetten 
rymmer videotrumman 

Ett annat kassettförsök gjorde 
Matsushita med sin modell VX- . 
1000 . Den såldes i U SA under 
namnet Quasar och erbjöd en 
okonventionell lösning . Ett pro
blem med de vanliga kassett
systemen är att man måste dra 
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VHS 
HR 3300 EG 

3,0 
40 

2,34 
4,87 
50 
0,3 

70-8000 
40 

Ja 

127 x 40 x 142 156 x 25 x 96 188 x 25 x 104 
721 374 489 

0,75 0,74 0,89 
4 .0 3.15 3.0 

75 80 35 
59 x 15 x 32 52 x 19 x 39 45 x1 5 x 34 
14,5 19,2 13,9 
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ut bandet ur kassetten för att 
lägga den runt trumman med vi
deohuvudena . Detta kräver en 
exakt och komplicerad mekanik 
för ändamålet. Matsushita löste 
detta genom att i stället för 
omega-bandföring (n) använda 
en alfaslinga (a), där bandet a llt
så ligger ett helt varv runt 
videotrumman. Härigenom 
behöver man endast ett huvud 
som är aktivt under hel a varvet. 
Huvudet måste då rotera med 
dubbelt så många varv som i ett 
mera konventionellt system 
med två huvuden . För att få en 
god skrivhastighet behövde man 
då inte göra trumman större än 
att den fick plats inne i kasset
ten . Låt vara, att kassetten blev 
ganska stor. Eftersom hel a 
bandföringen således fick plats 
inuti kassetten behövdes alltså 
inga komplicerade laddnings
mekanismer. Läng ta möjliga 
ka sett för VR- IOOO ti llåter en 
speltid av två timmar. Kassetten 
är mycket större än alla andra, 
del s beroende på att man an
vänder en tämligen hög band
hastighet (5,2 cm/s), och del s på 
att man har bandspolarna 
anordnade över varandra liksom 
i Philips-kassetten . Dessutom 
måste man alltså ge en viss plat s 
för den roterande trumman med 
videohuvudet. 

Ungefar samtidigt med VR-
1000 visades ett annat system 
från Matsush itakoncernen s 
Victor-division , J VC , som kal
lades VHS , Video Home Sys
tem I). Det liknade de Beta
systemet i stort, fastän kasset
terna var något större och spe-

Forts från sid 7 

larna något mindre. Spela rnas 
ytterd imensioner hade man få tt 
ner genom att använda ett enk
lare ladd ningssystem för ban
det. Redan från början gav ys
temet två timmars speltid med 
bandhastigheten 3,3 cm/s. Snart 
nog gjorde man a lternativa mo
deller med den lägre hastigheten 
1,67 cm/s och fick då fyra tim
mars kontinuerlig speltid . Den 
främsta konkurrenten till Beta
systemet blev nu VHS , som 
snabbare och eftertryck ligare än 
Beta försökt slå sig in på den 
europeiska marknaden . Dittill s 
hade a llt så VCR-systemet varit 
prakt iskt taget a llenarådande 
här, men plötsligt kom alltså två 
nya a lternativ uppd ykande . I 
USA sälj VHS i många fall med 
de två a lternat iva bandhastig
heterna , men för PAL-systemet 
(och franska SECAM) har man 
endast använt en hastighet , om 
ligger ungefär mitt emellan de 
amerikanska (2,34 cm/s) och 
som ger tre timmars speltid . 

Därmed är rikt linjerna givna 
och spelet kan börja. Vilket 
system skall man välja? Skall 
man välja i dag? Kommer kan
ske nya system ? 

Nya kassettsystem 
ökar förvirringen? 

Åtminstone ett nytt system är 
i faggorna. BAS F har sedan 

I) Namnet ä r en efterrationalisering ; 
förkortningen innebär ego Victor , 
Hitachi och Sharp , partners i pro
jektet . - Red 

Här är de tre kassett/ormat som fi l/ns hos vidempeLam a. 
Längst bak står Philips VCR-kassetl som används också 
av Grundig i SVR-spelaren. Framför den står en VHS-kassetl 
och Längstfram en Beta-kassett. Som storleksmått har 
vi också lagt en vanlig kompaktkassett f ör ljud Längstfram . 
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länge arbetat med ett system 
som kallas LVR, Longitudinal 
Video Recording . Det är origi
nellt så till vida att man använder 
fasta videohu vuden och låter 
bandet röra sig förbi dem med 
tillräcklig skri vhastighet , ca 4 
m/s. Speltiden på ett band blir 
då mycket kort, ungefär ett par 
minuter, men sedan vänder man 
bandet och fortsätter på ett nytt 
spår, intill det förs ta . Bandet 
som använd s är 8 mm brett och 
rymmer 72 spår, vi lka kan spe
las efter varandra. Detta ger en 
speltid av tre timmar. Varje 
gång bandet vänds förlorar man 
bildinformationen under några 
millisekunder, men detta görs 
omärkligt genom att man lagrar 
en del bi Id i ett minne och skar
var i med den senaste delbilden 
vid vändningen . Kassettform a
tet lär bli ännu mindre än Betas , 
men ännu har vi a llt så inte sett 
detta system i praktiken . Detta 
kommer att vi as offentligt 
första gången på Funkausstel
lung i Berlin i slutet av augusti i 
å r. 

Ytterligare system kan vi nog 
också vänta. Ihärdiga rykten sä
ger att Philips nu ligger långt 
framme med ett system som 
skulle ersätta nuvarande VCR
system : 

Rykten a vet bestämt att det i 
så fall skulle röra sig om en kas
sett som på minner om VHS och 
Beta med spolarna bredvid var
andra och med åtta timmars 
speltid . Philips talesmän själva 
tillbakavisar dock alla påståen
den om detta system, men kl a rt 
ä r att man där liksom på alla 
andra hå ll ser sig om efter nya 
och bättre lösningar. Klart ä r 
också, att inget ystem i dag är 
helt " framtid ssäkert" , sett i ett 
längre perspektiv . Vi tror nog , 
a tt man inom 5-10 år har lanse
rat bättre kassettsystem med 
bättre bild och bättre redige
ringsmöjligheter. Kanske kan 
man då också ena sig om något 
slags kompatibelt form at som 
alla kan använda. 

I en ännu längre framtid lig
ger, förstås, digitaltekniken och 
lurar. Video ignaler går utmärkt 
att digita lisera och lagra digitalt i 
halvledarminnen utan a ll a dessa 
rörliga delar vi ser i dag. Det ger 
oöverträffad redigeringsbarhet, 
ti ll förlitlighet, bi ldkvali tet och 
å tkomst möj lighet. 

Tyvärr är priset för ett sådant 
system i dag astronomiskt. Men 
astronomiska pri ser inom elek
tron iken har visat sig ha en 
oväntad förm åga att krympa ... 

• 

Tekniska 
lösningar 
i dagens 
kasseUSySlem 
•• Vi tycker oss urskilja fyra 
olika videosystem i dag. Histo
ri skt finns många fler både sys
tem med band som informa
tionsbärare jämte system med 
film och and ra material. Dess
utom finns , kommer att finnas 
e ller har funnits, ett anta l skiv
system. Rent digita la system 
skymtar också fjärran . Vår 
fra mställning handlar dock en
bart om magnetbandsy tern i 
kassettformat , och sådana sys
tem som nu finns att köpa i Sve
rige . 

De fyra systemen vi har fun
nit kan kanske sägas vara 
egentligen bara tre . Åtminstone 
rör det sig om blott tre olika 
slags kassetter. De är VCR , Vi
deo Cassett Recording , som ut
vecklats av Philips, VHS , Video 
Home System , som kommer 
från JVC i Japan och Beta , som 
till upphov har Sony, också i Ja
pan . 

VCR-kassetten kan sedan 
användas vid två olika hastig
heter, vilket ger olika speltider. 
Phi lips använder en högre has
tighet och får maximalt tre tim
mars speltid per kassett , medan 
Grundig använder en lägre has
tighet och får fyra timmar. 
För fullständigheten skull bör 
vi kanske också nämna att Phi
lips ursprungligen hade en ännu 
högre band hastighet på si na 
kassetter , och att spelare för 
denna högre has tighet används i 
stor utsträckning inom institu
tioner och liknande . Det system 
som är aktuellt för . hemvideo 
konkreti seras i spelaren VCR 
1700 och kall as egentligen VCR 
LP, long playing . 

De fyra systemen i bruk 
kommer vi a tt benämna VCR, 
VHS, Beta och SYR, där SYR 
stå r för Super Video Recording , 
som är namnet på Grundigs in
spelningss ystem för Phil ips-kas
setten. 

Roterande huvud 
och helical sean 

Alla system bygger på samma 
grund . Så använder alla ett 
magnetband som är ca 12,7 mm 
eller 1/ 2 tum brett. För att man 
skall ku nna spela in en video
signal på band måste man an-



VeN-kl/Hf!I/f!1I jur" Philips5pelarf!1I och jur Grlllulig 
skiljer sig åt genom ell liten klack som måste finnas 
för att bandet skall starta i SVR-spelaren. 

vända en mycket hög hastighet 
på bandet relativt inspelnings
huvudet. Detta beror på att vi
deosignalen innehåller mycket 
höga frekvenser, upp emot 5 
MHz. Om man spelade in sig
naler på samma sätt som sker i 
en vanlig ljudbandspelare skulle 
man kunna få ett bra resultat, 
men speltiden skulle bli orimligt 
kort p;i grund av den höga 
bandhastighet som krävs . Man 
räknade ut , att en vanlig kom
paktkassett skulle kunna rymma 
några tiotals sekunder videosig
nal , om man ökade hastigheten 
tillräckligt och försåg spelaren 
med lämplig elektronik. Detta är 
ju en klart otillfredsställande 
speltid och man har därför måst 
använda en skiljaktig upptag
ningsteknik . 

Alla hemvideosystem i dag 
använder därför en lösning med 
ett magnethuvud som roterar 
och rör sig i förhållande till ban
det. Huvudet sitter på en trum
ma som bandet förs ungefär 
halvvägs runt om och bildar en 
slinga. Denna form av uppteck-

ning kallas diagonaluppteck
ning . Omegadrivning heter det 
också på grund av att bandet 
ligger i en slinga som påminner 
om den grekiska bokstaven .o. 
(omega). 

Genom att trumman lutar i 
förh ållande till bandet kommer 
huvudet varje varv, eller snara
re varje halv varv , att skriva ett 
spår diagonalt över bandet. 
Skrivhastigheten beror då 
främst på huvudets periferihas
tighet, vilken i sin tur är en 
funktion av rotationsfrekvens 
och diameter. Bandets hastighet 
bestämmer sedan hur tätt de 
skrivna spåren ligger på bandet. 

I hemvideosystemen väljer 
man rotationstiden hos trum
man så, att den roterar ett varv 
för varje tv-bild. I vårt tv-sys
tem sänder man 25 bilder per 
sekund och trumman roterar 
alltså lika många varv per se
kund eller 1500 varv per minut. 

Programmets delbilder 
packade på bandet 

För att man skall få mindre 

flimmer i tv-bilden är den i sin 
lur uppdelad i två delbilder som 
~änds efter varandra och sam
mantaget bildar en hel bild . 
Varje delbild tar a lltså I/50 se
kund att bygga upp. Bandet som 
ligger på trumman ligger bara 
fört runt ca halva omkretsen , 
och man väljer då en lutnings
vinkel på trumman så att en del
hild ryms i varje diagonalspår. 
'J ~ista delbild är då inspelnings
huvudet vänt bort på den sida av 
huvudet som vetter från bandet, 
och man har därför två roteran
de huvuden på trumman ; ett för 
varje delbild. Omkopplingen 
mellan de båda huvudena sker i 
den tid som är avsatt för att 
hildskärmens eletronstråle skall 
gå tillbaka från bildens under
kant till överkanten . 

Inspelningen på ett videokas
settband kommer alltså med 
denna teknik att bestå av ett 
antal diagonalt upptecknade 
delbilder, som avsöks i följd . 
Dessutom spelar man in ett 
ljudspår på konventionellt sätt i 
bandets längdriktning och vida
re finns ett speciellt synkspår 
som håller bandets rörelse kon
stant, så att avspelningshuvu
dena på trumman läser i rätt 
spår hela tiden . Detta sker ge
nom en servo kontroll som styr 
bandhastigheten . 

Det är inte bara de höga fre
kvenserna hos videosignalen 
som' är besvärliga ur teknisk 
synvinkel. Utspänningen från 
ett tonhuvud i en bandspelare är 
med naturnödvändighet pro
portionell mot den upptecknade 
frekvensen upp till en frekvens, 
som svarar mot en våglängd lika 
med gapet (= spaltens längd) i 
avspelningshuvudet. Där faller 
å tergivningen drasti skt till noll. 
En ljudbandspelare skall kunna 
hantera ett omfång av ungefär 
tre dekader, vilket ger en amp
litudvariation av ca 60 dB. Detta 
går att utjämna med relativt 
enkla medel utan att signalen 
försämras a lltför mycket. 

Jämförelse mellan system för NTSC och PAL 
Beta och VHS-systemen finns 
i både USA och Europa i kon
fektionering för de olika tv
system som används. I USA 
och Japan ges dessutom två 
hastigheter i båda systemen. 
Vi visar här några parametrar 
som skiljer. Det europeiska 
PAL-systemet kräver en annan 
rotationsfrekvens för huvudet 
på grund av att vi här har 25 
Hz bildfrekvens i stället för de 
30 Hz som används i Japan 
och USA. 

Bandhastighet cm/s 
Skrivhastighet m/s 

Rotationshastighet r/min 
för videotrumman 
Spårbredd JLm 

Max speltid tim.min 

NTsC,UsA 
och Japan 

Beta std Beta lp 

4,0 2,0 
6,9 6,9 

1800 1800 

58,5 29,2 

1.30 3.0 

PAl, 
Europa 

Beta 

1,87 
5,83 

1500 

32,8 

3.15 

En videobandspelare, där
emot, bör alltså kunna behandla 
frekvenser på 4-5 MHz och ett 
frekvensomfång av ca fem de
kader. Det ger en amplitudva
riation av mer än 100 dB, och 
det blir mycket svårt att jämna 
ut till en linjärt förlöpande sig
nal. 

Frekvensmodulerad 
inspelning - god upplösning 
och lågt brus 

Av den anledningen , och någ
ra flera, spelar man inte in video
signalen som den är på bandet 
utan låter signalen styra fre
kvensen hos en oscillator, så att 
videosignalen spelas in fre
kvensmodulerad på bandet. 
Bärvågsfrekvensen ligger i 
storlekso rdningen 3,5 MHz, och 
den frekvensen får man för 
synkpul sens lägsta värde i sig
nalen. Allteftersom signalen 
spänning stiger mot vitt få r man 
högre frekvens för att vid vit 
signal nå ca 4,5 MHz. Dessa 
frekvenser skiljer sig åt något 
mellan olika system, men prin
cipen är densamma. Detta gör 
att maskinen endast behöver 
hantera ett betydligt mindre fre
kvensomfång som går att utjäm
na amplitudmässigt. 

Ytterligare en fördel med att 
använda frekvensmodulering är 
att man kan styra ut signalen 
ända till mättning. Detta gör in
spelningen betydligt mindre 
känslig för drop outs och stör
ningar än med en konventionell 
amplitud signal. 

Trots detta kan naturligtvis 
drop outs inträffa , och de kan bli 
väldigt störande för betraktaren . 
Alla system är därför utrustade 
med en drop out-kompensator 
som skall övervinna detta. Den 
består aven fördröjningskrets 
som minns en linje tillbaka. Om 
signalen plötsligt skulle försvin
na , kan man ersätta den aktuella 
linjen med den tidigare, och det 
är betydligt mindre störande än 

Forts på sid 10 

NTsC, USA PAl, 
och Japan Europa 

VHs std VHs lp VHs 

3,3 1,67 2,34 
5,8 5,8 4,9 

1800 1800 1500 

58 35 50 

2.0 4.0 3.0 
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om linjen helt skulle saknas . 
Färginformationen i vårt tv

system, P A L, ligger i en under
bärvåg i videosignalen på ca 
4 ,43 MHz. På den signalen ställ s 
mycket höga krav på stabilitet 
och faslinjäritet. Dessa krav kan 
inte uppfyll as vid den höga fre
kvensen i en videokassett spela
re , och man måste därför spela 
in fårginformationen på annat 
sätt. Färginformationen ryms 
inom en relativt begränsad 
bandbredd , och man kan därför 
amplitudmod ulera den på en så 
låg frekvens som ca 500 kHz. 
Den lägre frekvensen är lättare 
att uppteckna korrekt på ban
det. Problemet är nu " bara" att 
separera fårginformationen från 
luminanssignalen , d v s den 
svartvita bildsignalen . För att 
inte fårg- och svartvit signal ska ll 
finnas inom samma frekvens
område skär man av de fre
kvenser under ca I MHz som 
bildas i frekvensmoduleringen . 
- Luminanssignalen spelas, 
som vi tidigare såg, in fre
kvensmodulerad på bandet och 
med bandet drivet till mättning . 
Genom att kontrollera signalens 
amplitud noggrant kan man få 
den att hå ll a sig konstant över 
hela det inspelade fre kvensom
rådet. För den lågfrekventa 
fårgsignalen kan nu luminans
signalen betraktas som en för
magnetisering , och man kan 
därför ganska lätt återvinna den 
inspelade fårgsignalen som en 
amplitud va riation och lumi
nanssignalen som frekvens va
riation . 

Minskad överhörning 
med azimutfel 

För att man skall få så lång 
speltid som möjligt vill man läg
ga spåren mycket tätt på bandet. 
Från början använde man i sys
temen ett tomt spår mellan varje 
delbild, så att man inte skulle få 
någon överhörning mellan del
bilderna. När man så tyckte sig 
märka krav på allt högre speltid , 
sänkte man bandhastigheten så, 
att de tomma skyddsspåren eli
minerades. Man fick då i stä llet 
lösa problemet med överhör
ningen på annat sätt. 

Om avspelningshuvudet hos 
en bandspelare luta r i förhållan
de till inspelningshuvudet får 
man ett kraftigt fa ll i högfre
kvenså tergi vningen , större fa ll 
ju högre frekvensen är och ju 
mera huvudet luta r. Detta ut
nyttjar man i spelarna . De två 
huvudena på trumman lutar i 
förh ållande till varandra så, att 
om fel huvud avsöker ett spår, 
få r man en mycket hög signaI
dämpning . Philips-systemet an-

Forts från sid 9 

vänder en lutning av huv udena 
som ä r 15° mot normalen till 
spårkanten . Det gör allt så sam
manlagt 30" azimutfel för intill
liggande huvud. Beta och VHS
formaten använder 7 resp 6° 
vinkel mot normalen, vilket a llt
så ger 14 och 12" azimutfel. 

Knepet med det lutande hu 
vudet fungerar mycket bra vid 
de höga frek venser som utgör 
luminanssignalen . Den lågfre
kventa fårgs ignalen skall emel
lertid inte he ller läcka mellan 
kanalerna , men där fungerar 
inte den metoden så bra . I ställ et 
inför man på fårgsignalen ett 
konstgjort fasskift mell an de 
olika delbilderna och kan på så 
sätt släcka ut signal som läcker 
över. 

Så långt likheterna i syste
men . De visar a lltså tydligt 
läktskap och är egentligen bara 

vari at ioner på samma tema. 
Man kan därför lycka att det ä r 
sorgligt att de återstående skill
naderna inte kunnat utjämnas 
så, att vi endast haft ett system i 
dag. De system som finn s är inte 
kompatibla så att man kan sk ifta 
band eller kassett mellan syste
men . Man blir alltså låst till det 
system man väljer. 

VCR-kassetten 
störst och tyngst 

Ett enda system var väl också 
vad Philips hoppades på nä r 
man i Holland annonserade si tt 
VCR-system 1971. Man gav då 
möjlighet till andra fabrikanter 
att anamma systemet , och en 
del gjorde så. Samtidigt släpptes 
ett annat system i Japan , nämli
gen Sonys U-matic , som använ
de en helt annan kassett och 3/4 _ 

tums band. - Systemförbistring
en var därmed ett faktum på 
vi deokassettfronten , och den 
har hållit i sig, eller snarare för
värrats, i motsats till läget på 
ljudkassettfronten , där Philips 
kompakt kassett a lltmer trängt 
undan a llt annat i den vägen och 
nu senas t även försöket att hota 
den med El-kassetten. 

Äldst och mest etablerat i 
Europa ä r allt så V CR-systemet. 
Som vi i dag känner det , ger det 
tre timmar speltid på längsta 
möjliga kassett. Kassettens 
storlek ä r störst bland formaten 
i dag . VCR-kassettens volym är 
72 1 cm3 mot VHS 489 och Beta 
374 cm3 . Om detta har någon 
prakti sk betydelse kan kanske 
di skuteras. De fabrikanter som 
till verkar en mindre kassett 
hävdar naturligtvi s att form atet 
är mycket viktigt, eftersom ett 
bibliotek med mängder av band 
blir lättare att härbärgera när 
kassetterna är mindre . 
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Bal/dladell/il/gell i (luasars VX-system 
följer delta mönster. Observera att det roterande 
videohuvudet rYlIIs illIle i kassetthöljet! 

Raderhuvud 

Trumma med 
roterande 
vi deohuvuden 

Den gemensamma principen för saluförda 
videosystem i Europa är omega-bandföring. 
Bandet går i det ett halvt varv runt en 
roterande trumma som uppbär två videohuvuden. 
Bandet ligger snett över trumman så att 
det klättrar sin egen bredd under det halva 
varvet. På så sätt spelar man in diagonala spår 
som rymmer vardera en delbild 
över bandet. 

Mot det argumentet invänder 
då Philips att det ska ll till väldi
ga bibliotek innan detta spelar 
någon prakti sk roll! Så stora 
samlingar har knappast en pri 
vatperson, och de institutioner 
som har det har nog plats så det 
räcker. Minsann ! - Och så vida
re ... 

Man skall nog inte överdriva 
betydelsen av kassettformatet. 
Samtliga kassetter är hur som 
hel st så små, att de är rimligt 
lätthanterliga. De systemskill
nader som finn s får nog sökas på 
annat håll . 

En annan anledning till att 
Philips-kassetten ä r större än de 
andra är att de två bandspolarna 
ligger koncentriskt ordnade 
över varandra. De övriga for
maten har spolarna intill var-

andra så som i en kompaktkas
sett för ljud . 

Orsaken till att man valde att 
lägga spolarna över varandra är 
att bandet måst föras snett över 
den trumma som uppbär video
huvudena. Under det halva varv 
bandet går runt trumman måste 
alltså en höjdskillnad på ungefår 
bandets bredd få genomlöpas 
gentemot trumman. Det föll sig 
då naturligt att låta den höjd
skillnaden uppstå genom a tt 
man lade spolarna över varand
ra . 

Den första VCR-spelaren ha
de också en ganska hög band
hastighet och det krävde tämli
gen långt band. Kassetten som 
skulle rymma bandspolarna 
kunde därför göras kompaktare 
om man lade spolarna på var-



andra. Fortfarande har man 
högst bandhastighet. 

Detta innebär, att video
trumman i såväl VCR som 
SV R-systemen inte lutar så 
mycket mot lodlinjen som den 
gör i VHS- och Beta-systemen. 

Japansystem 
med videoterminaler 

En deta lj soTT) förenar VCR
och SV R-systemen med de ja
panska VHS och Beta är att a ll a 
insignaler och uts ignaler kan gå 
hf-modulerade vägar. Detta 
medför, att man enkelt kan 
koppl a appara terna till en be
fintlig tv-mottagare , som inte 
behöver modifie ras på något 
sätt. Man tar bara ur antennen 
ur mottagaren , sätte r den i spe
lare och förbind er spelare och 
mottagare med en annan kabel. 
Omkoppling mell an tv-mottag
ning och videoband sker också 
bara genom att man startar ban
det och växlar mottagaren till 
den kanal spela ren sänder på. 

När vi påstår a tt mottagaren 
inte behöver modifie ras a ll s, ä r 
detta sanning med modifikation . 
Genom att det roterande huvu
det går nett över bandet upp
stå r ett avbrott i s ignalen vid 
varj e delbild . I detta av brott 
sakna e tt antall injesynkpul ser. 
En norm al tv-mottagare stö rs 
väldigt av detta , så att över
kanten av bilden har svårt att 
hå ll a synkroni sm. Detta syns 
genom att överkanten på bilden 
viker sig och fl addrar. För a tt 
råda bot mot de tta ger man lin
jehållkretsarna på moderna 
mottagare en särskilt lång tid
konstant som ska ll överbrygga 
de saknade linjepulserna . Den 
längre tidkonstanten koppl as in i 
ett särskilt läge för videokassett , 
som normalt välj s när man 
koppl ar till den sista valbara ka
nalen i mottagarens kanalväljare 
(t ex kanal 8 ell e r 12). 

De hf-kopplade in- och ut
gångarna få r emellertid andra 
konsekvenser. Vid mottagning 
av ett utsänt tv-program har 
man i mottagarändan endast en 
omvantJ~ng i spelaren s motta
gardel , därefter upprnodulering 
på den bärvåg som spelas in på 
bandet. Så vidtar demodulering 
av samma bärvåg vid avs pel
ning , förn yad modulering på den 
frekvens som sänds till mottaga
ren , där en sista modulering 
sker. Ett otal led a llt så, som inte 
på något sätt verkar höjande av 
signalkvaliteten . 

De japanska spela rna VHS 
och Beta har båda såväl ingång 
som utgång för videos ignal 

.(FBAS , som tysken säger och 
därmed menade Färg Bild Släck 
och Synk). I de fa ll man har 
lämpliga anslutningsmöjlighete r 
kan man med den eliminera ett 
anta l behandlingar i signalen 
och därmed vinna främst större 
bru savstånd i signalen . Inkopp
lingen och fra mfö r a llt omkopp
lingen blir något besvärligare , 
men de tta måste ändå vara ett 
sund are sätt. Tänk tan ken , att 
en ski vspelare skulle anslutas 
till fm -mottagaren över en liten 
modulator! Att de fl esta motta
gare ännu inte är fullt kla ra fö r 
en sådan inkoppling av video
signaler ä r blott ett tecken på 
industrin s tröghet. Videoin 
gångar kommer säkert i a llt stör
re utsträckning, inte enbart för 
videospelare utan också fö r an
vändning av tv-mottagaren som 
te rminal till datorer i ett antal 
applikationer som kan skönjas 
inom snar framtid . Japansyste
men har dock även anslut
ningsmöjligheter över hf-mo
dul ator. 

VHS och Beta -
små kassetter 

VHS och Beta skiljer sig 
också från VCR och SYR ge-

SKYDOZON 

nom den annorlunda bandfö
ringen. Både Beta och VHS har 
sina bandspolar liggande bred
vid varandra i kassetten . Det för 
med sig att huvudet måste luta 
sta rkt i spelaren för att bandet 
ska ll kunna fård as sin bredd i 
höjdled över det. Kassetterna 
blir på grund av spolarnas lägen 
tunnare , och på grund av att 
man använder lägre bandhastig
heter också betydligt mindre. 
Det krävs ju mindre band för 
amma speltid. 

Bandets utdragning ur kas
setten sker också på olika sätt. 
VC R-bandet dras ur och åt ena 
håll et runt trumman, liksom 
också sker i Beta-kassetten . 
Beta-systemets bandföring kal
las U-laddning och är ganska ut
ry mmeskrävande . T rots a tt 
Beta-kassetten ä r minst av a ll a 
har spelaren rätt ansenliga di
mensioner. 

VHS-kassetten dras mera 
lik formigt och till synes enkl are 
ut och förs från ömse hå ll runt 
trumman. Det kräve r ringa ut
rymme och VHS-spe larn a ä r 
också de minsta som finn s idag. 
VHS är också ensam om att låta 
bandet ligga kvar i kassetten 
under snabbspolning. All a övri
ga snabbs polar bandet runt 
trumman. 

Ju lägre band has tighet man 
har, desto smalare spå rbredd få r 
man på bandet. Detta för med 
sig att man behöver mycket stor 
prec ision vid tillverkning och 
ju te ring av Beta-spela re som 
har lägs t band has tighet resp läg
re nÖd vändig precision i VCR , 
som har relativt " grova" spår i 
sammanhanget. 

Driftkostnader 
bör beaktas 

Slitaget på huvudena är bero
ende av bandets relativa hastig
het gentemot huvudet , skrivhas
tigheten . I förekommande fall 

INSPELNING MED HUVUD A 

I NSPE LNING MED HUVUD B 

beror slitaget också på materialet 
i bandet. Krombanden sliter me
ra på huvudena vid dessa höga 
hastigheter än j ärnbanden gör. 
Man kan alltså vänta sig längre 
livslängd hos -hu vudena i Beta
och VHS-systemen än hos VCR 
och SYR , speciellt om man an
vänder kromband i de senare. 

Några större skillnader tycks 
dock inte visa sig i praktiken . 
All a tillverkare ta lar om stor
leksordningen 1000 timmars 
li vs längd och en kostnad i stor
leksordningen 1000 kr för att 
byta huvuden och justera spela
ren vid byte. Sannolikt är dock 
Beta billigast per timme hu vud
Ii vs längd än SYR och VC R med 
VH S däremellan . - Sannolikt 
säger vi, därför a tt a lla system 
inte funnit s länge nog för att 
man ska ll kunn a få någon prak
ti sk uppfattning av slitagemön
stret. 

Kostnaden för en vi ss speltid 
är ju också av visst intresse . Här 
ä r också skillnaderna små och i 
stort sett pekande åt samma 
hå ll , VCR är dyrare än de andra 
som inbördes är lika i stort. Pri
set ä r ca 60 % högre för VCR . 

Skillnaderna har dock varit 
större, men tack vare den ökan
de konkurrensen har V C R-kas
setten sjunkit i pri s und er senare 
tid . 

N ågot kan vara värt att orda 
om pri serna på spela rna : Det 
finn s, e ller fanns till för några 
månader sedan, ganska fas ta 
pri se r på de olika spelarn a. Så 
kostade VHS , Beta och SYR 
all a ca 7000 kr och VCR ca 
6000. N u tycks emellertid ett 
mindre priskrig ha brutit ut som 
fått priserna att sänkas över lag, 
åtminstone vid specialerbjudan
den och utförsäljningar. 
Grundig har hängt med i kriget 
och sänkt sitt rekommenderade 
pri s till 6000 kr helt nyligen . 

Forls på sid 12 

I äldre hemvideosystem 
lät man videospåren ligga 
glest på bandet för att man 
inte skulle få överhörning 
mellan dem. Numera har. man 
sänkt bandhastigheten 
i förhållande till trummans 
hastighet så att spåren 
l~gger tätt packade. 
Overhörningsproblemet löses 
i stället genom att trummans 
båda huvuden lutar 
i förhållande till varandra. 
Den överhörning som huvudet 
då läser kommer att få mycket 
lägre amplitud vid de 
aktuella höga frekvenserna. 
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Eftersom en del nya modeller 
inom systemen är att vänta, kan 
vi nog se fram emot en del pri s
dumpingal' för att handlarna vill 
bli av med gamla modeller. 

Relationen mellan Philips 
VCR och de övriga står dock 
någorlunda fast , även om vi sett 
exempel på att t ex VHS legat 
under det lägsta Philipspri vi 
sett , eller ner mot 5000 kr. Om 
skillnaden på l 000 kr mellan 
systemen kan betraktas som 
godtagbar, är det naturligtvi s ett 
argument som kan väga tungt 
för många . 

I det sammanhanget bör man 
dock ta med i beräkningen , att 
Philipsbanden är något dyrare 
per spelminut än de övriga: Det 
går dock åt nästan 40 speItim
mar innan man kommer upp i 
1000 kr! Detta dessutom med 
längsta möjliga band som ger de 
största skillnaderna mellan pri
serna. Prisskillnaderna för kor
tare band blir i regel mindre . 

Video
spelamas 
bildlönnåga, 
sedd med 
ögon och 
mäHnslrUmenl 

• 

•• Med den historiska och 
systemtekniska bakgrund vi nu 
kan ha skaffat oss har vi kommit 
fram till den o~ndvikliga frågan: 
Vilket system är nu "bäst"? 
Vilken spelare skall jag köpa? 
Om någon ... 

Vad som nu menas med bäst 
kan verkligen diskuteras. En vi
deobandspelare är alltså en ma
skin som man kan spela in bilder 
på, liksom en vanlig bandspela
re kan spela in ljud . De krav 
man ställer på den blir, naturligt 
nog , beroende av den använd
ning man tänkt sig. När det gäl
ler ljudspelare har man ofta som 
något slags mål att kunna återge 
musik så naturtroget som möj
ligt, och det lyckas man i regel 
mer eller mindre väl med. Med 
videobandspelare är det hela 
något annorlunda. 

Vad är gränsen 
för bildkvaliteten? 

För det första spelar man inte 
in bilder så som vi ser dem med 
ögat. Vi spelar i stället in tv-bi/
der. Redan där ligger flera av
steg från en naturtrogen visuell 

Bry t
rulle 

Forts från sid II 
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~'::GFREKVENS~- ~~~ONING 

Frekvensspektrum hos den inspelade signalen 
hos VRC. De andra systemen har liknande spektra 
med något annorlunda siffervärden. 

~ Bandföringen i VCR-systemet , Tack vare att 
spolarna ligger över varandra i kassetten behöver 
inte videotrumman luta så kraftigt här som i de . 
andra systemen. I gengäld blir kassetten hög. 

W)(I'\.lLS(R 
""D( L 

~ S""\(~ l~)(R 
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SYNKSPAR 

AV EN DELBILD (312,5 LINJER ) 
---- ---- -t--

Närbild av början pa videosparen i VCR -syIlemet. J alla system saknas nagra 
lilljepulser i slutet av varje delbi/d när man växlar från ett huvud till det andra. 
Huvudet rör sig nedåt vänster i bilden, och vi ser här alltså slutet aven de/bild och därefter 
den släckperiod som inleder bildväxlingen. Resten av det upptecknade spåret 
innehåller alltså nästa delbild minus en liten bit som kommer på nästa spår. 
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uppfattning med ögat. Tv-bilden 
är inte tredimensionell , den 
finns bara på ett ställe i rummet 
(nämligen tv-rutan) , och den har 
en mängd rent tekniska be
gränsningar. Bilden måste så att 
säga rymmas inom de ramar 
som ställts upp för tv-systemet, 
och det innebär en begränsning i 
vertikal upplösning (625 linjer i 
PAL som vanligast i Europa), 
horisontell upplösning (ca 400 
linjer, vilket motsvarar frekven
sen 5 MHz), ett kontrastomfång 
som begränsas av bildröret (och 
det är betydligt mindre än vad 
som kan återges av film, vilket i 
sin tur är mycket mindre än vad 
som kan återges av film , vilket i 
sin tur är mycket mindre än vad 
som förekommer i verklighe
ten) , ett avsökningsförfarande 
som innebär att man sänder en 
bild punkt åt gången (vilket kan 
distordera rörelse , så att t ex 
ekerhjul syns gå baklänges lik
som på film) , med mera! 

Alla dessa begränsningar, och 
flera därtill, ligger i själva sys
temet att behandla bilden. Det 
handlar då alltså om den bästa 
bild vi kan få med en toppklassig 
mottagare som tar emot en di
rektsändning från en idealisk 
studiotagning och under bästa 
transmissionsförhållanden . Re
dan här är vi alltså ett trappsteg 
ner från "verklighetens bild". 

Den bästa möjliga videoband
spelare vi kan tänka oss har allt
så dessa begränsningar. Sådana 
spelare finns och används av ra
diobolagen . De kostar snarare 

LJUD- OCH 
KON TR OLLSPARHUVUD 

100000 kr än 5 000, som video
kassettspelarna kan göra i lyck
liga stunder. 

Alla hemspelare 
försämrar bilden 

Alla hemvideospe lare ger en 
påtaglig försämring av kvalite
ten på bilden . Detta är något 
man måste ha i minnet när man 
diskuterar bildkvalitet. Alla 
spelare ger också ungefår sam
ma typ av försämring och un
gefår samma grad av fel. Trot 
detta finner vi skillnader mellan 
systemen som är intressanta. 
Jämförelsen med hi fi-Ijudet är 
alltså inte alldeles slående, ef
tersom vi strängt taget inte strä
var efter att återge verkligheten 
utan efter att återge den begrän
sade tv-bilden så väl som möj
ligt. Måttstocken är att återge de 
höga frekvenser eller fina de
taljer i bilden som ger den skär
pa och tydlighet. Den informa
tionsmängd som ligger i en bild 
är så stor, att den är svår att 
rymma på bandet , kan man sä
ga. Om en bild säger mer än 
I 000 ord tar den också plats 
därefter! Och sedan 25 bilder 
per sekund . . . Den naturligaste 
och primära svårigheten hos de 
enkla hemvideospelarna är allt
så förmågan till att återge bilden 
lika skarp som en direktutsänd
ning gör. 

Ingen av spelarna har så stor 
band bredd att den ursprungliga 
videosignalen kan återskapas 
helt . I stället försöker man åter
skapa skärpeintrycket genom 

v IDEOTRUMt1A 
KAPSTAN \ 

RADER HUVUD 

Bandföringen i Hela-syste/llet är ganska 
utrymmeskrävande, vilket gör Beta-spelaren 
tämligen stor trots att kassetten är minst. 

att pea ka signalen, d v s att be
tona vissa frekvenskomponen
ter i bilden så, att alla konturer 
blir mer eller mindre markeran
de. Detta ger ett intryck av ökad 
skärpa, men kan också föra med 
sig att man får irriterande ring
ningar eller dubbelkonturer i 
bilden. Ju mer man försöker 
betona skärpan, desto mera stö
rande ringningar får man. Ring
ningar syns på konturformen 
som överskjut eller underskjut i 
signalen och beror allt så dels på 
att frekvenskurvan är ojämn 
men även på följden av det , 
nälT!ligen att fasgången blir 
olinjär. Olika frekvenskompo
nenter i ett språng (som alltså är 
den elektriska bilden aven 
kontur) kommer alltså att ges 
olika förstärkning och olika för
dröjning . 

En viss grad av ringningar 
uppfattas av de flesta som be
haglig, i det att bilden får en 
ökad pregnans tack vare de dis
tinkta konturer som bildas. 

Brus i bild~svårt problem 
I alla försök att hålla god 

skärpa i spelarna får man hela 
tiden balansera upplösningen 
mot bruset. Bandmediet , med 
de givna förutsättningarna i 
form av skriv hastighet, spår
bredd , videohuvuden m m, 
rymmer en viss informations
mängd vilken medger en viss 
upplösning , d v s frekvensom
fång , med ett visst brusavstånd. 
Ökar man upplösningen , mins
kar brusavståndet och vice ver-

, 
'-

sa. Plats för kompromiss alltså. 
Brus i bilden gör den orolig och 
snöig. För att man skall se bru
set mindre kan man minska 
mottagarens kontrastinställning, 
men då blir bilden i stället black, 
"utspädd" och kraftlös. 

Detta är alltså ungefår de 
grundläggande egenskaper man 
bör titta efter om man vill be
döma bildkvaliteten hos en vi
deokassettspelare . Hur mycket 
ser man då av felen? Det beror 
av flera faktorer. Oavsett vilken 
bildstorlek man har, bör man 
placera den så, att bilden upp
fyller samma synvinkel för be
traktaren . Detta avstånd kan 
man sedan variera om man har 
egna tankar om hur bilden bör 
avnjutas . 

Om man har en perfekt bild i 
alla avseenden kan man sitta 
närmare, och om man har dålig 
bild vill man nog sitta längre 
ifrån för att inte besväras av fe
len. Närmaste "njutbara av
stånd" bestäms av distansen på 
vilken man slipper urskilja linjer 
och fårgpunkter i bilden. 

Bildkvaliteten beroende 
av betraktningsavstånd 

Om man sitter tillräckligt 
långt ifrån bildrutan, finner man 
troligen knappast någon synlig 
försämring av bilden från någon 
videos pelare. Sitter man där
emot mycket nära , märks för
sämringen förfårande väl. På 
amtliga system. Om man alltså 

är en mycket aktiv bildälskare 
Forts på sid /4 

RADERHUVUD FÖR 
LJUDKANAL 

LJUD- OCH 
KONTROLLSPARHUVUD 

I ..... I 
l.. ----- J 
~--------------------------~ 

VHS-syste/llet har en till sy"es e/lkel 
band/örillg som kallas M-laddning på grund 
av att bandet dras ut i två slingor. 
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Fortsfrån sid /3 

Mätuppkoppling vid bild- och ljudmätningarna. 
Som testbildgenerator användes Philips PM 3347 med modulator 
PM 5580 + PM 5581 och synkgenerator PM 3332. Vi har också använt 
Tektronix-oscilloskopet 7613, sinusgeneratorn Radford LDO-3 , Nordmende 
tv-mottagare med chassi TV-V, utrustad med videollt~åll~ mm . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~=----' SVR-speklrell är ut-1= ti}~mad i grå p~st i 
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~ 'CR-5peLarell är 
utformad i grå pklst 
i två nyanser. Under 
luckan nere till 
höger döljer sig 
frekvensinställ
lIingen för de åtta 
valbara kanalerna. 

Genom att hävarmar
Ila till manöverulll
genterna i VCR-spela
ren ligger infällda i 
höljet känns sklgläng
den väLdigt stor, efter
som man måste trycka 
/ler fingret i ett schakt 
som bildas när tan
genten trycks ned. 

VCR är den enda spe
lare man rekommen
derar ägaren att själv 
sköta rengöringen av. 
Man kan därför lätt 
ta bort locken över 
kassettutrymmet för 
rengöring och 
inspektion. 

Rucklauf Vorlauf 

I.'a nyanser. Pa ovan
,idan finns, förutom 
I.assettluckan, en 
I'ariabel inställning 
av konturbetoningen. 

" \Il manövrering av 
Stop Wied efg a t SYR sker elektro

I/iskt, och manöver-
6 donen är därmed 

,...--------------- --- - utformade som lätt
arbetade strömbry
lare. SYR är också 
1'lIsam om att ha ett 
illstrumentför in-
ställning av tracking-
1'11 , dvs att huvudet 
läser korrekt i spåret. 
H os övriga" maskiner 
tar man i stället 
observera bilden 
medan man ställer in 
,pårningen. 

Som många moderna 
lv-mottagare har 
SYR automatisk sta
lionssökning i tre 
hand. När inställ
I/ingen är avslutad 
lagrar man dne med 
(' 11 tangent och 
stänger luckan. 



som verkligen " konsumerar" 
bilden till sista detalj , är det 
viktigt att man väljer ett kassett
spelarsystem med små försäm
ringar. 

Om man däremot normalt 
betraktar bilden okriti skt och på 
stort avstånd , kan man tolerera 
en hel del försämring och kan 
låta sitt val styras mera av andra 
faktorer än bildkvalitet. 

När vi här talar om betrakt
ningsavstånd så skulle vi nästan 
lika gärna kunna tala om skärm
storlek . Ofta blir det nämligen 
så, att den som har en stor 
" skärm" sitter proportionellt 
närmare den (= bildröret) än en 
apparatinnehavare med liten 
bildskärm . Man stäHer därför 
ofta större krav på bilden , ju 
större bildskärm man har. En 
liten bildskärm ser ju oftast 
skarpare ut än en stor, just för 
att man i regel ser den på större 
avstånd . Detta är dock inget ab
solut resonemang , utan var och 
en må rannsaka sig för att finna 
ut vad slags tittare han/hon är. 

Subjektiva tittartester 
För att vi skulle få en utvärde

ring av egenskaperna hos sys
temen har vi dels provat samtli
ga spelare under en längre tid 
och använt dem utan att spe
ciellt anstränga oss att notera fel 
och förtj änster. Detta har givit 
en del erfarenheter både av hur 
maskinerna är att handha och 
hur bildkvaliteten ter sig . Vi har 
också arrangerat ett " blindtest" 
med en liten panel , som fått av
ge utlåtanden om de olika bil
derna den sett utan att veta vil
ken spelare som levererat bil
den . Den panelen bestod av bå
de kvalificerade tekniker och 
tekniskt mera obevandrade tv
tittare . 

Vi använde här 26 tums mot
tagare liksom i det följande pro
vet. Tre typer av mottagare har 
använts, del s en Nordmende 
med TV-V-chassi, dels Philips
mottagare med K J/ - och K / 2-
chassin . Vi hade också ett för
nyat , jämförande prov som be
dömdes och di skuterades av 
tekniker. 

Proven skilde sig åt därige
nom att vi vid första provet an
vände blott en mottagare som 
kopplades om mellan bandspe
larna och i det andra provet ha
de lika många monitorer som 
spelare . Vid första provet kom 
vi att misstänka att ett par av 
spelarna inte var representati va 
för typen och skaffade därför 
fram flera till det andra provet. 

Vi redovisar här i samman
hanget fårgbilder från varje 
spelare. Bilderna ger in te helt 

rätt visa åt de fe l som förekom
mer , eftersom bru s och kryp
ningar i konturer är rö rliga fe
nomen som här utjämnas av den 
långa exponeringstiden . Tyvärr 
kan vi inte återge rörliga bilder i 
tidningen utan får nöja oss med 
att berätta om myrkrypningar 
och sodavattenbubbel m fl fe
nomen. 

Kompletterande 
lab-mätningar 

De subjektiva bedömnings
proven har sedan kompletterats 
med mätningar. Här uppstår då 
frågan vad som skall mätas . 
" Skärpa" är inte något som så 
lätt låter sig fångas i en mätning . 
I ett professionellt videoband
systern är uppgiften lättare , ef
tersom man där har en band
bredd som är lika stor som den 
man önskar återge . I en enkel 
hemvideobandspelare däremot 
kan man inte återge hela band
bredden utan försöker med knep 
och finter att gebilden ett skarpt 
utseende. 

Detta gör, att en enkel mät
ning av bandbredd inte är sär
skilt avslöjande för skärpein
trycket. Frekvenskurvan är helt 
enkelt så ojämn att en band
gräns är tämligen ointressant. 
En form av bandbredd är den 
som fabrikanterna älskar att 
uppge , nämligen gränsupplös
ningen, eller den högsta fre
kvens som över huvud kan åter
ges . 

Ett sätt att mäta den är att 
mata in en videosignal med 
ökande frekvens på bandet och 
betrakta resultatet på en bild
skärm vid uppspelningen. En 
sådan signal finns i den vanliga 
testbilden i form av streck
mönster som blir allt tätare och 
tätare . Den frekvens vid vilken 
linjerna fl yter samman blir då 
gränsupplösningen . Den kan 
också definieras, något mera 
stringent , som den frek vens vid 
vilken videosignalen sjunkit 26 
dB jämfört med signalen vid lå
ga frekvenser. 

Båda sätten att definiera 
gränsupplösning ger ändå ett 
mått som är prakti skt taget oin
tressant för skärpeintrycket. 

Skärpeintryck svårt att mäta 
Ett annat sätt att defini era 

skärpa vore att i stället se på 
språngsvaret , d v s hur ett svart
vitt sp,rång återges av spelaren. 
Att vi talar om svart-vitt språng 
i ett fårg tv-system beror på att 
all skärpeinformation ligger i 
den svart-vita signalen, lumi
nanss ignalen. Färgs ignalen, 
krominanssignalen, bidrar inte 
till skärpan, eft ersom den 

överförs med mycket mindre 
bandbredd . Stigtiden hos en 
plötslig övergång från svart till 
vitt kan ge intressanta informa
ti oner om skä rpeintrycket i bil
den. Den säger dock inte allt . 

Om signalen är mycket bru
sig, kommer bruset att fräta ur 
de skarpa övergångarna och bil
den ser mindre skarp ut än man 
kan förmoda av det elektri ska 
språngsvaret. På grund av olin
järiteter som ger intermodula
tioner mellan bildsignalens olika 
komponenter får man också 
otrev liga fenomen i övergångar
na som fört ar skärpeintrycket. 
Videosignalen " di skanthöj s" i 
spelaren innan den frek vensmo
duleras . Det innebär, att ett 
språng kommer att innehåll a ett 
större energiinnehåll för höga 
frekvenser, vilket kan överst y
ras såväl modulator som demo
dulator. Detta kan också ge fula 
övergångar som skämmer skär
peintrycket. 

Gemensamt för alla dessa fel 
är att de är av dynamisk karak
tär och alltså inte avslöjas aven 
enkel statisk stigtidmätning. 
Skärpeförstörelsen kommer 
alltså att bli olika, beronde på 
om den kontur man vill återge i 
sig är mycket skarp eHer något 
oskarp och om den går från grått 
till vitt eller från svart till grått , 
och så vidare . 

Vid mätningarna på videosig
nalen har vi använt en Nord
mende fårg-tv med klass iskt 
chassi och videoutgång. Motta
garen är av gott standardutfö
rande och är mätmässigt över
lägsen spelarna, så att dess in
verkan kan försummas i de föl
jande brusmätningarna. När det 
gäller mätningarna av video
frek vensgång har mätningarna 
gjorts i di skreta frekven ser som 
härrör från ett testsignalsystem 
från Philips. Frekvenssvepet in
nehåller de di skreta frekvenser
na 0,5, 1,3 , 2,3, 4,2, 4,8 och 5,8 
MHz. Den frekven sgång motta
garen visar ensam har använts 
för att korrigera de mätresultat 
vi fått. 

Brustillskottet -
dynamiskt och rörligt 

Bruset är man också intresse
rad av att mäta. Det är något 
mind re fyllt av invändningar, 
kanske. Brusavståndet i ett vi
deosystem definieras som för
håll andet mellan videosignalens 
topp till topp-värde i förh ållande 
till brusets effektivvärde. För 
att brussiffran skall ge samma 
störintryck för ögat , oavsett 
brusets spektrala sammansätt
ning, kan man använda ett väg
ningsfi lter som dämpar de allra 

högsta frekvenserna. 
Brusets effektivvärde har 

hämtats från en oscilloskopmät
ning genom att topp till topp
värdet för bruset i 50 % vitt di
videras med 6. Detta ger ett an
vändbart närmevärde för effek
tivvärdet. 

Den här brusmätningen avser 
emellertid endast bruset i lumi
nanssignalen . Bruset i fårgsig
nalen är ofta väl så störande! 
Det är dock mera komplicerat 
att mäta och beror dessutom av 
flera faktorer. Mycket av det 
som ögat noterar som brus i 
fårgsignalen är dessutom inter
modulationsprodukter och be
ror alltså av bildinnehållet. 

Det är viktigt att spelarna inte 
förkrymper det kontrastomfång 
som bilden innehåller. Detta 
kan enkelt kontrolleras genom 
att man betraktar en inspelad 
gråskala . Här finns inga större 
mätrnässiga skillnader mellan 
spelarna. 

Exemplarskillnader 
bör ej rorsummas 

Vi har inte använt något stör
re antal spelare av varje kategori 
vid mätningarna och bedöm
ningarna. Detta är naturligtvis 
en brist. Den höga precision 
som krävs av apparater som 
dessa gör att man kan misstänka 
att det kan bli rätt stora skillna
der mellan olika exemplar. 
Ibland kan det t o m vara så, att 
skillnaderna ' mellan exemplar 
kan vara större än skillnader 
mellan olika system! Vi har 
dock på olika sätt gjort jämfö
relser och försökt se till att 
provapparaterna varit repre
sentativa för systemen . 

Alla system uppgraderas 
kontinuerligt , och de slutsatser 
som vi dragit gäller de allra se
naste spelarna av respektive 
typ. Tidigare modeller kan vara 
avvikande (till det sämre), vilket 
vi också sett i något fall. Helt 
nya modeller °i de olika syste
men kommer också, och en del 
är redan aviserade . 

BI a kommer en ny VHS-vari
ant , bärbar och med mycket 
bättre modulator, har vi kunnat 
konstatera vid en första bekant
skap. 

VCR kommer också med en 
ny modell inom kort som skall 
vara förbättrad bl a med större 
sving i fm-signalen , vilket bör ge 
bättre upplösning och kanske 
mindre brus. Vi hoppas , att i 
fortsättningen kunna följ a denna 
marknad , för apparatutveck
lingen inom systemen kan fö r
ändra relationerna mell an sys
temen i stor grad , föreställer vi 
oss . Forts på sid /6 
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En aspekt i bedömandet är att 
olika mottagare avslöjar olika 
fel mer eller mindre väl. Om 
mottagaren inte har tillräcklig 
videobandbredd har man inte så 
stor möjlighet att se skärpeskilI
nad mellan systemen . Likaså 
ser man inte bruset så väl om 
bandbredden är låg eller om 
mott agaren sjä lv ger ett domine
rande brus. 

Ljuddelarna allt viktigare 

Forts/rån sid 15 

stabiliserats . 
Det första exemplaret vi pro

vade hade en ganska brusig bild , 
men efter kontroll med andra 
maskiner fann vi detta vara 
mindre representativt. Bruset 
har mätt till 44 dB , vilket är ett 
bra värde . En lugn och fin bild 
blir resultatet av det. Lugn och 
fin är också återgivningen av 
bildens konturer, på flera sätt . 
Här finns ingen "oro" i form av 
brus och intermodulation i 

I di sku ssionen om bildkvalitet . övergångarna. Här borde en 
får man inte glömma att tv-pro- bättre uppsnappning av stigti
gram och filmer åtföljs av ljud. den göra mycket till . Om man 
Så som de flesta av dagens tv- studerar språngsvaren, finner 
mottagare är beskaffade kanske man att V C R tar längst tid på sig 
man inte har någon större an- att gå från vart till vitt. Bristen 
ledning att ställa krav på Ijud- '\ på snabbhet kompenseras dock, 
återgivningen i spelarna. De ny- till viss del, av att konturerna 
are mottagare som kommer har å terges utan ansträngning i form 
dock ofta betydligt mera på- av störningar av de slag som kan 
kostade ljuddelar, vilka verkli- förekomma. Vi tycker nog att en 
gen kan göra även musik rättvi- viss oro och bruskaraktär i 
sa. Det är ju i regel inte något konturerna dock är att föredra 
större fel med utsändningens om man därigenom kan få en 
ljudkvalitet från Sveriges Radio skarpare och klarare bild. 
(ja, ja, det finns hårresande un- Mätningarna visar att V CR
dantag) utan begränsningarna spelaren reellt har den största 
har legat i mottagarna . Men de bandbredden , men att videofre
senaste modellerna från Luxor , kvenskurvan faller rela tivt 
Philips , Saba m fl har vi dock brant. Det bör alltså finnas ut
fått en ny och bättre standard på rymme för en förbättring av 
det området! Därmed måste bildkvaliteten här. Den högre 
man också ställa i stort sett upplösning som nu finn s ger 
samma fordringar på en tv- inget väsentligt tillskott till bil
bandspelare som på en Ijud- dens skärpa. 
bandspelare. Ljudkvalitet sett Några ryckningar i bildens 
som frekvensgång och svaj är överkant kunde vi märka. 
dock ganska lätt att mäta med Ryckningarna kommer sig av att 
gott resultat. alla kassettspelarna saknar någ-

ra horisontalsynkpulser i början 
VCR-systemet Philips N 1700 av varje delbild , och mottaga-

Låt oss nu granska de fyra sys
temen vi har. Vi börjar med 
VCR från Philips, som är det 
äldsta och hittills mest spridda 
systemet. V CR-apparater till
verkas endast av Philips , och 
den modell vi testat heter N 
1700 . Den ger max tre timmar 
speltid på ett band . Luxor säljer 
också samma apparat under 
eget namn. 

Det man först slås av när man 
manövrerar den är de mycket 
långslagiga manöverdonen . 
Trycker man på en tangent, för
svinner fingret långt in i maski
nens innandömen, känns det 
som. Det första som händer när 
man trycker på starttangenten 
är att bandet dras ur kassetten 
och runt trumman . Där ligger 
sedan bandet under såväl spel
ning som snabbspolning. När 
man aktiverar spelaren för å ter
givning får man genast bild, men 
eftersom servot för bandhastig
heten har ganska lång insväng
ningstid får man en bläddrande 
och trasslig bild en kort stund 
(någr~ sek'under), innan den 

rens inlåsning måste ha överse
ende med det. Genom en sär
skilt lång tidkonstant i mottaga
ren försöker man komma till
rätta med . problemet. Om tid
konstanten är för kort, kan man 
få viss oro i överkanten. Den 
störning vi här såg på VCR
spelaren märktes mest på stil
lastående testbild . 

Ljudet från VCR-spelaren är 
mycket bra i jämförelse med det 
övriga. Bandbredden innebär 
ingen inskränkning i jämförelse 
med utsänt material. Svajet är 
också betryggande lågt. Detta 
har man haft mer eller mindre 
" gratis", eftersom man har 
högst bandhastighet, som direkt 
avgör kapaciteten för audioka
nalen. Här matchar Philips sina 
hi fi-mottagare på ett bra sätt. 
Skada bara , att man inte kan ta 
ut ljudet direkt till en ljudband
spelare, om man så skulle vilja. 

Det finns ett antal bandfabri
kat att välja mellan till VCR
spelaren. Förutom bandet med 
Philips eget namn finns Agfa. 
BASF och Scotch. Dessutom 
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kan man även använda Grundig
märkta och -kodade band i 
VCR-spelaren. Samtliga band 
utom Scotch är kromband. 
Bildkaraktären hos krombanden 
är mycket lika. Inga signifikanta 
skillnader i brus eller upplösning 
har kunnat konstateras. Scotch
bandet däremot, som är ett band 
av järnoxidtyp , ger något mera 
brus men också lite bättre upp
lösning . Vi har valt att göra 
mätningarna och bedömningar
na med kromband, men skillna
derna är inte alltför stora och 
det kan vara en smaksak vilket 
man väljer. 

Däremot sägs det vara ski ll 
nader i huvudslitage med de bå
da bandtyperna. Philips har 
mätt det och uppger a tt slitaget 
från järnoxidbandet är "omät
bart" med de metoder man an
vänt, medan däremot kromban
det ger ett visst slitage. I gen
gäld är också krombandet 
"självrengörande" , i det att 
eventuella beläggningar på hu
vudet också slits bort. Denna 
rengörande förm åga skulle då 
saknas hos järnbandet. Man 
menar därför att en blandning av 
järn- och kromband skulle ge 
bästa förutsättningar för lång 
livslängd hos huvudena med 
optimal kompromiss mellan s li
tage och nedsmutsning . 

Genom den jämförelsev is 
långa insvängningstiden hos 
bandhastighetsservot blir en 
störning mycket märkbar ; bil
den fladdrar och ljudet gungar 
under flera sekunder. 

De enda in- och utgångar 
VCR-spelaren har går över hf
mottagare och hf-modulator. 
Man har ingen omkopplare för 
å tergivning av band eller blott 
genomkoppling av antennsigna
len , utan val av program behöver 
ske enbart på tv-mottagarens ka
nalväljare plus att man måste 
starta bandet, om man vill se ett 
sådant. VCR saknar alltså vi
deoutgång, vilket innebär att alla 
program åter måste moduleras 
på bärvåg innan man kan se dem. 

En sådan modulator av god 
kvalitet är både dyr och svår att 
göra, och man kan därför befara 
att en del kvalitetsförluster sker 
den vägen. 

Hos de apparater av andra 
system som har videoutgång 
märker vi framför allt en reduk
tion av bruset när videoutgång
en används. Videoutgång ford
rar förstås att mottagaren har 
motsvarande videoingång , men 
detta är något som kommer på 
allt flera fabrikat, åtminstone 
som en enkel komplettering. 
Dock ej på Philips-apparater 
hittills! 

Långspelande SVR 
Grundig SVR 4004 

Nära VCR-systemet står 
Grundigs SYR. Apparaten till
verkas endast av Grundig och 
kallas SVR 4004. Speltiden med 
längsta band är fyra timmar. 
Kassetten är alltså i princip den -
amma som VCR , men efter
om mekaniken i spelaren krä

ver en högre preci ion , har man 
spärrat andra kassetter genom 
att förse sina egna med en kod
lack . 

Denna apparat var den vi fann 
lättast att manövrera. Till 
största delen beror det på att a ll 
mekanik styrs elektron i kt , och 
det enda manöverarbete använ
daren gör är att sluta strömkret
sar. Manövertangenterna har 
därför mycket kort slaglängd 
men ordentligt tryckmotstånd , 
så att man känner vad man gör. 
I den elektroniska styrningen 
ligger också logik , som gör att 
man kan trycka knappar av 
hjärtans lust utan att riskera 
band allad. 

Tack vare den elektroniska 
manövreringen kan också a lla 
väsentliga funktioner fjärrsty
ras. Till det behöver man dock 
Grundigs egen tv-mottagare 
med fjärrkontroll, men då kan 
fjärrstyrandet ske trådlöst över 
den. Såväl den elektriska styr
ningen som fjärrmanövern är 
man ensamma om , låt vara att 
Betamax kan fjärrstyra sin 
pausfunktion . 

Kanalväljaren har helauto
matisk stationssökning, och 
förinställningskapaciteten hos 
programverket är upp till nio 
dygn. Båda finesserna är man 
en amma om. Normalt når pro
gramkontrollen bara tre dygn 
framåt som mest hos andra 
system. Liksom med VCR har 
man här bild hela tiden , även 
under uppstartningsför!oppet. 
På grund av den lägre bandhas
tigheten är detta dock snabbare, 
och man irriteras inte så länge 
av den ofullkomliga bilden . 

En annan unik finess hos 
S V R-spelaren är den variabla 
Klarzeichner eller konturbeto
nare (peaking eller crispening) , 
som den är försedd med . Värdet 
av att ha kontrollen åtkomlig 
utifrån är väl inte helt odiskuta
belt . Man hävdar själva att an
vändaren kan ställa in bilden för 
olika konturmarkering , beroen
de på program material men i 
praktiken finner man nog snart 
ett idealläge som ratten hamnar 
i. Åtminstone fann vi det , men 
mången justerglad tittare kanske 
har glädje av den , som helt visst 
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Bild 

Skärpan hos ett språng 
i utsänd testbild. 
Mottagaren har ställts in 
för maximalt skärpeintryck. 
Man får då något överskjut 
i signalen från samtliga 
spelare. Observera 
bildpunkterna som 
framträder i den höga 
förstoringsgraden ! 

Språngsvar i en testsignal 
från generator. 

Ungefärlig frekvensgång, 
upptagen vid 
frekvenserna 
0,51,32,3 
4,24,8 och 5,8 MHz 

Brusavstånd, vägt 
enligt CCIR, mätt över 
hf-terminaler 

Brusavstånd, vägt 
enligt CCIR, mätt över 
videoterminaler 

Atergivning av gråskala 
från testgenerator. 

ljud 

Frekvensgång. 

Svajning mätt vid 
in- och avspelning. 
LinjärtNägt värde. 

övrigt 
Snabbspolningstid för 
2-timmars band. 

VCR 

44 dB 

0,2/0,17% 

3 min 40 s 

Mätresu Itat och testdata 

SVR Beta VHS 

2 3 4 5MHz 2 3 4 5MHz 2 3 4 5MHz 

43 dB 47 dB 41 dB 

49 dB 46dB 

0,25/0,15 % 0,310,2 % 0,5/0,4 % 

1 min 40 s 2 min 40 s 3min12s 

RADIO & TELEVISION - NR 4 - 1979 17 



V~deotrumman hos 
SVR med och utan 
band i läge. 

Närbild av huvudet 
i SVR. Över 
huvudet ser man här 
slitsar i trumman . 
De är till för att 
föra ell luftström 
under bandetför att 

. minska friktionen. 

Beta-lpe/arell är utformad i grä plast i tvä lIyallser. 

Forrsfrån sid / 6 

Maskinen är tung och stabil med metallbotten, vilket också krävs 
med den låga bandhastigheten mall al/väl/der. 

En hel liten pro
grammeringstablå 
har Beta-spelaren 
för tidverket. För 
att stiilla klockan 
måste man ha till
gång till ett litet 
verktyg som trycks 
mot den lilla 
tangenten nedanför 
" clock set". 
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kan optimera inställningen . 
Samma justering kan man an
nars ofta göra med mottagarens 
fininst ällning. En något sned
stämd mottagare ger en synbart 
skarpare bild än en teoreti skt 
korrekt avstämd. Detta beror då 
på att man får en betoning av de 
frekvenser som ger mest till
skott till informationen i ett 
snabbt språng. 

Med "klartecknaren" ställd i 
ett lyckat kompromissläge (i 
vårt fall ca 30 % av fullt påvri
den kontroll), fick vi en bild som 
gav ett mycket gott intryck. 
Skärpan var klart bäst av de 
provade apparaternas. Bilden 
uppfattas därför som briljant 
och klar. Bruset ligger dock 
högre än för YCR med 43 dB . 
Skillnaden är alltså bara I dB i 
statiskt brus, men brus och 
flimmer i övergångar och fårg 
ger större skillnad för ögat. Bil
den är alltså något orolig med 
krypningar i övergångarna och 
a llmänt håller den en lite irrite
rande instabilitet. Det som vun
nits i upplösning definition har 
alltså något förlorats i bru s. De 
fl esta (inte alla) bedömare var 
dock ense om att SYR-systemet 
ger den bästa bilden sammanta
get. Om man vrider ner den va
riabla konturbetonaren, få r man 
en bild som är mycket lik YCR 
både vad beträffar brusfrihet 
och sämre upplösning. Detta 
tyder åter på att YCR skulle 
kunna förbättra sin återgivning 
med relativt enkla medel. 

Ljudet hos SYR-spelaren är 
ganska bra, men på grund av att 
man använder lägre band hastig
het än YCR har man måst ge 
tonkurvan en puckel för att 
komma upp till 14 kHz. En viss 
tendens till intercarrier-brum 
(bärvågs-) i ljudet drar dock ner 
betyget en aning. Det finns en 
utifrån oåtkomlig skru v på spe
laren som skall kunna användas 
till att balansera bort sådan, 
men helt invändningsfritt har vi 
inte fått det att fungera på någon 
av de testade maskinerna . 

Till SYR-spelaren finns band 
som säljs under Grundig-nam
net samt BSAF, och när detta 
läses förmodligen också från 
Agfa. Några skillnader mell an 
de kassetterna ser vi ej heller 
här. Banden är alltså densamma 
som finns i YCR-kassetterna, 
endast höljena skiljer. 

Lilla Beta-kassetten i 
Sonys Betamax SL 8000 E 

Betamax kallas Beta-form a
tets spelare i Sonys gestalt. I 
Sverige finns också Beta-spela
re att köpa frå n Sanyo under 
namnet Betacord. Yi har provat 

två Betamax från Son y med 
typbeteckningen SL 8000 E. 
Speltiden för den är maximalt 
tre timmar o~h 15 minuter. 
Denna långa speltid får man i en 
kassett som är minst av samtli 
ga. Låg band hastighet gör detta 
möjligt. 

Trots att kassetten är minst 
bland de provade är apparaten 
om inte störst så i a ll a fall sär
klassigt tyngst. Den väger ca 20 
kg mot ca 15 kg för de övriga . 
Den höga vi kten kan ha sin för
klaring i den låga band has tig
heten och den därmed följande 
lilla spårbredden på bandet. En 
mycket hög mekani sk precision 
blir nödvändig , och den uppnår 
man genom att bygga stabilt 
med mycket robu sta stag och 
kraftiga chassin. 

När det gäller handhavandet 
av spelaren vill vi särskilt tacka 
för den ytterst enkla men an
vändbara testbildgeneratorn ! 
Man kan med en omkopplare på 
baksidan välja att få en testsig
nal som ger en bild med ett svart 
och ett vitt fålt. Detta är bra att 
ha när man skall ställ a in appa
raten för första gången till sam
mans med en tv- mottagare . För 
att mottagarens frekvens skall 
fås att överensstämma med 
spelarens modulationsfrekvens 
måste spelaren ge en avlösbar 
modulation ut. För att den skall 
kunna göra det , måste man på 
andra spelare antingen ha ett in
spelat band eller med spelaren 
ta emot och vidarebefordra vad 
Televerket bjuder per antenn . 
Innan man ställt in sin mottaga
re till band spelaren kan man 
dock inte avstämma den till ut
sändningen .. . Här kommer då 
testbildgeneratorn , bokstavli
gen, in i bilden och bryter upp 
den onda cirkeln. 

Med den kan man först och 
under kontrollerade former 
ställa in mottagaren, och sedan 
man väl gjort det är det lätt att 
därpå ställa in spelarens motta
gardel. Finessen med testbilden 
skall inte övervärderas , det går 
ju att lösa med ett inspelat band , 
men lösningen här kostar för
modligen inte många kronor och 
är därför väl motiverad. 

Som ytterligare säljargument 
vill väl Beta-spelaren tillgodo
räkna sig ett 4-siffrigt räkne
verk . Det är utrustat med min
ne , i motsats till de europeiska 
spelarna . 

För att man skall kunna ställ a 
klockan så att 'den visar rätt tid , 
krävs ett litet verktyg i form av 
en kulpenna eller den lilla med
levererade plastmej sel som 
också används för stationsin-
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Det ä r illava rslande a tt Televerkets 
nya ledning tydligen siktar till kon
frontation med allmänheten som man 
får si na intäkter från genom en rad 
omdömeslösa utspel, vilka med rätta 
fått nedgörande kritik och avstå ndsta
gande frå n bl a konsumentverket. 
• Först ä r det förslaget om att för
skottsdebitera telekunderna för ett 
godtyckligt an tal samta l. Det lä r nu 
inte gå a tt genomföra , eftersom de 
pra kti ska svårigheterna och lav inen av 
klagomål bleve administ ra tivt omöj
liga . Men tendensen , a tt till va rje pris 
"dri va in" penga r av a llmä nheten , hur 
orä ttvist, komplicerat och godtyck ligt 
det hela än bl ir, är tydlig . 
• Den kommer ännu mera till synes i 
det förslag ma n tydligen ä mna r be
gära regeringens godkännande för i 
syfte a tt uppspåra ej avgiftsbeta lande 
tv-titta re. Det ä r med andra ord den 
illa beryk tade elektroni ska detektorn 
från vå ren 1971 som man vill se 
aktue ll igen. Instrumentet, som be
skri vs i RT i majnumret 1971, är en 
ha nd hå llen pejlanordning som funge
rar S<l 111 en k:inslig det~ktnr av f:irg 

ban ag:-.u~c illal urn:-. ul !'l lralJlIJl g. ;-' \·;.H 

att sk:irma av . 
• Den gå ngen blev reaktionen, med 
rä tta , häftig . JO-a nmäla n gjordes av 
en person i Lund och riksdagsdebatten 
i frågan om huru vida överheten ha r 
någon som helst rätt a tt tillgripa 
elekt roniskt snoka nde på pr ivat om
råde mot medborgarna ledde till a tt 
Integritetsskyddskommiuen tog upp 
saken . Televerkets planer fick sk rin
läggas . 

Verket försva rar sig nu med a tt 
metoderna a nvä nds och "fungera r" i 
någ ra Europa iänder. Må vara - något 
skäl för a tt hä r i Sverige införa samma 
sa k finn s faktiskt in te med det. Vill 
man f ö studera höggradigt effekti va 
övervakn ingsmetoder mot människor, 
kan man lika gärna utst räcka stu
dierna lite längre österut. 

I stä ll et för den elektroniska bä r
vågsdetektorn , som man ville patru l-

. lera omkring med under kvällstid , såg 
Televe rket till a tt a ngiva rpl ikt inför
des i radiohandeln mot köpare av 
tv-appa rater. 
• Den här detektorn är känslig nog 
a tt indikera fö rekomst aven motta
ga re ett pa r hundra meter frå n t ex en 
villa med . Man ska ll , " för säkerhets 

sk ull " , sedan göra krysspejling från 
husets baksida. I trappuppgångarna 
till hyresfastighete r mäter ma n dels 
uta nför dörrarna, del s kontrollpejla r 
från över- resp underligga nde våning. 

H ur ma n gör seda n är inte bekant, 
men eftersom Televerkets kontrollan
ter inte får bereda sig tillträde till folks 
hem - det torde ba ra fästningskom
mendanter och högre radiokommissa
rier få i syfte a tt " inspektera a ppa ra
turen" , om de ga mla förfa ttningarna 
ännu gä ller - blir det förmodligen 
polissak och ett intressa nt juridiskt 
förfa ra nde med bevissäkring genom 
razzior liksom fö rutseba ra motarg u
ment a tt appa ra ten bara stå r dä r på 
prov ... Eftersom vi a ll a ska ll betala 
rä ttsmaski neriets kostnader, också i 
smörkli cksmål och liknande, ä r det 
inte ointressa nt vilka åtgärder ma n 
tänkt sig för a tt driva in några miljo
ner kronor per år i fö regivet uteblivna 
intäkter' 
• Det inger oro a tt en a nna rs förnuf
tig kar l som sta tssekretera ren Bert 
Levin i utbildningsdepa rtementet en
ligt DN är beredd a tt tillstyrka försök 
med pejlappa ra turen . Ha n anser, en
ligt uppgift , a tt det inte ä r något hot 
1110t hemfriden, att ma n är "skyldig 
uppge tv-mottagarinnehav" - pejlen 
:i r "helt enkelt ett tekniskt hjälpmedel 
mot smita re" . Inser han inte a tt ma n 
med det här bäddar för en tota lt 
förkastlig utveckling, där principen 
hittills varit den, a tt den enskilde icke 
får ut sä ttas för någon form av elektro
ni sk myndighetsövervakning? Detta 
har a lla hittill s slut it upp kring, och 
även fotografisk övervakning ä r diskri
minerad under vissa förhållanden lik
som privat avlyssning med sända re 
osv. 
• Enligt den i sa mma tidning hörde 
förste byråsekreteraren i Televerket 
Richard Andersson är det "till å tet att 
av lyssna ljud", däremot in te vad som 
sägs . .. Jo, med obeväpnat öra gå r det 
nog a n a tt av lyssna ljud, men här ä r 
det primärt varken fråga om ljudav
lyssn ing eller något slags oskyldigt 

a uskulterande vid dörren utan ett rent 
och skärt elektronisk t spionage, fortfa 
rande icke tillåtet enligt våra författ
ningar! Det vore vä lgörande om Tele
verket kla rade detta för si n persona l! 

Annars har hr Andersson så rä tt , då 
ha n konstaterar a tt det 1971 blev "en 
väldig reaktion" med JO-a nmälan etc. 
Det lär så bli också denna gång, om 
regeringen visar så svagt omdöme a tt 
den medger Televerket dessa store
brorsmetoder. I så fa ll träder man 
förnär funda mentala principer och in
för metoder, som är vå rt rä ttssambälle 
helt främma nde. Hur och mot vem 
skall människor föra ta la n då de fela k
tigt eller godtyckligt utsa tts för det 
elektroniska snokandet? 

• Fakt iskt finns en rad heliga kor 
som beskjutits rätt hårt på sistone i 
vårt land - det hittills okränkba ra 
skattesystemet, bostadspolitiken, följ
derna för innovationslust och företa
gande genom diverse meningslösheter 
från välfärdssa mhällets sida (Bjure/
gruppens PM, t ex). Ka n inte hr Hag
st röm och ha ns sta b nu ha modet 
klargöra för politikerna och statsmak
terna att det nuva ra nde systemet för 
tv-innehav, med avg ifter till staten (= 
verket och S R) är en reda n nu ohå ll
bar konstruktion? Det enda perspektiv 
medborga rna kan se fra m mot på 
områdena ljudradio/ tv ä r stä ndigt 
stegrade avgifter ("licenser") och un
derskott hos Televerket. Avgifterna är 
reda n nu prohibitivt höga för ' stora 
grupper, t ex pensionärerna. Vi måste 
få a ndra intäktskällor i stä llet för de 
här två ngsuttagen, inte ba ra för a tt 
lätta Televerkets bördor till följd av de 
anspråk staten stä ller på verket. Här 
anmä ler sig sjä lvk la rt reklamfinansie
rad eterverksamhet och/ eller en orga
nisation av brittisk modell. 

• Allt ä r faktiskt bättre än ett sta tligt 
verk , som i ovist nit tillgriper ett 
elektroniskt spionagesystem mot män
ni skorna . JO och riksdagen måste få 
gra nska detta hot mot integriteten i 
tid . 

Godkänns pejlanordningen, har vi 
skapa t ett prejudikat vars följder blir 
lika svåröverblickba ra som hotfulla -
för ingen inbilla r sig väl då att bär
vågsdetektorn i händerna på Telever
kets mörkerpatruller blir den enda 
mobila övervakningsanordningen mot 
oss? 

us 

rekommenderar en mobil 
- eller åtminstone am
bulerande - tv-mottag
ning som ett av motmed
len mot Televerkets ohe

ula planer på att pejla 
in oss i våra bostäder . 
För hundar av mindre 
tjänlig modell, typ tax 
och boxer, finns speciella 
mastelement. Rekom
menderad hundras: 
Mastif! 

PROGRAMVERK 
- guide till rätt inköp 

ÄkeNyblom 

Läst 

NYBLOM, ÅKE: Progra mverk -
guiden till rätt inköp. Ingenjörsför
laget. ISBN 91-7284-095- \. Pris 90 
kr. 

Bokomslaget visa r ett sj ä lvspe
la nde pia no: EN UTMÄRKT EX
EMPLIFIE RIN G AV SK RIF
TENS INNEHÅLl' Det täcker i 
stort två kategorier: Meka niska och 
e lektroniska progra mverk. 

De · elektron iska programverken, 
de digitala, a naloga och mikropro
cessorbaserade, torde vara av 
största intresse fö r RT:s läsekrets . 
Själv blev jag fö rvå nad över a tt 
finn a så många typer av mekaniska 
ve rk . 

Förf hävdar att de e lektromeka
niska progra mverken kommer att 
hå lla s ig kva r ä nnu en lång tid på 
scenen, där för a tt de prismässigt 
ligger vä l till och att de trots a llt är 
tillfö rlitliga. Ett progra mverk fö r en 
tvä ttmaskin kostar t ex 100- 200 kr 
och konkurrerar ä nnu en tid ut de 
elektroniska. Efterom "komplexitet 
inte kosta r något" i elektronikkret
sa r är dessa a ktuella i fö rs ta ha nd i 
stö rre system. E lektroniska pro
gramverk ligger i prisklassen 
2000-20000 kr, hävda r förf. Detta 
ä r ju läget i dag, m en hur ser 
framtiden ut då mikrod a to re rna av 
" I-c hiptyp" börjar vinna terräng ? 

De finns ju i dag a tt tillgå med 
inbyggda a / d-omva ndla re t o m' 
Dessa fra mtidsaspekter kommer 
inte fram i boken, men vä l nuet, som 
skildras sa kligt. I nnehållet är rikligt 
och torde vara unikt. 

E n sa mmanfa tta nde skrift inom 
det hä r området ha r lä nge sa knats . 
Tidiga re ha r ma n varit hänvisad till 
fabrikanternas litte ra tur, som i 
m å nga fall ä r högt specialisera d och 
svårtillgänglig . Det kan med ut
gå ngspunkt i såd a na skrifter vara 
svå rt a tt göra jä mfö re lser mella n 
oli ka typer och principer av pro
gra mverk . För a tt hjä lpa läsa rna 
finns det i s lute t av boken e n ma rk
nadsöversikt över de programverk
typer som förekommer i Sverige. 

GL 
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Hört 

Köpvärd kvartettskiva, 
ny svensk orgelinspelning 
och lysande Mel Torme 

\'ERIlI. \\ 11\i\IA:-.iSOl\. Saubco
kfartelten: Stråkkvartett e mo ll resp e 
moll opus 1:2. Caprice RIKS LP 65. 
Inspelad 1973. utgiven 1974. Distrib. 
Rikskonserter. 
Bestämt var det en lyckad tagning 
både för utövarna, medlemma rna av 
den ändå internationellt erkända Sau-

' Iescokvartetten. och ljudteknikern, 
SR:s musiktekniker Sy /ve Sjöberg, då 
den här skivan kom till två sommarda
gar 1973 i Studio 3 i Radiohuset. 

Eftersom det inte finns något impo
nera nde bestånd av goda stråkkva r
tetttagningar gjorda i Sverige är det 
roligt kunna tal a för den här som vä l 
fått sin specialpublik men kna ppast 
funnit vägen till exempelvis några 
bredare skikt hi fi-vänner. Skiva n sa k
nar det annars så vanliga, dammtorra 
ljudet och' den sträva klangen uta n ä r 
i stället helt enkelt a ngenäm, sinnligt 
tilltalande - man får ett relativt brett 
perspektiv på kvartettklangen, som 
låter oss höra en fyllig sötma, en 
lustfylld närhet och en " kropp" i ljudet 
som man brukar försöka uppnå med 
diverse andra metoder utom den hä r 
anvä nda, som just är studiotagning
ens. Undras om Sylve S använde t ex 
äldre, rörbestyckade mikrofoner? J ag 
hatar att kasta bränsle på den brasa n. 
men jag måste efter rätt många egna 
prov under senare år medge a tt vissa 
ä ldre mikrofontyper - möjligen till 
följd av brister, helt enkelt - ger en 
mera tilltalande klang under vissa 
fö rhå llanden och på vissa instrument 
än dagens halvledartyper, som i stället 
ha r oerhörd responssnabbhet , tå l 
enorma' ljudtryck och är a llmä nt linjä
ra re ( men fakti skt brusiga re) över 
större områden som regel. Undantag 
finns dock. 

Musi ken : Verdi hörs hä r med sitt 
enda instrumentalmusikaliska opus -
ha n skrev ju anna rs enbart för röster 
och opera besä ttninga r. Ett rikt , må ng
sidigt verk, också om kritiken pekat på 
några svaga punkter; lyriskt och melo
diskt fullt värdigt mästaren . Ett egen
artat verk i kvartettlitteraturen som de 
här fyra Radiosymfonikerna behärs
ka r med en underbar precision i spelet 
och en nyanserad uttrycksrikedom 
som spänner över intensiva och effekt
full a fyra satser. Att det finns ytterst 
lite av störa nde ekon och buller bidra r 

till den fina helheten på skiva n, där väl 
specia listerna kanske sätter Wikman
sons e-mollkvartett (samma tonart 
,om Verdiverkets) i första rummet. 
Detta av Haydn så tydligt influerade 
verk ä r av helt a nna n ka rak tä r ä n 
Verdiopuset, tillika från en hundra å r 
ti diga re epok ; också här presteras 
kvartettspel på högsta interna tionell a 
ni vå . 

Upptagningen ä r, som nämnts, fullt 
i kl ass med musikernas a mbitioner och 
konstnärliga sträva nden . 

J ag har mest tilltalats av klangen då 
rak tonkurva a nvä nts, hä r finn s myc
ket lite av t ex vasst skära nde violinto
ner i höjdregistret a tt vilja korrigera . 

Också den som inte har något till 
övers för ka mma rmusik och den som 
normalt undviker att köpa skivor med 
stråkkva rtett tror jag skivor som den 
här har en del att ge' Det handla r om 
lättillgänglig, flödande melodisk mu
sik med också ett innehåll som fängs
lar. en bära re av ideer, motiv och 
stämningar som avsätter intryck. Det 
är musik som gör sig även som hi fi
medium långt starkare än du ka nske 
tror. 

Den här vä lgjorda produktionen 
stöds av riklig dokumenta tion och 
sk ickligt skrivna kommenta rer i map
pen. 

Speltider: A-sidan 22 min 30 s, 
B-sidan 21 min 26 s. 

JOHANNES 
ORGLAR 

RUIMEI\9sl1 

JOI L\:-" '\ I·:S OR(; .. ,\ R. Rune rr'l!'ö, 
organis t. Hildega rd Engsö, registrant. 
Opus c, nr 78-09. Verk av Widor. 
Mozart och Mi/haud. Stereo lp, di stri 
bution Opus 3, Karlskoga. 
Opus 3-bolaget bestå r numera av Jan 
t ;ric Persson och Bo Hansson. och det 
ä r den sistnä mnde som producerat och 
spe la t in den hä r orgelski va n. en av 
nera nya svenska tagningar under 
sena re tid . Skivan gjordes sommaren 
1978 och det är intressant att ta del av 
hur den svå ra kyrkoorgelns upptag
ningsproblem kunnat underordnas e l
ler anpassas till Opus 3-kravcn på 
opåverkad klang. närvarorealism och 
en inspelningsmetod som tillgodoser 
bl a fordringarna på balans mellan 
direktljudfäIt och diffusfält , hög ka
na lsepa ra tion i stereomixen, god djup
verkan ("djupledsinformation "). hög 
dynamik , fassta bilitet, låg di storsion 
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och stor ba ndbredd . 
I likhet med direktgrave ringens le

dande förespråka re a nvänder Ha nsson 
& Persson ett minimum av hjä lpme
del , inga ko rrektions- eller nivåbe
gränsningsdelar, ingen brusreduktion 
etc men spektral a na lys av s igna len 
efter upptag ningen, dett a för optimal 
gravering med lägsta spårn ingsdi stor
sion och bäs ta stö ravstånd. Den inspel
ningsmetod de funnit bäst a npassad 
till kraven ä r " Blumlein-metoden"; 
och eftersom den store A D B/um/ein 
ä r näs ta n non-existen t i facklitteratu
ren, t o m stora britti ska sta nda rdverk 
om studioteknik ka n ma n lusläsa uta n 
a tt hitta ha ns na mn , är väl bäs t 
förklara a tt ha ns pa tent av 1930 avsåg 
stereofoni sk upptag ning med två mi 
krofoner av olika upptag ningskara kte
ri stik med en summa- och skillnadss ig
nal ; i dag är benä mningen M/S-fö rfa
ra nde och en speciell ste reomikrofon 
a nvä nds ju van ligen. Mycket riktigt 
förtecknar H & P också a tt de spelar 
in med AKG:s gamla C 24 och C-I2, 
rörbestyckade dubbelsystem, jämte 
Neumanns SM-69. sam ma princip 
(och den vid inspelningen a nvä nda 
mikrofonen) . Beyers fina ba ndmikar 
M 160 ingår också; de ä r dock inte 
å ttor utan cardioider. Jobbet i öv rigt 
sker med två Telerunkenmaskiner. en 
ä ldre M 28 plus en M 12 samt en 
rör-Revox; en ombyggd G-36 , som 
varit den här a nvända 
maskinen . 

Johannes kyrka i Stockholm är lite 
ovanligt disponerad i fråga om både 
orge ln och orgelläktaren . Bo Hansson 
omtala r för mig att ha n hade med sig 
högtala re i kyrka n och dä r provade 
utfa llet av olika reg istre ringa r. Vissa 
gav inga hörba ra skillnader, a ndra 
å ter fö rkastades då ljudet distorderade 
i lyssningspositionen. Ett problem då 
man inte kan sitta prec is dä r mikrofo
nen avkänner lj udet utan får avväga 
den reella verka n. Det hela visade sig 
besvärligt och J a n Eri c, som kom fö r 
att höra. greps av tvivel på att den 
mäktiga klangen skulle gå att få in i en 
rimlig stereoljudbild där han stod och 
hörde Toccatan ur Widors femte sym
foni uppe på läktaren vid tabulatu
ren . . . 

Den , läktaren a lltså, är byggd i två 
etage r med en avsa ts för trakturen . 
Det stora kyrkorummet vå ll a r givetvis 
problem med rullande efterklang i 
låga register. och mikrofonen beslöt 
Bo H till slut placera helt nära läkta
ren . Stativet kom så a tt ha mna 14 m 
upp i luften, 6- 7 m frå n läkta rens 
kant , 8 m från ryggpositivet , ca 10m 
frå n huvudverket och - till fö ljd av 
orgelns disposition - ca 15 m från det 
inå t förlagda svä llve rket. 

Det ä r lite turbulen t uppe på den 
höjden , tycker mikrofonen, och det 
pusta r också en a ning vi ndbrus i lju 
det. 

- Det va r irriterande, tillstår Bo H . 
J ag trodde det va r fel på luftverket . 
men danska tekniker hade sagt a tt det 
var OK .. . men nog läcker det och 
pyser. tyvärr' 

Jag har inga invändningar mot 
dessa små störljud - en kyrkoinspel 
ning får bli som den blir' Och att 
trafikbullret - liksom ljudet av luft
trafiken över Stockholm - kunnat 
isoleras bort så väl som är fallet ä r 
berömvärf' Det hö rs en liten aning av 

detta i avs nitten för kororgeln . där 
nya nserna också ä r subtil a (Mozart . 
Mi/haud) . 

Anna rs: Det mjuka, ljusa och välba
la nserade ljudet med stor dyna mik och 
vä l sa mma nhå llna register ä r ett nöje 
a tt hö ra uppspelat frå n skiva n. Den 
repertoa r den upptar ä r va ld av Rune 
Engsö i samråd med Opus 3 och hä r 
bjuds högs t varierande musik , fr ån 
Widors rikt modulerade, kl a ngfä rg
skifta nde femsatsiga symfoni till Mo
zarts Andante KV 6 16 och Da rius 
Milha uds intressa nta och personliga 
två preludier ur Nio preludier från 
1942, sä ll an hörda. Att Engsö ä r en av 
Europas främsta kä nna re och organis
ter fra mgår fullt kl art av dessa tolk
ningars lödighet och helhetssyn. 

Utan a tt ma n har orge ln prec is i 
närbild - hur nu det skulle utfall a -
förmedlar upptagninga rna en g ripba r 
akustisk ve rklighet som, och de t ä r väl 
så viktigt, kan spelas upp uta n a tt 
kräva mycket spec iella å tergivningsre
surser. Liksom regi streringa rna ä r 
återhå llsamma ä r dyna miken på ski
van vettigt tillva ra tagen för ett gott 
slutresultat, där graveringen, av Peter 
Strindberg. bidrag it till det goda ut
fallet. 

Jag har spelat skivan för några 
(mera ) kritiska bedömare som lovor
dar den här kultiverade och sparsma
kade orgelupptagningen men som har 
invändningen a tt pedalstämmorna 
kunde hörts intensiva re och att ljudbil
den må hända kunde fått blomma ut i 
en lite spa ti a la re och mindre mittcen
trerad verka n. Men det ä r en följd av 
t ex den valda mikrofontekniken; fas
riktigheten ä r också ovedersäglig. J ag 
har mindre att andra mot detta per
spektiv, vä l vetande vilka svå ra pro
blem stora kyrkor kan vålla. Därav 
stor beundra n från min sida för t ex 
SR:s musiktekniker, som så ofta lyc
kas så väl med de sakrala rummen, 
från bönhus till domkyrkor . Dä r har vi 
amatörer något att lära . . . 

Opus 3-skivan förtjäna r all fram
gå ng och den erbjuder ett om inte nytt 
så dock fräscht och intressant grepp. 
Kvaliteten är hög i alla led , inga 
störninga r eller missar kan noteras . 

Avspelning med rakställda tonkon
troller ä r i första hand a tt rekommen
dera. Diska nten kan ev tas ner 2 dB 
över banden 2-4 i Widor . 

Speltid : A-s idan 24 min 15 s, B-si
da n 14 niin 40 s. 

TOGETlIER AGAIN - FOR THE 
FIRST TIME., Mel Torme and Buddy 
Rich. 
Century CRDD 1100. direktgraverad 
lp. insp januari 1978. Sv distrib Thore 
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JOO W utan delningsfilter. 
Detta PIEZO . diskanthorn 
arbetar enligt nya principer. 
En svängande kristall på ett 
membran är hjärtat . Den 
höga impedansen gör att del
ningsfiltret bortfaller och 
känsligheten blir hög, ca . 2W 
vid 4 ohm. 
För ytterligare effekttålighet 
kan flera PIEZO - horn 
seriekopplas. PI EZO - hornet 
lämpar sig mycket väl i hem 
och orkesterhögtalare . 
Du kan med PIEZO - hornet 
bä'ttra på diskanten , direkt 
utan att ändra på ditt nu
varande system . Du bara pa
rallellkopplar hornet med 
högtalariådan. Frekvensom
råde: 4000 - 20 .000 Hz. 
Effekt : 
vid 4 ohm. 
vid 8 ohm .. 
vid 16 ohm .. 
Dimensioner : 
Håldiameter : 
Pris (L 450) . 

.. . 306W 
· ... 153W 
· . ... 76W 
84 x 71 mm 

76mm 
· . Kr.99:00 

~outh 

AT 357 är en touch-växel
strömsregulator. Till skillnad 
från andra touch-regulatorer 
som tänder och släcker en 
lampa, regleras även ljusstyr
kan med A T 357 . Om be
röringsplattan vidrörs snabbt, 
så kommer A T 357 att tända 
eller släcka en lampa. Kvar
hålls fingret på beröringsplat
tan, kommer ljuset att regleras 
upp och ner i intervaller om 
ca. 7 sekunder. AT 357 är_ för
sedd med en MOS-integrerad 
krets som "kommer ihåg" in
ställningen. Även under kor
tare strömavbrott, kommer 
AT 357 ihåg inställningen. 
AT 357 levereras helt komp
lett med inbyggnadslåda, av
störningsdrossel och frontp
Iatta av eloxerad aluminium. 
Drivspänningen är 110 - 220 
volt AC . Effektreglering - 400 
watt . 
ByggsatsAT357 . . Kr.l09:50 

~jus-re'ii 

~Grm 

JK 101 är ett tjuvlarm för montering i bi len eller båten. JK 101 
levereras komplett med låda, som är lätt att montera dolt . 
JK 101 ansluts till innerbelysningen i bilen . När bildörren öppnas 
startar en timer. Timern är aktiverad i 20 sekunder - lagom för 
att stänga av larmet, när man själv stiger in i· bilen. Om larmet ej 
blir avstängt inom de 20 sekunderna , aktiveras nästa timer . 
Denna timer dra'r ett relä . Reläet kan då vara anslutet till bilens 
signalhorn . Den sistnämnda t imern drar reläet i 200 sekunder. 
Efter det nollstalls larmet igen . Med byggnadsbeskrivningen 
medföljer' flera inkopplingsexempel. JK 101 kan anslutas till 
alla bilar med 12 volts elsystem och minus i chassiet . 
Byggsats JK 101 .... .. . .. ........... _ .. Kr 139:50 

, 
» .. , , :, 

JK 08 är ett tyristorstyrt 
ljusrelä som kan tända en 
eller flera lampor när det 
mörknar och sedan släcka 
dessa igen när det ljusnar. 
Hur mörkt eller ljust det 
skall vara kan justaras . JK 08 
är myr.ket lämplig om man 
skall resa bort och vill 
ha ljus tänt på natten. JK OB 
drivs direkt med nov AC . 
Byggsats .. ... . Kr 52:00 

TILLÄMPAD ELEKTRONIK 
Antingen Du är garvad eller 
grön . Drygt 260 sidor om 
elektronikens grunder och 
sedan lika många med bygg
nadsbeskr ivningar och sche
man . Steg för steg lär Du dej, 
hur Du själv beräknar kom
ponenternas storlek , vad som 
händer i konstruktionen från 
ingång till utgång. Det är lät
tare än vad Du tror . 
När Du läst ett avsnitt , får 
Du kontrollera dina kuns· 
kaper i ett antal frågor med 
svarsalternativ. Samtliga svars
alternativ kommenteras. 
Har Du inte matte-kunskaper 
så det räcker? Köp då den här 
boken . - Den lär dej det 
också . Med boken medföljer 
ett kretskort med' tio roi iga 
konstru ktioner . 
Tredje reviderade 

Pris inkl.kort . . .. 

HÖGTALARSTATIV Till JOSTY KIT AB Box 3134 200 22 Malmö 3 
O 
O 
O 

JOSTY KIT katalog (350 sid .) Kr 7:00 plus porto 

Elegant förkromat högtalar
stativ som passar till de flesta 
högtalariådor upp till ca . 601. 
HÖjd : 200 mm. 
Pris (per st) .. .. Kr 59:50 

ex . av Tillämpad Elektronik a' pris Kr . . . .. .. . . 
ex . av byggsats typ . .. . . mot postförskott a'pris Kr ...... . 

Namn . . .... . 

Utdel n i ngsadress 

Postnummer och ort 

Föredrar Du att ringa till oss, finns vi på 040/ 
126708, 126718. Du är alltid välkommen till våra 
butiker på Ö. Förstadsgatan 8 i MALMÖ eller i 
GÖTEBORG på Övre Husargatan 12. 
Öppet 10 - 18. Lördagar 10 - 13. 
Alla priser ink/. 20,63% moms Porto tillkommer. 
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Wallenstrand. S tock holm. 
Det fi nns folk som vi ll sätta den här 
skivan främst av alla di rek tgrave
ringar . Utan att instämma i precis det 
gäller det fö r min del att det helt visst 
rör sig om en smått fenomenal produk
tion. en skiva med en lysande närvaro 
av mr Torme. av bandet och dess 
medlemmar. där alla ha ndskas suve
ränt med materialet och där Mel 
Torme fi rar t riumfer. Den artis t iska 
frihet han genomför de sju numren 
med kan lämna en mållös och hans 
röstbeha nd li ng är så personl ig t Tor
mesk att en gammal Mel Torme
entusiast ha r j ulafton . Men bäst i 
vä rlden~ 

Solisten sparar sig inte. han gjorde 
den här sk ivan i två svep om tre 
timmar vartdera efter en lång Stlcce i 
Las Vegas och efter en strupoperation' 
Detta. plus att Torme "egentligen " är 
död , anspelas på i Buddy R ichs juka 
text över ma ppens insida: herra rna 
tyc ks hu r som helst ä lska vara ndra 
sedan 30 år och a ll a ä lskar dem. 
ve rka r det. 

En figur till att beu nd ra i samman
hanget är den tidiga re hä r omskrivne 
inspelnings ledaren . engelsma nnen 
Kei/h Gran!. jä mte de tre grave rverks
operatö rerna: de ha r tyd ligen inga 
nerver . Här är de uppe i som mest över 
17 minuter och det är. mä rk väl. fråga 
om allt a nnat än bleksik t iga klange r. 
snarare om genomgående mustiga ar
rangemang - av Torme själv - som 
tar rejäl plats i spåren. 

M ixen med detta sj utton ma n 
sta rka ba nd. där a ltsaxen Phil Woods 
va r speciell t invi terad a tt ut fö ra ett 
parti och en int rodu kt ion på A-sidan. 
är a llde les kolossa lt leva nde och med 
ett prak tsound , vilket tex ten i någo t 
fa ll ta la r om som "a thoroug hl y 
Basie -ish big band sound ", men det ä r 
fel; detta ä r bä ttre' Alla ä r i hög form 
och det hela ä r resul ta tet aven såda n 
dä r benådad session då a llt ha r kl affa t , 
trots en ka tastrofal börja n t ill följ d av 
snöstorma r och a ndra na turh inder, 
enligt producenten Norman Schwar/ z. 
Ba ndet , vi ta lt och vä lspela nde som 
sä lla n fö rr, tekniken per fekt a npassad 
efter fö rutsä ttninga rna - lyss na till 
den klippfas ta mixen och det va rma, 
berömvärt vä lba lanse rade lj udet och 
re la tionerna solister - ba nd -voka list 
- plus då mr Tormes egen , elekt rifie
ra nde nä rva ro. 

Här fi nns så mycket a tt det kän ns 
meningslöst a tt dra pa upp deta ljer ur 
he lheten; gemensa mt fö r a ll a ha ns 
nummer ä r den personl iga , omiss
kännliga Tormetouchen, den mogna 
röstbehand lingen. hans obesvärat fina 
tekn iska behärsk ning, hans virt uosa 
infall och förmåga till enorm precision 
genom alla svårigheter. Lä tt gör han' 
det inte fö r sig, ibl and t ror ma n a tt ha n 
ä r i fä rd med två lå tar på en gå ng ell er 
med en mix av tex ter och melod i
lå n . .. svå ra tona rte r, oktavs prå ng, 
solochorus uta n rytmstöd , bisarra ta kt
a rter , som frä mst komme.r .ti ll utt ryck 
i det lå nga, urstyva numret Blues in 
/h e nigh/ . vilket bl a bjuder på tuba-

solo och orkeste reffekter man sä ll a n 
hör. 

Eller hör på hans hyllning t ill Ella 
Fi/=gerald - med lite egen omdikt
ning av orden - i Lady be good . Eller 
den charmfull a BlueselIe. Too /s Thie
lem ans fö r oss så vä lkä nda minor 
class ic. som hä r ha r få tt text av 
Norman Gimbel. S/evie Wonders You 
are /he sunshine of my life ge r han en 
ny d imension. här ä r det en lä tt 
"latiniserad" ta kt indeln ing som bid ra r 
till fräsc hö ren. Eller . .. 

Nej . köp ski van sjä lv och nj ut ! Den 
här hos RCA i New York tag na Ip: n ä r 
pressad av Teldec i T yskla nd och det 
med den ä ran: jag ka n ba ra fi nna 
antyda n till et t fel i den på A-sida n och 
plattan ä r som plastproduk t av bästa 
Centurykiass , rekordtjock , välcentre
rad och pla n. 

S pelt ide r: ej angivna. Uppmätta till 
16 min 30 s på A-sida n, B-sida ns 
modulat ion 17 min 08 s. 

* 
Vid avspelningen a nvä nd ut rustning 
ha r bl a omfattat: 

Försrärkare Yama ha C2, Luxman 
C 1000. SAE MK II I M . 

Effek /s/eg H itac hi HMA 9500, Ya
ma ha B2. Ya maha PA 2200. 

Skivspelare Technics Sp 10 Mk Il. 
Dual 921 , Mic ro DDX . 

Tonarmar A DC, S tax. Technics 
EPA 100. 

Pick uper Sony XL 55, Ya maha Mc 
I C. Sa tin. Ortofon MC 30. 

Övrig/: sSony HA 55, Fide li x LN- I , 
Ortofon MCA 10 resp T 30. 

Hög/alare: A R 12, lj udled ninga r, B 
& O Beovox 100. Philips M FB 545. 

Aktuellt 

Fm på pr-bandet? 
Utredning börjar 
men liten chans 

U.S. 

Nästa n va rje å r ha r "säkra kä llor" 
hävdat a tt priva tradioba ndet "sna rt" 
skulle bli upplå tet fö r också a ndra 
modu la tionssä tt än gä ngse a m - sä r
skilt bå tpressen ha r nä rt fö rhopp
ninga r om detta i å ra ta l för sjöka na
lernas del och inte minst ha r olika 
importin t ressen vela t ska pa opinion 
genom en frestande men ibla nd tyvä rr 
osaklig a nnonsering. 

Fa kta är nu dessa : En utredn ings
grupp ha r sedan en tid a rbeta t med a tt 
dra upp ri ktl inje r fö r en helt fö ru tsä tt
nings lös provningsverksa mhet. va rs 
resulta t kan fö religga t ill som ma ren 
1980. 

Men man skall akta sig för att dra 
några växlar på detta : 

- Att det råder en allva rli g sit ua
tion bet räffande privat radions sjöa n
vändning står a lldeles klart och a tt 
nuva ra nde läge inte gagna r någo n, 
säger Ber/il J uhlander. Radioavdel
ningens tillstå ndskontor vid T eleve r
ket i Fa rsta . Mo t den ba kg runden. 
fo rtsä tter ha n, ha r det bilda ts en 
samrådsgrupp bestående av fö reträ
dare fö r Te leverket, Sjöfa rtsverket. 
Sjösä kerhetsrådet. Sjöräddn ingssä ll -
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skapet. bå tklu bba rnas unionsorga n, 
Kryssa rklubben och Segla rsä ll ska pet. 
Avsikten ä r a tt man under ca 18 
må nader ska ll utreda frit idsbå tkom
plexets radiotekniska förutsättninga r. 

- Det hä r ut redningsa rbetet ska ll 
bedri vas helt fritt och vara inrikta t på 
a tt finn a - om möjligt - något sys tem 
som ka n a nses va ra bä ttre ä n det 
nuva rande. Detta t ill rim liga kos tna
der. Primärt ha ndla r det egentligen 
inte om något visst modu la tionssä tt. 
men givetvis kommer så ingående 
jä mförelser som möjligt a tt göras mel
la n a m och fm och detta under pra k
ti ska prov till sjöss liksom vi gör 
labbmätninga r pa ra ll ellt , heter det. 

- Vi kommer a tt göra en seriös 
vä rde ring av fm-appara tur inom den 
hä r ra men. säge r Juhla nder. som är 
sekretera re och informa tör i sa kkun
nigg ruppen. Den ä r å tta personer 
sta rk men kan vid behov fö rstä rkas 
med att utomstående expert is adjun
geras . De t fö rsta ma n gör nu - efter 
ett par inl eda nde sa mma nt räden - ä r 
att stä ll a sa mma n en ingående enkät 
fö r bå t fo lket. 

Lite avkyla nde på fm-ivra rna fra m
hå ller J uhlander: 

- Det bör ju påpekas a tt ma n gör 
klokt i a tt a kta sig tro för myc ket på · 
den rä tt ensid iga rekl a m fö r fm på 

. pr-s idan som kommer frå n USA, t ex. 
Erfa renheterna frå n olika hå ll i Eu
ropa dä r ma n in fö rt fm ge r kna ppast 
den entydigt pos itiva bild som må nga 
tyck tro. T eleverket ha r specie llt be
va ka t utveck lingen i Norge, dä r fre
kve nsmod ula tion införts. Fm-a nvänd
ningen ha r dock givi t bla ndade resul 
ta t , lyckosa mt ha r det lå ngt ifrå n a llt id 
va rit' Da nmark ha r ett vä l orga ni serat 
bassta tionsnät fö r sjösä kerhet (det ä r 
Falcks som sköter detta), men fm 
medges inte där. 

- N ågon ä ndring hos oss blir det 
defin itivt inte fö rrä n vå r utredning 
gjort grundliga undersökninga r och 
för dessa fä ltprov disponera r vi en 
hand full fm-s ta tioner bl a . De har 
stä llts till förfoga nde av importörerna. 

- Vi sikta r till a tt få underl ag för 
en vä rdering för bå tsportens del men 
givetvis kommer result a ten också a tt 
ha a llmängilt ighet i fråga om t ex 
störningsbenägenhet etc och de skill 
nadsvä rden vi ka n få fra m blir förstås 
också tillä mpba ra då det gä ll er land
tra fiken efter 1980. 

Eftersom priva tradiobandets ka na
ler inte ä r bredare än 10kHz ä r det 
"sma lba nds-fm" som ä r a ktuellt , kan 
ti ll äggas . I det hä r sammanha nget ka n 
erinra om a tt RT tidiga re kriti skt 
kommentera t de vil se leda nde a nnons
ut fäs telser som gjorts fr ån importör
hå ll om fm-appa ra tur för pr . dä r 
labbprovninga r frå n Televerket tagits 
till intäkt för ett publice ra t "god kä n
nande" i trafi k. T eleverket har också 
reagera t och nödgats utfä rda demen
tier, men a ll mänt ha r ma n där kä nsla n 
av att det skarpa konkur re nsläget . 
fi rmorna emell an dels inbj uder till 
dylika fö r tidiga ma rknadsutfästel ser , 
dels utsä tter ma rknaden fö r ett tryck 
a tt kräva nyheter som fm-teknik i 
pr-sa mma nhanget - vil ket a lltså fort
fa ra nde inte ä r mera a n en hägrande 
möjlighet till sommaren 1980. a llra 
tidigast. 

Stark ökning av 
tillstånd för pr-band 
Om någon t rodde a tt intresset fö r 
priva tradioanvä ndni ng avtagit un 
der senare år t ex som följd av de 
tidvi s hopplösa ka na Iblockeri ng
a rna och marodera ndet på ba ndet 
så ä r det fel. Den tvä rtom sta rka 
ökning av till stå ndsgivningen som 
ma n notera t hos Televerket ka n 
t ex ha sa mba nd med bå tsportens 
expansion i vå rt la nd - och som 
a lltså i sin tur vå ll a r problem för 
den a ngelägna tra fiken: 

- I runda ta l uppgå r a nta let 
till stå nd till ca I 15 000 st för 
nä rva rande, omta la r fö r Pej ling 
Ani/a Ulrichs. Tillstå ndskontoret. 
Där ha r ma n numera infö rt a uto
ma ti sk utskriftsbeha ndling m m 
för a tt kunna administrera mäng
den pr-till stå nd. 

De 11 5 000 till stå nden per ja
nua ri 1979 ka n ses mot fjo lå rssiff
ra n, som blev 88 000 tillstå nd . 
N ettoökningen av pr-t illstå nd un
der mitten och slute t av I 970-ta let 
kan ma n se av de hä r siffrorna: 
Tidpunk/ Nelloökning 
J a n 1974 +6 470 
ja n 1975 +8 300 
jan 1976 +9600 
jan 1977 + 13 800 
jan 1978 + 16700 

In dustrin y tt I 

Kan pengarna 
rädda Luxor? 
Till skillnad frå n Tandberg i Norge 
ha r ma n kunna t undvika - hittill s -
en konkurs i kri sföretaget Luxor i 
Mota la, men tillgånga rna rin ner ur 
bolaget med en förfä ra nde fa rt, ca 7 
Mkr per månad , och den ackumule
rade förlusten för budgetå ret fra m till 
1980 väntas bli 80 mkr. 

Ackordet om 60-66 2/3 % är god
taget av fordri ngsäga rna, Investerings
bankens krav uppfyllda för a tt ma n 
temporä rt ska ll ta över företaget. tvis
ten med S kandia löst och dri ften a lltså 
säkrad till s vida re, även om va rsel för 
ca 200 a nstä lldas avgå ng ka n väntas 
frå n den nya ledningen , dä r Kurr 
Palms/am till sa tts som vd . 

Hela Europas hemelek t ronikindu
stri befinner sig i någon form av ak uta 
svå righeter med bl a korttidsvecka . 
drastiskt ne rskurna progra m, oså lda 
stora lager och ett dyste rt ma rknads
perspekti v. Dä r ingå r t ex en i Väs t
tyskl a nd till 2/ 3 mätt ad hushå ll stäck
ning för fä rg-TV -mottaga re och att 
PAL-pa tentet löpe r ut 1980. då japa
nerna befa ras utöva ett ännu sta rkare 
tryck mot Europa ma rknaden. 

Mot den bakgrunde n och mot fa k
tum a tt Luxors nu va ra nde t illverk
ningsprogra m in te inger några sto ra 
lö ften , med unda ntag ka nske av da
torn ABC 80. som ma n dock stå r 
praktiskt taget still a med. ä r det rea
listiskt a tt som utreda rna, USA
konsultfirma n McKinsey, peka på a tt 
både kortsikt iga och långsiktiga å tgä r
de r krävs. Hittill s har en rad förlust-
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Bygg själv med färdiga hybridförstarkare 
Discoanläggningar, hemma Hi-Fi, sång & instrumentförstärkare ... 

Begär särtryck av Teknik för allas 100 W gitarrförstärkare & broschyr med data + priser. 

r.·~~"/R'~ 
~ .,: E3 1 .. 

' •• < 

: ..... ~/Il\"'~ 
, ~ " _t: 

Prisexempel: 
Effektangivelser i kontinuerlig 
sinuseHekt. Låda & inkopplings-
detaljer ingår ej . 

20 W mono HJO W sång 
förstärkare: eller gitarrförst. 
1st HY SO, 1 st HY 5, 
1 st HY 5. 1 st HY 200. 
1 st PSU SO 1 st NA 201 

HY 50 

2 x 50 W HiFi - törst, 2 x lSO W HY 400 NA 201 
skivspelare bandspelare DISCD 
etc. 2 st HY 5, 2 st HY 5. 2 st HY 400. 

Begär info om nytt lådsystem 2 st HY 120. 2 st NA 202 
1 st NA 122 med Aluminiumprofiler -

NA 122. 201 & 202 har ring· 265:- 655:- 795:- 1.620:- för alla applikationer inkl. I LP. 
kärnetransformator . 

DATA alla typer: 
Ingångsimpedans 10MO 
Autopolaritet 
Overbelastningsskydd 
Tillbehör: 
batterieliminator 49:
Väska 235/ 350 139:-
30KV prob 295:
Laddbart batteri-
pack 235/ 350 139:
Ström DC 
Ström AC 
Spänning DC 
Spänning AC 
Resistans 
Basnoggrannhet 
Mått i mm 

Pris ink I. moms 

Metall- & 
mineraldetektor 
Utforska snön, isen, 
vattnet, 
badstranden, 
skogen, ruinen 
etc. 

Digitala universalinstrument från sinclair 
Mät ström, spänning, resistans & halvledares framspänningsfall med stor 
precision och snabbhet. 31/2 siffrors redovisning. 1 års garanti. 

PDM 35 Anm. 
0,1 nA - 2oo mA 

1 mV - l 000 V 
1 V - 500 V 40 Hz- 5 KHz 
1O~20 MO 
1% 
35 x 75 x 155 5 st diod 

395:-
mätomr. 

DM 235 Anm. 
1 ,..A - l A 
1,..A-1 A 
1 mV - l 000 V 

30 Hz - l0 KHz 

1 mV - 750V 3OHz - l0KHzTåI250V 
1 0-20 MO på alla O-områden. 
0,5 % 
40 x 148 x 255 Automatiskt decimal

mätomr. 
komma 5 st diod-

784:-

DM 350 Anm. 
1 nA - l0 A, 20 A i 10 sek. 
1 nA - l0 A, 20 A i 10 sek, 
100 I'V - l 200 V 20 Hz-l0 KHz 
100 I'V-750 V 20 Hz-20 KHz 
0,1 0-20 MO Tål 295 V på alla 
0,1 % O-områden 
4Ö x 148 x 255 Diodmätomr. 

1.146:-

Bygg själv! BeC:KmAn Hobbylab 15 , 

Likspänningsaggregatet för hobbyfolk 
3-15 volt, 2 Ampere. Inställbar spänning 
& strömbegränsning. Pris komplett byggsats 295: -

Wonderboard - Lödfritt kretskort! 
tör experiment, prototyper & små serier. 
Amerikanskt alternativ till vanliga dyra " Breadboards" . Kretskortets hål är fyllda 
med en patentsökt flexibel massa med mycket goda ledningsegenskaper. Det är 
bara att trycka i komponenterna på ovansidan och sticka in ledningstrådar på un
dersidan. Begär broschyr! 
(4 x 35 x 81 mm) 

Bygg själv FÄRG TV-spel. 
All elektronik på monterat kort. Separata joy
sticks ingår, ej låda. Fotboll, bordtennis, squash. 
Riktiga spelregler & inbyggd timer. Kretssche
ma, inkopplingsanvisning och spelregler medföl
jer. 

BECKmAn Javisst . .. ... Jag beställer per postförskott ... .. . .. .. .. ... . ... .. .. . .... . ..... . . ... . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . totalt kr . .. . ..... .. porto tillkommer. .. . ..... . . 

Beckman Innovation AB 
Te lefon 08-44 00 50 Telex 10318 
Wollmar Yxkullsg. 15 A, Box 17116 
S-104 62 Stockholm 17. SWEDEN 

Jag har 14 dagars returrätt på oskadade varor samt 1 års garantil 

Namn ... ......... ..... ... .... .. . .. .... . ... . ... . ... . ... .. ... . . .. ........ . . . .. . ..... I 
Ad re:. '':_:_: :'-'':' ':':'': ~':':": ~' :':": ~. ~ .~ostadre~ .:.:.,: ~':':": ~. ~ .~. ~i 4~j9../ 

Äterförsäljare: Sthlm: Deltron, Elek, Elproman, Inkox, Multikomponent, Telko & TV-rör. Gävle: Elektronikkomponenter. Växjö: Ellab. Linköping : 
Eltema, Rateiek. Sundsvall : Amitron . Malmö: Josty Kit, Telko. Skövde: Westenco. Göteborg: Deltron, Telko. Jönköping: LSW. Västerås: Micro-Kit. 
Uppsala : Minic. Beställningar frAn Danmark, Norge & Finland: Minska priserna med 17% (Svensk moms) och lägg till Skr 50: - för frakt & 
expo Betalning i förskott via Postgiro eller Bankcheck. Välkomna ! 

Informationstjänst 49 
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MORTON GOULD, 
WNOON 
PHlLHARMONIC/ 
GOULD 

(Crys tal Clear CC5-5(05) 

CONDucrs GOULD 

(Crystal Clear CC&-7(05) 

IIIIII WALTER SUSSKIND, WNDON 
PHILHARMONIC/ 
PROKOFIEV·RAVEL 

JONJARVIS/ 
EVOLUIlONSI 

- DE FALLA 

(Crystal Clear c.:C:S-7·OO/')J 

(Cr)'sta l .Clear CC5-8004) 

II 
TOMMYNEWSOM/ 

. ' . LIVE FROM 
• ..:~ ~ BEAUI'IFUL 

DOWNTOWN 
BURBANK 

:J \ (Direct Disk DD-I08) 

lARRY CORYEU. " 
BRUBECK BROS/ 
BETTER 1HAN LIVE 

(Direct Disk D[}-I09) 

TRACY NELSON/ 
DOINTfMYWAY 

(Audio Dircc tions 
AD- lO J) 

DIAHANN CARROLL/ 
DUKE EUINGTON 
ORCn. 

(Orinda Records 
ORC-4(0) 

CALIFORNIA 
SMOKER 

(2000 BC-OO I) 

lUNOIA 
GRAI'vTv1::JFCJ AB 

Box 11061 40030 Göteborg 
Telefon 031-418814 

In dustrin Y tt 

Fortsfr sid 22 
tra nsaktioner kommit i ljuset som t ex 
stora kostnader för diverse utl a ndslan· 
seringar, reell a förluster om ca 800 kr 
per så ld TV-mottaga re, ett i bra n· 
schen beryktat prisunderbud på t ex 
högta la re i ha ndeln , interna märkliga 
transaktioner, driften av Singaporean· 
läggni ngen etc_ T yvärr minskar Lux· 
ors cha nser a tt rekonstrueras ju längre 
besluten dröjer. Och bristen på effek· 
tiv ledning av företaget blir a lltmera 
kännbar: nBegåva t folk måste sättas in 
i ledningen", säger utreda rna . Här 
ligger sannolikt också en icke ringa del 
av Luxors svårigheter : den ryck ighet 
och toppstyrning som präglat firmans 
ledningsfunktioner genom åren har 
inte varit av godo. Kontinuiteten har 
varit bristfällig och detta ha r avspeg· 
lats i bl a ett a lltför konservativ t och 
begrä nsat produktprogram. Utveck· 
lingsarbetet ha r eftersatts, menar 
många i dag - detta till skillnad mot 
de övriga kva rva ra nde industrierna i 
Norden, Salora och B & O. 

Facket kräver nu a tt Luxor blir kvar 
i stat lig regi. Detta torde knappast 
vara real istisk t. I stä llet kan det ligga 
en cha ns till räddning i att något slags 
sanering inleds i regi av ett kapital· 
starkt och produktorientera t företag 
som ta r över och I i k t Electrolux i 
Facit-affä ren träder ti ll på de villkor 
som ter s ig rimliga för a tt få Luxor 
lönsamt och livskraftigt. 

Det ä r tyvärr en öppen fråga om ens 
ett par hundra miljoner kronor i sta t· 
liga penga r kan motve rka dödläget för 
Luxor a nnat än under en kort tid . Att 
studera a lternat iva möjligheter, som 
Pa lmstam givetvis inlett a rbetet på, ä r 
i första hand nat urligtvis vad som 
måste till. Det finns betyda nde till· 
gångar i företaget i form aven stor, 
kunnig persona l, moderna a nlägg· 
ninga r och en ostridig kompetens på 
de sektorer ma n nu syss la r med . Men 
tiden ä r ytterst knapp och a tt hinna 
ifatt den oerhörda teknologiutveck· 
lingen på a lla ni våe r blir ett gigantiskt 
a rbete. Här ä r Luxors Aki lleshäl, a tt 
man nästa n helt lita t till köpt tekno· 
logi, inte säkrat egna ni schprodukter 
ell er målforskat och inte he ller hållit 
kvar de tekniker i företaget som bättre 
ä n nu skulle kunna t säkra en kontinui· 
tet på utvecklingss ida n_ Nya projekt 
lär inte bl i lätta a tt finna . 

Det ä r med medkänsla ma n tänker 
på de i dag 2 300 a nstäl lda och på hela 
den dra bbade Mota laregionen, dä r nu 
ett a nta l små underlevera ntörer och 
legotill verkare hotas av ruin om inte 
Luxor kan rekonstrueras. Det blir 
förvi sso ett föga uppbyggligt jobb att 
härleda varför ledni ng, revisorer och 
banker så lä nge dolt det oundvikliga 
inom Luxor_ Men nödvändigt. Tyvärr 
har även fackfören ingarnas förtroen · 
demän förts ba kom ljuset. Priset för 
detta blev högt. 

u.s. 

Tandbergs 
nya organisation 
börja r nu bli inriktad på mera kon· 
kreta framtidsuppgifter : Vad ~om ka n 
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förmodas bli den lönsamma basen för 
den kommande verksamheten ha r ut
retts av konsulterna från Asbjörn 
Habberstad. 

Det interimsbolag som bilda ts ha r 
till syfte a tt ta upp de tillverkningar 
som ka n a nses ha fram tid . Aktierna i 
bolaget är så fördelade. a tt 40 % ägs 
av Industrifonden plus att 20 % va r· 
dera kommer på Kongsberg Våpenfa
brikk, Norsk Data och S imrad. Inte· 
ri msbolaget kommer a tt sva ra för 
Tandberg större delen av 1979, och de 
ak uta uppgi fterna är a tt fö rha ndla om 
fo rtsa tta levera nser av materiel till 
konkursboet , något som f ö sa tt ljuset 
på hur den hitt illsvarande ägaren, 
norska sta ten. som frå n vå ren 1978 
fick ikläda sig ansva ret för firmans 
fortbestånd och ekonomiska åtaga n· 
den, skött s ina rela ti oner till de må nga 
underleverantörerna . Skulderna till le· 
veran törerna uppgick i december 1978 
till ' 200 mkr, av vi lka 40 mkr va r 
fordringar från små, legotill ve rkade 
firmor. Vida re har Tandbergs pen· 
sionskassa fordringar på företaget om 
60-80 mkr. 

De a nstä llda sades upp vid å rsskif· 
tet. 

De förutsättningar som utredarna 
haft att arbeta med för en rekonstruk
tion är att Ta ndbergs datorprodukter 
och lä romedelssida bör kunna fort· 
leva. Se bl a föregående nr av RT. Här 
fortsätter man nu i stort sett som 
förut. S iemens garantera r driften här . 

De mera ava ncerade a udioprod uk· 
terna vä ntas också kunna överl eva 
konkursen. Här har man allmänt och 
med rätta bedömt t ex det nya band· 
spelarprogrammet som löftesrikt och 
interna tionellt gångbart, möj!igen 
krävande a tt ma rknadsföra. Ovrig 
hemelekt ronik är då detta skrives fö· 
remå l för di sk ussioner, där de a n· 
stä llda vän tas försöka ta över för att 
fortsätta driften av utva lda produkt· 
linjer. 

Vissa kritiska å terverkninga r i de· 
ta ljhandelsledet och bland de små 
underlevera ntörerna har. som befa· 
ra ts. icke kunna t undvikas efter Ta nd· 
bergkonkursen. 

Bolagets svenska representa tion 
kommer a ti fortsä tta i a ndra former 
ä n hittills och med reducerad personal. 
Enligt uppgift ser ma n sig om efter 
också dela r av a ndra fabrikanters till · 
verkninga r för a tt utvidga med en 
agentursida .. 

NEFA i Norrköping 
minskar program-
met 

I den omorga nisa tion och mark· 
nadsanpassning som Svenska Philips 
nu genomför minskas verksam heten 
vid Nefa i Norrköping. 

Efter å rets semeste rperiod upphör 
efterhand a ll ut veckli ng och tillverk· 
ning av musika nläggningar där. 

Den arbetssty rka om 90 ersoner 
som monterat ljudprodukterna ska ll 
sä ttas in på a ndra sektorer. Tv-motta· 
ga rtillverkningen avses fortsätta. Pro· 
duktgruppen mikrovågsugnar för
d ubblas i tillverkningen och i framti 
den kommer vidare elektroniken till 

• 

videoskivsystemet vip a tt görs vid 
Nefa liksom apparatur för data ·tv och 
text·tv. 

Från Stoc~holm till Eindhoven nyt· 
ta r f ö Ebbe Sjögren, som varit chef 
för området konsumentvaror efte r si n 
Nefa-tid_ Ha n ska ll knytas till Philips· 
koncernens internationella produktdi
vision video och där svara för akt iv ite
terna som berör USA och Japan. 

Ha ns efterträda re blir Karel Vuur
steen. kommersiellt a nsva rig för au· 
diovisionen i Philips hol lä ndska för· 
sä ljningsbolag. 

Omorganisation 
för Salora Oy 

Det finska bolaget Hollming Oy blir 
Saloras nya huvudaktionär. och a ktie· 
kapita let har höj ts med 48 ,5 miljoner 
fmk . Hollming ha r tecknat tillskottet 
med stöd av Föreningsbanken och 
Helsingfors aktiebank. Det nya a kti e· 
kapitalet blir totalt 55,35 miljoner 
fmk , Hollmings får då 87.8 % av 
aktiestocken . 

Salora befinner sig i sta rk expansion 
och den nya finansiella grunden a n· 
sågs nödvänd ig för a tt säkra utveck· 
ling och en sta biliseri ng av läget. 
Hollmi ng ä r närmast känt fö r skepp· 
svarv och tung maskinindustri i Fin· 
land . Varvssidans främsta produkt ä r 
Aquamaster-propelleraggregaten som 
exporteras till största delen . 

Salora exportera r nu ca I 10000 
färg·tv· mottagare. Antalet a nstä llda 
ä r nu 2 300 personer. 

SlEMENS 
ä r den största av de totalt 800 st 
oprioriterade ford ringsägarna i 
Luxor med en fordran på inalles 
40 mkr av hela summan. ca 250 
mkr. Ackordet skulle innebä ra att 
Siemens fick å ter 24 mkr av si na 
fordringa r. 
• Skulderna till Svenska Philips 
uppgår enligt uppgift till närmare 
6 mkr . 
• Luxors föregående årsbokslut 
visade på ett eget kapita l inkl 
lage rreserver om 150 mkr . 
• Förra å rets förlust är fram räk· 
nad till 136.5 mkr. 
• I Mota la ha r de a nstä llda utsett 
två representa nter till Luxors nya 
styrel se. Det ä r Roger Mark
ström. Meta ll . och Lars-Göran 
Engqvist. PTK . 
• Färg· tv- till ve rkn ingen drogs tio 
digare ned frå n 450 till 350 motta
ga re per dag; ytterligare nedskär
ningar har avisera ts . 

Firman Y tt 

Bang & Olufsen 
i nya lokaler 

- Inte bara i Sverige uta n också 
interna tionellt ka n vi glädja oss å t en 
stigande fra mgå ngskurva. och a tt den 
yttre ramen kring vår verksamhet här 
nu undergå tt en så marka nt fö ränd
ring är na turligtvisytterligare en sti 
mula ns för oss a tt öka vår markn.ad· 



!Vill /I äHl'rlid Han s Aar/Hon 

sa ndel , yttrade vd Leif Lundin då 
Bang & OIufsen Svenska ab nyligen 
hö ll invigning av firmans nya högkvar
ter i Sverige. Den nya adressen är 
Albygata n 11 3 i Solna. 

Invigningen förrättades av da nske 
a mbassadören i Sverige och från mo
derbolaget hade bl a infunnit sig di
rektör Kai S chulz-Nielsen. Som sig 
bör gick det hela i de da nska röd-vita 
färgern a och de inbjudna gästerna, 
bla nd vi lka märktes Per Wallin från 
S RL och Kjell Stensson, SR , visades 
runt av Leif Lundin , Kjell Sa h/berg 
och B&O-sta ben i de nya loka lerna, 
som innebär en kraftig ka pacitetsök
ning mot tidiga re med bl a bä ttre 
resurser fö r se rvice och kundkontak
ter. 

- I en värld av likriktade produkter 
och enahanda tänka nde skiljer sig 
vå ra från mängden och in te minst 
designen sä ljer B&O, underströk 
Schultz- ielsen. och syn för sagen bar 
fi lmen som visades: B&O som design
pristagare och utstä llnigsobjekt på 
Museum of Modern Art i New York . 

RT önska r B&O fortsatt framgång 
och triysel i det nya Sverigehögkva rte
ret' 

Ny division 
inom Philips 

Inom Svenska Philips a ffärsområde 
Producentva ror har bilda ts en sä rskild 
division för kompletterande aktivite
ter, division K. vid sidan av de tre 
tidigare divisionerna . 

Verksamheten omfattar ordbehand
ling och dik tering, bild & ljud samt 
komplett e ra nde kommersiella a kti vi
teter av projektkaraktär. Chef blkir 
Gl/nnar S tridh . tidiga re datasystemdi
visionen. S tridh blir tillika ordförande 
i en styrgrupp fö r kommersiel la a kti
viteter inom da taområdet. 

Til l ny divis ionschef fö r Da ta Sy
stems har från sa mma da tum utsetts 
Lars Almeren. 

Till chef för divisionen Medicinska 
System ha r utsetts Nils Wästerlid. 

Chefen för division Indust rielek tro
nik , Hans Karlsson. blir ordföra nde i 
den ledningsgrupp för affärsområde 
Producen tva ror. som bildas av divi
sionscheferna . 

Stockholmsfilial 
öppnad av U 66 
Den expanderande Göteborgsfirma n 
U 66, som levererar högta larbyggsat-

se r. element och en rad ak ustikkompo
nenter , fin ns numera också i Stock
holm, dä r man nyligen öppnade butik 
med demonstra tionsresurser vid Skep
pa rga ta n 70. 

Dä r ka n ses och hö ras en rad av de 
frå n S :t Er iksmässa n 1978 så upp
märksa mmade konstruktionerna som 
visades i R T:s rum - delningsfilter , 
basdrivenheter. bas horn och sidosy
stem. I dag finns ytterliga re en rad 
utvecklinga r som en ny receiver jämte 
en egen. ny fö rförstärka re. vi lka bör 
va ra kl a ra då detta läses. 

Hobbydata, Malmö 
har flyttat 

Hobbyda ta. Europas första butik 
för priva tda torer med start reda n i 
april 1976 ha r vuxi t ur de gam la 
loka lerna i Ma lmö och n ytta t. N u är 
verkstaden integrerad med butiken i 
de nya lokalerna vid Kronborgsvägen 
8 i Ma lmö. Nytt tel : 040 - 910191. 

Onkyo Denki 
i Sveige 
På kontinenten och i Japa n ä r Onkyo 
ett ga nska stort hi fi-mä rke . Här 
hem ma har det emellertid inte va rit 
fö reträ tt på senare å r. (Märket före
kom för en del å r seda n hos Audiopro
duktion i Lund) . I hös tas visades några 
nya Onkyo- produkter inoffic iellt på 
S :t Eriksmässa n, som vi då rapporte
rade. u ha r Teleton i Växjö. tel 
0470/45550. emelle rtid tag it steget 
fullt ut och lå tit S-märka och mark
nadsföra ett urval av Onkyo- produk
tionen . 

Man erbjuder en serie receivrar 
med effek ter mella n 2 x 40 och 
2 x 100 W . De större modellerna dä r 
utmärks bl a av a tt mellanfrekvensen 
låses till en krista llkontrollerad o cil
la tor för exa kt avstämning. Samma 
teknik utnyttjas också i en frist ående 
tuner Model T-9. En ava ncerad syn
tes-tune r. T 909. med 50 kHz delning. 

Dessutom ingår bland Onkyo
produkterna högtala re och det tidi
ga re omnämnda kassettdäcket TA 
630D med kontrollerad instä llning av 
förmagnetiseringen fö r olika band ty
per. 

Produkte rna visar goda da ta. och, 
fra mhå lls det. bör kunna sä ljas till 
konkurrenskraftiga priser. 

Rällelse program Te/mae 
Vi försök te visa ett par små maskin

språ ksnutta r i anslutning till a rtikeln 
om Telmac i RT 1979 nr 3. Det gick 
inte a lls. Vi fö rsöker igen . Det gä ll er 
programavsnitt en som ska ll ge uppl ys
ning om anta let fria byte efte r LIST. 

På sta rt adress 0734 ska ll man ä ndra 
t ill 

DA XX XX DB DB 2E 20 23 23 

I-.rt~r Illl~~n på ad r~" \X XX 
Jagger man ' " lill 

FB 23 AD FB DB BB BD FB 25 

AB EB OD 2D F7 AA 2B OD 77 

BA BA D5 
l ov ngI ha nvisa r VI till a rti keln . 

Utdrag ur virt SPECIALERBJUDANDE 1978179. Nettopriser i svenska kr. 
Sedan 32 ir lever.r.r 'II beprövade kVIUtetsrör till oslagbar. prl •• r! 

Separat förpackade i kartenger. Med 6 min.de,s garanti ! 
OY86 4.10 ECC85 4.45 EY86 5.05 PCL82 4.65 PL 508 12.20 

PL 509 18.55 
PL519 24.85 
PY 88 5.80 
PY 500A 10.20 

EABC 4.45 ECF 82 5.05 PCF 80 4.45 PCL 86 5.50 
EBF 89 4 :- EF 80 3.80 PCF 82 4.20 PCL 805 6.35 
ECC82 3.90 EF 183 4.10 PCF802 5.25 PL36 7.60 
ECC83 3.90 EFl84 4.10 PCH200 7.15 PL95 6.35 
Rör-Mängdrabatt : fr.o.m. 50 st. iiven osorterade : 6%! 
~MOS TIL 
4000 1.05 4025 1.05 7403 - .75 
4002 1.05 4026 7.40 7404 1.05 
4012 1.05 4029 4.- 7420 - .85 
4014 4.65 4030 2.55 7430 - .85 
4023 1.05 4042 3.80 7438 1.50 
Tyristorer Hölje 1st. 

7460 1.05 
7474 1.50 
7475 2.10 
741183.40 
74155 2.95 

Triac 

Kisel-Bridge-Rectifiers 
B 40 C 320012200 3.90 
B 40 C 5000/ 3300 6.10 
B 80 C 1500/ 1000 3.80 
B 80 C 3200/ 2200 4.10 
B 80 C 5000/ 3300 6.55 

Hölje 1 st. 
TH 0.81200 M 0,8A 200V M-367 1.15 TRI 0.6/ 200 T 0,6A 200V TO·92 1.70 
TH 1/ 400 lA400V TO-39 1.70 TRI 2/500 2A 500V TO-39 3.15 
TH 3/ 400 M 3A400V TO·66 2.95 TRI 6/ 400 6A 400V TO-220 5.25 
TH 7/ 400 7A400V TO-64 3.80 BTW 11 / 400 6A 400V TO-48 7.40 
TH 15/400 15A400V TO-48 4.85 o 4004 LT 4A 400V TO-220 6.10 
Beställ broschyr om vi" KOMPLETIA SPECIALERBJUDANDE med vtterligere mycket 
fördelaktiga Komponenter, Sortiment." Byggsatser m.m. 
Försändelsen skickas mot postförskon från Lager NOrnberg. Em ballage och porto mot 
självkostnadspris tillkommer. Mellanförsäljn ing förbehålles. 

E) Eugen OIJeck Ing;nieur-BOro Import - Export - Transit 

Augustenstr. 6. Tel. 463583. 0-8500 NOrnberglVästtyskland 

®WE"SI årets segrare 
i världsmästerskapet för elektron orglar i USA 

8 Qlika orgelmodeller 

NYHET! 

~ 
lQW 

Orglar med elektro
nisk Leslie, string 
orchestra, elpiano 
och 64 fritt 
progra mmerbara 
kombinationer . 
Bassynthesizer, 
rytmaggregat med 
kompautomat, 
mixer, förstärkare, 
boxar - allt även 
som lätt byggda 
byggsatser som ger 
stor flexibilitet och 
Illga priser. - från combo till konsert . 

reflexhornbox 
med 120 W 
bashögtalare 
och 3 piezoelek
triska diskant
"super horn " . ®WE"SI orgel ab 

Box 2003 - 14102 Huddinge - Tel. OB/711 31 60 

.............................................. •.•• 0_..... 0_' '. 0_ .. 0 .. ' ..... 0 ... O!!!"..' '!!!~.io o ••• 
•••••• ---•• , ., ••••• ---•• --::. ••••• 11 .. : __ ..... _ :". 11 ••• 
•• • _-........ .. , '. '. ' ........ i~ ~ ••••• I I •• 0·-.--· .... 1 I ••• .............................................. 

PRISVÄRDA KV ALlTETSINSTRUMENT 
Oscilloskop LB0506A 2-kanals 
10 mVI15 MHz 
Oscilloskop LB0508A 2-kanals 
10 mV/20 MHz 
Oscil loskop LB0520A 2-kanals 

k r 2.390:-

k r 2.800:-

5 mV/30 MHz, signalfördröjning kr 4.400:-
Priserna inkluderar probar. Andra osc illoskop 
från kr 1.300:- . Moms och frakt tillkommer. 
Begär Leader katalog och prisli sta . 

M . S T E N H A RDT AB -e--------------------Box 331 16203 Vällingby Tel OB-739 00 50 
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Konlerenser 
Elektromagnetisk miljö 
ämne för vårsymposium 
I Rotterda m, Holland, hålls tiden 1- 3 
maj 1979 The Third Electromagnetic 
Compatibi!ity S ymposium & Techl/i
cal Exhibitiol/ med syftet att liksom 
vid de två föregående symposie rna i 
Montreux 1975 och 1977 främja tvä r
vetenskapliga kontakter och erfaren
hetsutbyte i fråga om problem som 
kan sam manfa ttas som "skydd av vår 
elek tromagnetiska omgivningsmiljö". 

Konferensen hålls i regi aven 
mängd internationella organ som 
URS I, CISPR EUREL, IEEE och 
SAE m n , a lltså t ex störningsskydds
organ, elektroniska och motortekniska 
samfund m n. Det hela samma nfa ller 
med C ISPR-mötet i Haag som börjar 
4 maj . 

Ämnena uppe till diskussion omfat 
tar bl a rfi-effekter på ic, emi-verknin
ga r på kraftlinjer, tändnings- och gas
urladdningseffekter på vår omgivning, 
elektromagnetiska pulser i kärnener
gisammanhang osv - a llt under någon 
huvudrubrik som Biologiska verknin
gar, Magnetiska fä lt, Spektrum
administrat ion , Elektromagnetism, 
Immunitet etc. 

Sverige del ta r med två insända rap
porter . USA har 38 papers a nmälda. 
En stor tekn isk utställni ng äger rum 
inom konferensens ram. Generalsekre
terare ä r dr T Dvorak. Ztirich . 

Sydimport Bilradio 2 II 5 watt 
Stereo-Radio med kassettbandspelare 
i absolut toppklass med vilken Ni 
även kan avnjuta stereosåndningar på 
radio . Mellanvåg och FM . Lätt att 
montera i därför avsett uttag på 
Instrumentbrädan. 6 trans .. 4 dioder. 
SIC-kretsar garanterar kristallklar och 
störningsfri mottagning. Storlek 44 x 
180 x 150 mm. Passande kassetter : 
Philips modell . Pris endast Kr 425: -

Sydimport PR-1B 
Nu i 3.S-wattsutfö
rande. Marknadens 
absolut billigaste och 
minsta 3.S-wattsappa
rat. För sitt pris full
komligt enastående. 
Tack vare kompakt 
uppbyggnad har di
mens ionerna kunnat 
nedbringas till fick
format PR 1 B är ej 
nämnvärt större än 
vanl iga 100 mW
stationer. 
PR 1 B har alla finesser som finns på 
större och dyrare apparater. Kr 445:-

SWR/PWR-meter lämplig för såväl 
amatörer som verkstäder. SWR l : I-
1:3. PWR 0-10 och 0-100 W. Frek
vensområde 1.5--150 MC. Kr 155:-

Aterförsäljare sökes. 

Älvsjö Sydimport .flktiebolag 
Vansövägen 1 12540 Alvsjö 2 

Telefon 08-470034 

J:'n I.p- .\hira ii,. !)om .\y"e.\ UI'.\('riifr .\lii ,.,.!' iill Jen "ya ~(, I1 (,fU lio"t'/B I U.\('ftll'.\iiJ..ru. 
pcm -kodade skil·or. Philip~ kallar >)'~ temet Compact Di~c. Till höger ~es en 
prototyp till de nya skiv~pelarna. 

- Framtiden redan här, 
verkade många vilja utbrista som ny
ligen var närvarande vid P hilips stora 
internationell a presskonferens i Hol
la nd, där koncernens stora satsning på 
framtidsteknologin för ljud demon
strerades: 

Ty det nya Compact Disc-systemet 
ä r inte ba ra fysiskt oerhört litet , tek-

Ny avdelning på 
Telemuseum 
T elemuseum i Stockholm har en myc
ket lång historia. Grunden till sam
lingarna lades redan för 125 år seda n 
när Telegrafverket var ungt,. Man 
ordnade då en modellsamling som bl a 
a nvändes i undervisningen. Samli ng-

niskt avancerat (det är fråga om 
digita liserat ljud ) och högkvalitativt 
långt bortom all analog, gängse teknik 
med t ex signaljbrusförhå llande om 
85-90 dB - det ä r fråga om ett 
system med utvecklingspotential in i 
2000-talet. RT ska ll inom kort be
skriva hela CD-tekniken i detalj . 

Philips ä r inte frä mmande för tan
ken att lå ta världsindustrin licenstill-

a rna ökade med tiden i omfång och 
n yttade runt till ett par olika platser. 

År 1975 öppnades Telemuseum på 
nuva rande plats, i Livdragonernas 
gamla stall i anslutning till Tekniska 
Museet i Stockholm. Från börja n hade 
man då utstä llning i byggnadens bot
tenvåning med avdel ningar för akus
tisk och optisk telegraf, elektrisk tele
graf och telefon . I mars 1979 va r 

26 RADIO & TELEVISION - NR 4 - 1979 

ve rka systemet, som man med såda n 
framgång gjort i fråga om musikkas
setten . Sedan något å r pågår överl ägg
ningar med såvä l hårdvarutillverkarna 
som de stora grammofonkoncernerna. 

Risken med det he la är naturligtvis 
också att det i hög grad kommer att 
handla om ett till sina grundparamet
rar låst och fastlagt system - som i 
kompaktkassettfallet. Men talesmän
nen för Philipsledningen anser a tt 
Compact Disc har en sådan inne
boende kapacitet , att systemet kom
mer att medge rum för t ex införandet 
av en a mbiofonisk upptagningsteknik , 
a lltså en spa tial "surround"-stereo av 
det slag ma n experimentera r med på 
må nga håll i dag. 

Och då CD inte kommer att lanse
ras förrän några år in på I 980-ta let , 
finns tid att kalkylera in i helheten t ex 
vad de framtida halvledarminnena 
kan komma att innebära . Redan nu 
medger den blott II cm lilla skivan 
utrymme för nera kanaler och extra 
information, där så önskas. 

- Om 10- 15 år har industrin lagt 
ner de nuva rande lp-skivorna, ä r Phi
lips bedömning i perspektivet av gram
mofonmediets 100-å riga histori a och 
digital teknikens förestående genom
brott. Och eftersom a ll a jämförelser i 
kvalitet mellan de traditionella pro
dukterna och prototyperna till de nya 
utfaller hopplöst för de ä ldre , som 
dessutom blir· a llt knepigare att fra m
ställa, oljebaserade produkter som de 
är, finns goda skä l att stä ll a stora 
förväntningar på den framtid som 
1980-talet bildar upptakten till. 

vs 

övervåningen färdigstä lld och ma n in
vigde då ytterligare avdeln ingar om 
radio och television . Dessutom finns 
en avdelning som belyser televerkets 
historia. 

Både radions internationella och 
inhemska utveckling belyses om än 
to nvikten ligger på svenska förhållan
den. Den första demonstrationen av 
tal och musik i Sverige ska ll ha skett 
1919 i en sändning från Waxholm till 
Stockholm, och redan 1922 gjorde 
televerket sina första försökssänd
ninga r från Ma lmskillnadsgatan i 
Stockholm. 

Televisionssändningar började tre
vande med försök på Tekniska högsko
lan där man 1948 fick den första 
TV-ka mera n i landet. Den utrustning 
som då a nvä ndes visas i en monter. 

Radiotekniken anvä nds ju också i 
många sammanhang uta nför rund ra
dioområdet. I sä rski lda montrar visas 
också bl a n ygets och sjöfartens tota la 
beroende av modern radioteknik . Or
det museum fö r ju gä rna ta nkarna till 
det som dammigt och antikt är. men 
här ha r ma n givetvis tagit med utveck
lingen ä nda in i vå ra dagar med 
sa te llitteknik och liknande. 

... 
Rekonstruerad miljö frå n de fors ta 
forsökssä ndningarna med tal och 
musik från en ombyggd telegrajisän
dare vid Malmskillnadsgatan i 
Stockholm. S tationen visas liksom 
en mängd andra typiska miljöer på 
den nyöppnade avdelningen vid Tele
museum i S tockholm. 
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All mekanisk drivning i Beta sker med 
en stor motor som sitter till vänster om 
kassetten. Bandetförs i U-form 
från hÖKer runt trumman. 

HFmodulatum i Beta verkar vara 
av mycket god kvalitet. Den är dessutom 
utifrån utbytbar och kan lätt ställas för 
olika sändllingsfrekvenser. 

ställning och som återfinns sit
tande i luckan över inställning
arna. Men piastrnej siar kan tap
pas bort (och tappas allt så bort). 
Vi hade hellre sett att inställ
ningen kunnat göras med vanli
ga pekfingret , eftersom det erfa
renhet smässigt är svårare att 
förlora. 

I motsats till de europeiska 
spelarna har Betamax, förutom 
in- och utgångar över högfre
kvens , även videosignal in och 
ut. Här har vi allt så kunnat mäta 
och se skillnader mellan modu
latorutgång och videoutgång. 
Trots att vi mätt det lägsta bru
set av alla på Beta-maskinen 
sänks bru set ytterligare 2 dB om 
vi hoppar över modulatorked
jan . Andå verkar denna modu
lator vara den som är bäst i 
samlingen! Den lär vara direkt 
övertagen från U-matic, där 
man ställer höga krav på prest
anda (och tar betalt därefter). 

När man väljer spelning , 
bryts inkommande hf- signal 
bort och den enda högfrekventa 
signal som förs till tv-mottaga
ren är signalen från spelaren . 
Om man har kvar tv-mottagaren 
inställd för mottagning av Sveri
ges Radio , får man då rummet 
fyllt med brus innan man slår 
om kanalväljaren till spelarens 
kanal. När man avslutat spel
ningen , står maskinen kvar i 
detta läge och man måste alltså 
dels stänga av spelaren , och del s 
slå om en omkopplare innan 
man kan se på tv-programmet 
igen . - En lite onödig prövning 
som skulle kunna besparas oss , 
tycker vi . 

Vi har granskat två exemplar 
av Betamax-spelaren , det ena 
(med hf-fel ) mycket dåligt , och 
det andra mycket bra . Vilket 
som är representativt är dock 
lätt att säga , då de kontakter vi 
haft tyder på att vårt goda ex
emplar är mera representativt. 
Här tycks dock finnas viss 
spridning mellan exemplaren , så 
man bör se upp med dem! 

Det som frapperar mest i Be
ta-bilden är den låga brusnivån. 
Det för med sig att bilden blir 
väldigt lugn och ren . Vid två 
olika tillfällen har faktiskt vana 
bedömare sagt om Beta-bilden : 
Nej nu är det fel , den här bilden 
måste vara direkt, det kan inte 
vara band . .. Nå, tittar man ett 
ögonblick upptäcker man helt 
visst att det är band , men brus
nivån är så markant lägre än för 
de andra systemen att man ge
nast ser det! Vi har mätt 47 dB 
bru savstånd genom modulatorn 
och ytterligare 2 dB mer på vi
deoutgången . Brusfriheten 
finns där också i konturerna 
med tämligen liten oro och 
" Iiv" . 

Upplösningen, däremot , mä
ter sämst av de provade appa
raterna , och för att få en skarp 
bild har man hetsat ner signa
lens stigtid betydligt med krafti
ga överskjut som följd. Bilden 
ser därför skarp och fin ut , men 
små detaljer i bilden saknas helt 
enkelt! 

Man störs kanske efter en tids 
tittande också av de tydliga 
ringningar som finns i konturer
na. Tillsammans med ett för
dröjningsfel i färgkanalen ger 
detta ett intryck av handkolore
rat vykort ibland: En väderkarta 
över Sverige syns med tydliga 
konturer, men den gula färgen 
saknas vid västkusten, medan 
den spiller ut i sjön på ostkus
ten. Det här är dock detaljer 
som olika betraktare reagerar 
högst olika för. Det verkar dock 
vara så , att den skolade tekni
kern reagerar mera surt för 
ringningarna än en icke-speci
alist. 

De band som ger bäst bild 
med lägst brus på Beta-spelaren 
är 3M :s Beta-kassett . Förutom 
den finns Sonys egen kassett att 
köpa . Båda banden är av järn
oxidtyp och är de enda som fn 
finns tillgängliga. Enligt uppgift 
skall BASF komma med en 

Forts på sid 28 

VHS-spelarel/ är utformad i gra plast 
i två nyanser. Med vissa metallinslag 
och imiterat trä dessutom. 
Denna spelare är den minsta och lättaste, 
till stor del tack vare 
den enkla M-laddningen av bandet. 

Bilder Jå band 
och bilder på ftlm 

•• En och annan intresserad 
smalfilmare kanske ser en 
möjlighet i de nya videosyste
men . Prisjämförelsen mellan 
super 8 ljudfilm och videoband 
utfaller ju förkrossande fördel
aktigt för banden med ca 15 kr 
per minut för filmen och l kr 
för bandet. 

Där slutar dock argumenten 
för videospelaren i stort sett . 
Om man vill spela in i färg, 
vilket är en självklarhet för 
filmaren sedan mer än 40 år 
tillbaka, måste man skaffa en 
färgkamera . Den kostar i bästa 
fall i dag något under 10000 kr. 
Priserna sjunker snabbt , men 
det rör sig här om helt andra 
prisdimensioner. 

En annan sak som är allvar
lig, är att de hittillsvarande 
spelarna är nätdrivna och allt
så inte lätt kan användas för 
tagningar på badstranden, i 
hängmattan och på vägarna! 
Mot det invänds, att flera till
verkare har (eller snart kom
mer med) bärbara apparater 
som kan drivas på batteri . 
Bärbara , men ack så tunga. En 
10-kilospjäs är knappast jäm
förbar med en lätt smalfilm
kamera. Nu menar man att de 
flesta filmare (läs familjefilma
re) gör sina tagningar hemma 
eller alldeles i närheten av 
hemmet, och då skulle varken 
vikt eller nätanslutning vara 
något problem. 

Ett stort och allvarligt pro
blem för en filmare som vill 
använda video dyker i stället 
upp i samband med efterbe
handlingen . För att man skall 
kunna göra enfilm och inte ba
ra registrera ett förlopp , måste 
man kunna redigera det tagna. 
Här stöter man på en svag 
punkt hos videosystemen. De 
tillåter inte ens att man stoppar 
tagningen mellan två scener 
utan att bildens synkronisering 
störs. Spelarna är ju avsedda 

att spela in långa tv-program 
på och inte korta scener som 
bygger upp en film. 

Detta är en avgörande skill
nad mot filmkameror. Redige
ring är heller inte tänkbar på 
samma sätt som med film , d v s 
att man klipper i bandet och 
skarvar det. Bilderna ligger ju 
diagonalt över bandet med 
oerhört små toleranser, och att 
försöka klippa efter videospå
ren torde inte vara särskilt ge
nomförbart . Raka klipp tvärs 
över bandet är förstås möjliga, 
men de ger återigen starka stör
ningar och rullningar i bilden. 

Den återstående möjligheten 
att redigera är då att spela över 
från apparat till apparat och 
bara ta med det som är av in
tresse. Då visar sig att ko
piering av program på video
kassetter ger betydande kva
litetsförluster. 

Hemvideosystemen är ju så 
pass begränsade i kvalitet, att 
redan den första inspelningen 
skiljer sig märkbart från origi
nalet . En kopia blir då ännu 
sämre, och om man tänker sig 
att kopiera i flera led eller ge
nerationer, kan kvaliteten bli 
synnerligen låg. 

För att kopieringen skall bli 
invändningsfri måste man 
också här kunna stoppa spe
larna och fortsätta efter stop
pet utan synkstörningar. Här
till behöver man särskild ut
styrning hos spelarna, varför 
de vanliga hemmodellerna inte 
är användbara. 

Proffssystemet U-matic till
handahåller modeller med så
dana möjligheter. För av-bruk 
(av=audiovisuell) i olika sam
manhang finns också mera på
kostade modeller av såväl 
VCR, SVR och Betasyste
men. De har alla dessutom vi
deoterminaler men saknar i 
stället ofta mottagardelar och 
tidinställningsmöjligheter. • 
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Videotrumman sitter nära kassetten i 

•••••• 12345678 

den lilla VHS-spelaren. Märk armarna på 
ömse sidor om trummans 

111111" överkant i bild. De för balldet runt 
trunllnan vid iläKgningen. 

AEC SELECT VIDEO/ TV 

Kallalväljaren pli VHS sitter utsatt 
på framsidan. Tryckknapparna går också 
'mycket lätt, vilket gör att man 
oavsiktligt kan komma åt dem och byta kallal. 
Förbättrad konstruktion är 
utlovad till nya modeller. 

kromkassett även för Beta-sys
temet inom kort , och krom
dioxiden kan möjligen ge ännu 
bättre bild . 

Ljudet som hör till Beta-spe
laren verkar mest pliktskyldi
gast medskickat. Frekvensom
fånget sträcker sig från 120 till 
7500 Hz, och även en mottagare 
utan särskilda ljudresurser sak
nar den översta, sista diskanten. 
Här spökar väl den låga ha tig
heten . Om man använder Beta
spelaren tillsammans med en ja
pan k mottagare hör man nog 
dessvärre ingen större skillnad 
på band och sändning! Ljudde
larna i japanska tv-mottagare 
tycks vara förem ål för mycket 
ljumt intresse, konstigt nog . 

Japanska VHS 
JVC MR 3300 EG 

Så har vi kommit till VHS, 
Video Home System. Bakom 
systemet står ett antal japanska 
och europeiska tillverkare som 
säljer dessa apparater. Med nå
got undantag är emellertid 
samtliga dagens ap parater till
verkade av JVC , och vi har 
också använt en apparat som 
säljs under det namnet med be
teckningen HR 3300 EG. Paral
lellt har vi också använt appa
rater med namnen Akai och 
Nordmende . De fabrikat som 
förekommer i Sverige är, för
utom de nämnda, National , Hi
tachi , Saba och Mitsubishi. 

Speltiden i VHS-systemet är 
fn tre timmar, men enligt upp
gift skall ett fyrati mmarsband 
vara i faggorna . Kassetten är 
något större än Betas och mind
re än VCR :s. Funktionsmässigt 
skiljer sig V HS något från de 
övriga i det att bandet dras till
baka in i kassetten vid snabb
spoining. Det innebär, att man 
får vänta någon sekund innan 
snabbspolningen börjar. Man 
skulle också vänta sig att snabb
spolningen skulle ske snabbare, 
eftersom bandet inte behöver 
ligga runt trumman utan bara 

föras från spole till spole i kas
setten. Så är dock icke fallet. I 
stä llet mäter vi här den längsta 
snabbspolningstiden , över tre 
minuter för ett trerimmarsband . 
Förhoppningsvis innebär den 
avvikande lösningen dock att 
man får mindre band- och hu
vudslitage vid snabbspolning . 

Manöverdonen är av samma 
utförande som hos JVC: s kas
settspelare för ljud , och består 
av små hävarmar som sticker ut 
från maskinens kropp . VHS
spelaren är den minsta av samt
liga , men väger ungefär som de 
andra, 13,9 kg. 

Brusavståndet hos VHS-spe
laren ligger högst bland de pro
vade systemen. Detta märks 
också tydligt i bilden vid nog
grant betraktande. Förutom ett 
konstant grund brus, som ligger 
ca 41 dB under signalen , får man 
också mycket krypningar och 
rörelser i bildernas konturer. 
Upplösningen är mätmässigt 
betydligt bättre än Beta, men i 
praktiken ser man inte ski llna
den så mycket. Beta-bilden fö
refaller ofta skarpare tack vare 
den kraftigare konturbetoningen 
och det lägre bruset. Den mind
re mängden extraringningar i 
VHS-systemet känns å andra 
sidan vilsammare av många. 

Två bandfabrikat finns till 
VHS-systemet: TOK och Fuji. 
Vi fann dem vara mycket lika 
varandra med marginellt lägre 
brus hos TBK-bandet. Varje 
spelarfabrikant säljer dessutom 
band under eget namn , och de 
banden kan vara antingen och 
växelvis Fuji eller TDK. Också 
här säger sig BASF snart kom
ma med ett kromband som kan 
ge intressanta förbättringar i 
bildkvaliteten. 

VHS är utrustad med video
ingång och videoutgång som 
komplement till hf-terminaler
na . Den hf-modulator man be
står ger 5 dB högre brus på ut
gången än om man går videovä
gen. En mycket svag punkt så-

28 RADIO & TELEVISION - NR 4 - 1979 

SUIII ho.\' de al/dra spelarna döljs 
avstämllillgsdollell i VHS under ett lock 
som om det vore Ilågot skamligt. 
Elle"F'SlIarare för att mall aldrig 
behöver röra dem efter avslutad 
installation. 

ledes, och bildkvaliteten för
bättras markant i brusavseende 
om man undviker modulatorvä
gen ! För spelning finns en an
tennomkopplare som väljer 
band eller tv , och den manövre
ras helt manuellt. Här finn s allt
så möjlighet att glömma den i 
båda lägena. Kanalväljaren be
står av ett antal lättrörliga 
tryckströmbrytare på den lod
räta fronten. På grund av att de 
är så lättrörliga kan man komma 
att byta kanal oavsiktligt bara 
man vidrör dem. Det har hänt 
oss att vi missat ett program 
som skulle bandas, därför att 
kanalväljaren. av misstag blivit 
ändrad till en tom kanal. 

Ljudkvaliteten är även här 
ganska mager med en band
bredd upp till 7000 Hz och ett 
svajvärde på hela 0,4 %. Det är 
ungefär i klass med en enklare 
kassettspelare och här både 
väntar och hoppas vi på förbätt
ring! 

Sammanfattning 
pro et contra 

Om vi nu sammanfattar vår 
utvärdering av bildkvaliteten 
måste vi hå ll a i minnet dels att 
alla maskiner försämrar en god 
utsändning märkbart, dels att de 
skillnader vi fått fram kan mas
keras av mindre goda mottagare 
och slutligen , att vi granskat och 
mätt bilderna mycket noggrannt 
delvis vid orimligt små betrakt
ningsavstånd: 

Allt i syfte att verkligen 
tränga in i de systemskillnader 
som finn s. För en normal be
traktare blir därför sk illnaderna 
i bildkvalitet mindre än vad de 
kan förefall a av våra resone
mang. Icke desto mindre finns 
här skillnader som man kanske 
inte upptäcker i normal drift , om 
man inte har jämförelseobjekt. 
• Den bästa bilden får man en
ligt vår uppfattning från Grun
digs SV R-spelare . Den utgör 
enligt en majoritet s mening en 
vettig kompromiss mellan 

brusfattighet och briljant skär
pa. Delvis kan man också styra 
kompromissen själv genom 
reglaget för Klarzeichner. Lju
det är också bra med hyggligt 
frekven somfång. 
• VCR-systemet ger en sub
jektivt lägre skärpa, trots mät
mässigt högre upplösning . Bil
den är dock lugnare, mindre 
brusig men ger tack vare det 
mindre skärpeintrycket ett nå
got beslöjat intryck. Ljudet är 
dock av bästa klass. Mekaniken 
kan förbättras på vis a punkter. 
• I Beta-spelaren har man lyc
kats få en bild som ser skarp ut , 
trots att den uppmätta upplös
ningen är medioker. Detta beror 
främst på att man framhäver 
vissa frekvenser så kraftigt att 
en del extra konturer, ringning- . 
ar, uppstår i bilden . Detta kan i 
vissa lägen ge ett oskönt in
tryck . Bruset är lägst bland ap
paraterna och detta gör bilden 
lugn och stadig . Ljudet saknar 
såväl bas som diskant, vilket 
märks om man har en mottagare 
med anständig ljudåtergivning . 
• VHS ger också ganska god 
skärpa , men intrycket störs av 
oroliga konturer i bilden och av 
högt brus. Ljudet ger bättre bas 
än Beta men har a lltför högt 
svaj. 

Nu får vi emellertid inte sluta 
här. Hur mycket bild kvaliteten 
skall värderas får var och en av
göra, men det finn s andra as
pekter att se på. 

Fler användarsynpunkter 
än enbart bildkvalitet 

Enligt gjorda undersökningar 
används de videokassettspelare 
som finn s så gott som uteslutan
de till att "flytta" tv-program i 
tiden. Man spelar med andra ord 
in och av på samma maskin , och 
något större utbyte med andra 
maskiner finns knappast. Detta 
är nog sant, eftersom antalet 
spelare hittill s varit ganska lågt. 
Det har helt enkelt \ ;\rit , ;'\ !! I c~t 
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Philips är huvudet före 
- alla Philips HiFi-kassettdäck har FSX-tonhuvud 

H ur bra en bandspelare låter avgörs främst av vil
ket tonhuvud den har. Ett tonhuvud av järn borde 
vara bäst. Järn har mycket goda magnetiska 

egenskaper. Men järn är mjukt och tål inte den mekaniska 
nötningen av bandet. 

Genom att legera det kan järn göras h~rdare. 
Men detta brukar gå ut över de goda magnetiska egen
skaperna. På Philips har vi emellertid lyckats få fram en 
legering av järn, kisel och aluminium. Den överträffar de 
flesta legeringar i slitstyrka och hårdhet. Och den har 
ännu bättre magnetiska egenskaper än järn. Samtidigt 
har vi utvecklat en metod att serietillverka tonhuvuden 
av denna legering. Resultat : FSX-Sendust-tonhuvud! 

Så fina tonhuvuden plockar man inte in i vilka 
kassettdäck som helst. Titta på N 2543 ovan! Front i 
borstad aluminium. Frontmatad. Oljedämpad lucka! 
Omkopplare för alla bandtyper. Räkneverk med åter
spolningsminne. Repeat - och searchfunktion. 

Här två exempel på äkta Philips-precision: Om 
ett kassettdäck ska återge musik riktigt måste bandet 
passera tonhuvudet med rätt hastighet. Detta kontrolleras 
hos N 2543 elektroniskt av den tachostyrda motorn. 
Dessutom ser en outslitlig magnetkoppling till att band
upplindningen fungerar perfekt och alltid med rätt has
tighet. 

PHILIPS Ljudet kommer från Philips 
Informationstjänst 3 
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Mätresultat och testdata 
Provningsobjekt: Philips 
22AH780 
Provningsperiod: Februari 1979 
Serienummer: 84 10054 
Om2~vnin2~tem~~,,:,7ao~ ;'" l ~,-.~ 

Forts från sid 4 

Mätutrustning: 
Fm-generator: Sound Techno
logy IOOOA 
Oscilloskop : Tektronix 7613 
Di storsionsmeter: NF DMI54 
• Lr~gene r:llorer :l<åaIOl:1f moj 
och Hkkok 270 

Vid HJO Hz Vid I kHz 

Lf-delen: 
I . Uteffekt : 17 W över 4 ohm 
2. S/n vid neddragen volym

kontroll rel50 mW: 60 dB 
linjärt 

-.J. -UlM-mätning meo30 kHz 
fi lt er: 

6. Frekvensgång vid max volym. De olika kurvorna motsvarar bas
oc h di~ka ntk()ntroller i mitt -o i max- oc h i miniägen: 

dB 
.20 
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- 10 
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!\ 
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7. RIAA-korrektion: 

Fm-delen: 
B. Känslighet 

Stereo vid 46 dB 
quie ting: 
Mono vid 26 dB s/n: 

9. Max s/n vid stereo: 
Max s/n vid mono : 

/O. Begränsning: vid 3 p..Y 
II . Distorsion i 

Stereo: 
Mono: 

39 dBf 
8 dBf 
53 dB 
60 dB 

0,5 % 
0,35 % 

SDänningsaggregal 
tran Melcher 

Melcher har utökat sitt program 
med ytterligare ett switchat spän
ningsaggregat. LSR 30XX-7 klarar 
av 176-264 YAC in och ger 30 W 
t ex 5 Y 6 A ut. Effektförlusten är 
max 8 W, vi lket ger en verknings
grad på ;;. 80 %. 

Utspänningen är fast på 5, 12, 
15 eller 24 Y. Arbetstempera
turområdet är O till 71 °C (-7) alt 
-25 till 71 °C (...{j) utan minskat ef
fektuttag. Isolation in /ut 4 kY . In
gångstransientfilter klarar 3 kY. 

Aggregatet har Europaformat 
och passar i standarstativ . 

Ytterligare varianter: Avkän
nande ingångar, potentiometer för 
justering av utspänning, inhibe
ringsingång, "crow bar", testut
gång på front , "save data"-signal. 
Den sistnämnda går låg minst 20 
ms innan spänningen försvinner på 
utgången om matningsspänningen 
sviker. Denna signal kan tala om 
för en mikroprocessor att den skall 
rädda undan data till minnen och 
batteriberedskap. 

Ett speciellt filter på utgången 
reducerar ripplet till 5mY pp i 5 Y
versionen. Samtliga aggregat är 
kortslutningssäkra. 

Prisexempel LSR 3005-7: 1295 
kr. 

Levereantör är AB Gösta 
Bäckström, Stockholm. 

Vad är en PPOA? 
LMI30BO är en internt kompen

serad P rogrammable Power 
OpA mp. Förstärkarens ingångs
steg kan programmeras med ett 
yttre motstånd för optimal offset
spänning/ström , ingångsström och 
slew rate . 

Utgångssteget klarar upp till 250 
mA utgångsström , vilket elimine
rar behovet av yttre drivtransisto
rer i många applikationer. En an
nan fördel är den låga matnings
spänning som krävs , 3 Y eller 
jo 1,5 Y (maximalt 15 Y). Genom 
programmering ingången kan för
stärkarens biasströmmar sänkas 
till noll , vilket innebär att in- och 
utgångarna fl yter i ett högimpedivt 
läge (shut off). 

Exempel på tillämpningar är: 
Linjedrivare , lamp- och relädriv
steg, motor- och spänningsregu
lator , samt piezoelektrisk larm
oscillator. 

Svensk representant: Fertronic 
AB, tel 08/252610. 
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NAR AN FORTFARANDE ~ 
KRE I SAR INTRODUCERAR PlG 
Inte en, men två revolutionerande 

nyheter. Inte en eller två, men 
fyra funktioner per kanal. 

Pioneers nya kassettdäck CT-F 900 inviger 
en ny tidsålder. En tidsålder där hifi-syste
mets samtliga resurser utnyttjas, behärskas 
och kontrolleras. Genom att använda en 
mikroprocessor, en sorts avancerad mini
kalkylator, har man kunnat uppnå detta. 

Med systemet Digitron blev det också 
möjligt att ge en synlig presentation av 
mikroprocessorns funktioner. En revolu
tionerande teknik som på ett instrument för 
ljusutstyrning erbjuder enastående möjlig
heter att visuellt presentera nivåernas 
medelvärden och toppvärden. Till och med 
med minnesfunktion! En enastående nyhet 
med aspekter som var för sig erbjuder 
specifika fördelar. 

• • 

uP"p'rnt;""pn< vn .... "nnrv Nerifrån: CT-F 900. CT-F 700. CT-F 500. 

Informationstjänst 4 
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Mikroprocessorns minne möjliggör sök
ning till ett visst avsnitt av bandet och flen 
olika repetitioner med hjälp av den elektro· 
niska räknaren med digital presentation. 

Digitronsystemet är utan konkurrens i 
enkelhet att avläsa värden. Speciellt då det 
gäller att jämföra kanalerna. Och med en 
dynamik som överträffar alla mätare med 
traditionella visare. 

Framsteg som detta kräver att 
man helt behärskar den klassiska 

tekniken 
En annorlunda konstruktion som den här 
är ett nej till den moderna "features-jakten". 
Den vilar på en fast grund av mångårig 
kännedom om den vedertagna tekniken 
med dess fördelar, och med dess nack,,,,vJ'u.'4Ii 

Ett exempel: Bredvid de två klassiska 
höger-vänster-VU-metrama är CT-F 
utrustat med ett tredje instrument för; 
1. kontroll av toppnivåerna så att all 
distorsion kan undvikas både i höga 
och låga frekvensområden utan att 
höva pröva sig fram på vinst och 
lust. 2. förmagnetiseringens BrAS 
nivå som är kontinuerligt inställ 

Ett andra exempel:Vår minsta 
dell har prestanda som står i klass 
med "stora" kassettdäck. Detta 
tack vare en helt nyutvecklad motor och 
nykonstruerat permalloyhuvud. Att den 
dessutom har egenskaper som mindre än 
0,05% svaj WRMS och ett sigrial/brusför
hållande på mer än 64 dB vägt med Dolby 
markerar den höga kvaliten. 

Visserligen har CT-F 500 manuell om
kopplare för kromdioxidband där de två 
större däcken har automatisk omkoppling. 
Viktigare är då att alla Pioneers kassett
däck är byggda för att prestera det bästa 
oavsett bandtyp. En ovärderlig egenskap 
med tanke på kassettbandens enorma ut
veckling under de sista åren! 

Allt detta styrker Pioneers grundläggan-



ER SIG MED INTEGRERADE 
E IKROPROCESSORN: 

e ljudfilosofi: Det 
)m våra ingenjörer ut,\ecklar 
r förnuftiga lösningar. Inte prestige. Det 
r heller ingen tillfällighet när vi påstår att 
ioneers kassettdäck bara mår bra av att 
å. Beviset på överlägsen kvalite är funk
onschecken. Ett skriftligt intyg på att pro
uktema håller exakt samma höga data 
!m år efter köpet. 

~ 
I 

(1.D PIONEER 
Lumavägen 6, 104 60 Stockholm. 
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•• ya integrerade kretsar 
medför inte bara konstruktioner 
som tidigare varit tekni skt eller 
ekonomiskt ogenomförbara. 
Det finns åtskilliga exempel på 
att lösningar som förr varit be
svärliga nu kan reali seras vä
sentligt enk lare och med bättre 
tekniska prestanda - inte säll an 
också betydligt bi lligare . Ett så
dant exempel är digitala se
kvensfilter, " kommuterande" 
filter. De kan för frekvenser un
der ca 15 kHz enkelt konstru
eras för Q-värden mellan 100 
och 10000. Som alla andra filter 
har de i praktiken både för- och 
nackdelar, där fördelarna dock 
ibland kan vara dominerande. 

Två typer av filter: 
Serie eller shunt 

Det finns i princip två möjlig
heter att ås tadkomma filtren, 
nämligen som serie- eller shunt
filter. Shuntfiltren kräver be
tydligt fårre komponenter än se
riefiltren och vi begränsar därför 
denna redogörel se till shuntfi l
ter. Principen för e tt sådant 
framgår av fig I . Ett styrnät, 
som styrs med klockpulser (CP) 
sluter i tur och ordning under 
lika lång tid ett antal n switchar. 
Under den tid respektive switch 
är sluten, laddas C via ett se
riemotstånd R till ett värde , som 
motsvarar mede lspänningen på 
ingången. Om insignalen är ett 
repetitivt förlopp , exempelvis 
en sinusvåg uta n dc-komponent 
och med frekvensen fo, så in
träffar " resonan " vid 
fcp = n . fo ( I ) 
För frekvenser som ligger vid 
sidan av fo tenderar laddningar
na på kondensatorerna att gå 
mot noll , mätt över e tt antal pe
rioder av insignalen . Teoretiskt 
kan det visas att rc-nätens låg
passkarakteri stik transformeras 
till bandpassform med fo som 
centrum / 1/. 

Karakteri sti skt för digitala 
sekvensfilter är a tt " resonans" 
även inträffar för frekvenser 
som är jämna multiplar av fo, av 
vilken anlednng de ibland kallas 
" kam-filter". Ett aktivt lågpass
e ller bandpassfilter med rela tivt 
lågt Q-värde, kopplat efter det 
digitala filtret , avlägsnar effek
tivt " kammarna". 

Lågpassnätets övre gränsfre
kvens (-3 dB) är 
C3 = 1/(27T' n' RC) · (2) 
och Q-värdet vid resonansfre
kvens fo blir då 
Q = fo/C3 = 7T n R C fo (3) 

Ekvation (3) är intressant då 
den visar att Q vid en viss given 
frekvens fo kan anta vi lket som 
helst godtyckligt värde och helt 

Höga O:-värden mÖjliga 
i digitala sekvensflller 
o Digitala sekvens filter kan enkelt konstrueras 
och byggas. Utmärkande för dem är bl a de höga 
Q-värden , upp till 10 000, som kan uppnås. 
O Moderna integrerade kretsar gör det möjligt 
att bygga filter med goda prestanda trots ett litet 
antal komponenter. 

Av Kjell Jeppson 

IN 

CP---1~ _________ S_T_Y_RN_Ä_"J __________ ~ 
Fig J. Principen för ett n sektiollers 
kommllterande diKitalt filter a ll Shllllt-typ . 

FiK 2. Kommuterallde filter med J 6 sektioller i praktikelI . 
Filtret kall lätt " halveras" till 8 sektiolll'r . .\"(' textelI / 

Fig J. illIigllal och dell kommuterade ut~'igllaleJl i ett Ii-sek· 
tioners filter . Miltfrekvens J 042 Hz , y-känslighet l V/CIII . 
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beror av de tre faktorerna n , R 
och C. Den första av dessa har 
ett gränsvillkor i det att 
fs max = n . fo/2 (4) 
om man skall undvika distorsion 
(samplingteoremet l). 

I övrigt är valet av parametrar 
fu llständigt fritt ur teoretisk syn
vinkel. Det är en gammal god 
tumregel , att filter skall drivas 
från lågimpediv källa och lastas 
högimpedivt. Eventuella swit
char skall närma sig ideala såda
na så långt möjligt. Avgörande 
för våra möjligheter att konstru
era goda filter är i själva verket 
komponentegenskaperna. 

Val av komponenter 
avgör stabiliteten 

Till skillnad från de vanligaste 
analoga filtren hä nger frekve ns
stabiliteten här enbart på klock
pulsgeneratorn , och med Q i 
storleksordningen I 000 ställ s 
det verkligen krav! A v uttrycket 
(3) framgick , att produkten R . 
C ingår i Q. Dessa båda kompo
nenter måste alltså dels ha till
räckligt hög långtidsstabilitet , 
dels vara temperaturstabila. Så
väl kondensatorer som mot
stånd har mer eller mindre 
framträdande temperaturdrift , 
och vad man i praktiken kan 
åstadkomma är en kombination 
av R och C , vilken de två kom
ponenternas temperaturkoeffi
cienter går åt motsatt håll , var
vid driften motverkas. 

Metallfilmmotstånd , kombi
nerade med kondensatorer av 
styrol eller högstabila koIskikt
motstånd med polykarbonat
kondensatorer, ger goda lös
ningar vid resistansvärden un
der ca 100 kohm . Haken ligger i 
att styrolkondensatorer i värden 
på O,I-IILF inte finns på mark
naden och att högohmiga kol
skikt har sämre långtidegenska
per än metallfilmtyper. Därför 
blir vid resistansvärden över ett 
par hUl1dra kohm kombinatio
nen polykarbonat/metallfilm 
den enda praktiskt tillgängliga . 
Det gäller emellertid att kon
sultera fabrikantdatabladen 
ordentligt , eftersom tempera
turegenskaperna kan variera 
högst väsentligt mellan olika se
rier och fabrikat. 

Switcharna bör ha låg on-re
sistans och hög off-resistans. 
Det ligger naturligtvis nära till 
hands att använda cmos-typer 
som 4016/4066 med fyra swit
char per kapsel; mer ekono
miskt vid högre värden på n är 
att gå på någon multiplexer
krets. I några experimentupp
kopplingar har förf använt 4051 i 
appli kationer med n=8 och 



o 

l Dä"'4llling, 
dB ~- -3dB, BW-1Hz 

Fig 4, Frekvensgångenför filter med n~8 
resp n=16 vid signalfrekvensen 200 Hz, 

5------~~------------~~----------------------~~------~ 

: \ 
Den infällda kurvan mellan "kammarna" är 
en detaljbild i området strax över 200 Hz, 
Bandbredden är vid -3 4B ca l Hz 
och vid -20 dB ca 7 Hz, 

10------~1~1~----------~--~\----------------------~--------~ 
I I 
I I 
I I 

'" I 15-------,HH~I------------;---~~\--------------------~---------i 
I I " 

I "" "\ I , 
I , ; 

Fig 5. Produkten av R och C vid ell given 
frekvens bestämmer Q-värdet, Denna graf ger 
Q som funktion av signalfrekvensen med 
" lika Rr-produkter som parameter, 

20------++~~----------~----~~----------------~~------~ 
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n= 16 vid 12 V matningsspän
ning, RoN ligger då i storleks
ordningen 75-125 ohm med en 
läckström i off-läge på max 100 
mA/frånslagen switch, 

Högre frekvenser 
kräver specialkretsar 

Vid högre frekvenser måste 
man ta hänsyn till switchtider
na, som från det att en adress 
ställts ut till dess att switchen 
leder, uppgår till ca 100 ns, 

J normala applikationer och 
vid frekvenser under något tio
tal kHz är dessa värden tole
rabla, Nu hör 4051 och liknande 
typer till standardprodukter i 
cmos; för den som har högre 
krav finns det speciella kretsar 
från exempelvis Harris Semi
conductor att tillgå, 

Eventuella operationsförstär
kare som används för impe
dansanpassning på nätens in
och/eller utgångar måste ha till
räckligt hög, spänningsderivata 
på utgången (slew-rate). Bifet
eller bimostyper g\!r stor impe
dansomsättning och finns med 
hyggliga spänningsderivata. 
Förf. har provat några av RCA: s 
nya förstärkare och har blivit 
ganska förtju st i CA3140 , som 
med sina 9 V/ILS hänger med 
förbluffande bra och har samma 
kapselkonfiguration som 741 . 

Praktisk uppbyggnad 
med få kretsar 

Fig 2 visar schemat för ett 
kommuterande filter för n= 16. 
Klockpulserna matas in i en bi-

niirräknare vars utgångar A-C 
används som adressledningar 
till adressi ngångarna på två 
multiplexrar 4051. Dessa har en 
aktivt låg enable-ingång (pinne 
6) , som används för att växelvis 
välja in den ena eller den andra 
multiplecern. Inverteraren är 1/ 
64049 och styrsignal tas från bi
närräknarens D-utgång , 

Valet av räknare -4516 är en 
förinställbar upp/ner-räknare -
har i detta fall bara dikterats av 
Kajsa Wargs devis " man tager 
vad man haver" , Vilken som 
helst binärräknare i cmos går gi
vetvis att använda. 

För n= 8 bortfaller självklart 
en av de två multiplexrarna och 
inverteraren. Den kvarvarande 
multiplexerns enable-ingång 
jordas ner och räknarens D-ut
gång lämnas öppen. Detta bety
der - om vi bortser från impe
dansomvandlaren - att ett 8-
sektioners filter kan realiseras 
med två kapslar och att ett 16-
sektioners kräver fyra kapslar. 

Fig 3 visar insignal till och ut
signal från ett 8-sektioners filter 
med R=200 kohm och C=O, I 
}LF uppbyggt med 4516/4051. 
F otot är taget vid en signaIfre
kvens på 1042 Hz och en 
klockfrekvens på 8,336 kHz, 
Om någon uppmärksam läsare 
undrar över " hacken" i sinus
kurvan , är de ett resultat av 
förf:s lättja . För att slippa synk
ronisera två oscillatorer med 
varandra skapades sinusvågen 
genom att signalen på räknarens 
D-utgång kördes genom ett ak-
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tivt analogt filter och !>euan an
vändes som insignal till det di
gitala filtret. Denna metod ger 
en aboslut stadig bild på skär
men. Det analoga filtret byggdes 
upp med vanliga standard kom
ponenter , beräknades till reso
nans vid l kHz - men hamnade 
en liten bit vid sidan av . . . 

Uppmätta resultat 
stämmer med teorifall 

Kurvorna för två filter med 
n=87 resp n=16 visas ifig 4. 
Mätfrekvensen har valts till 200 
Hz, R = 200 kohm och C= O, I 
}LF. 

Den för kommuterande filter 
typiska " kam" -kurvan framträ
der med en resonans topp vid 
400 Hz. Största djup infaller 
omkring 300 Hz vid ungefår -43 
dB . Som väntat ligger kurvan 
för n= 8 och bildar dubbla bred
den mot n= 16; den har dess
utom ett största djup av bara ca 
-37 dB, Den infållda bilden mitt 
emellan de två topparna utgör 
en detalj av kurvans förlopp 
mellan 200 och 208 Hz. Band
bredden är ca l Hz, vilket skulle 
ge ett Q-värde på 200. Beräknar 
vi Q-värdet med utgångspunkt i 
formel (3), får vi Q=201 ,1, vil
ket visar att överensstämmelsen 
mellan praktik och teori är rätt 
god vid låga frekvenser. 

Båda filtertyperna hänger ut
an svårighet med till ca 10 kHz. 
Mellan lO kHz och 20 kHz bör
jar kopplingsspikar från swit
charnas styrelement uppträda 
och vid 20 kHz börjar de bli be-
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V ~ lOj I' 

/ / / 
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/ V / 
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svärande med en amplitud av 
samma storleksordning som de 
enskilda trappstegen i den 
samplade kurvan . Avser man 
bygga 8- eller 16-sektioners fil
ter för högre frekvens än ca 15 
kHz, måste sannolikt extra filt 
rering ske för att begränsa bru
set. 

Kommuterande filter för hög
re frekvenser kräver främst 
snabbare kretsar; lösningar med 
ttl-kretsar som styrelement och 
diodbryggor eller transistorer 
som switchar har beskrivits tidi
gare /2 ,3/. För den som själv får 
lust att försöka använda kom
muterande filter återger fig 5 Q
värdet som funktion av RC
produkten för ett 8-sektioners 
filter och frekvenserna 10 Hz-
100 kHz. • 

Litteratur: 
I) . FRANKS, L E och SAND
BERG, IW: An alternative ap
proach to the realization of net
work transfer function . Bell 
System Techn Journal , nr 39, sid 
1321-1350 (1960) 
2) MACARIO, R C V och 
YUSUF, T : High-Q N-path filter 
using diode bridges . Electronic 
Engingeering, jan 1969 , sid 76-
79 . 
3) BROEKER, BUD: Want a 
band pass filter? Electronie De
sign nr 22/1970 sid 76-78 
4) WANGSTEDT, S: Kommu
tativt filter - smalt bandpassfil
ter med enkel uppbyggnad . Ra
dio & Television 1973 nr 2. 

RADIO & TELEVISION - NR 4 - 1979 35 



o Den s k vandrings
vågantennen har fått ny 
aktualitet bland radio 
amatörer och dx
entusiaster. 
O RT:s dx-specialist 
inleder här en genom
gång av antenntypens 
egenskaper och särdrag -
den har många egenheter 
men är t ex ytterst 
störningsokänslig . 

•• Beverage-antennen, elle r 
som den svenska termen lyder 
" vandringsvåga ntennen" , ut
vecklades 1923 av Harold 
Beverage, Ch ester Rice och 
Edward K el/ogg. I sitt enklas te 
utförande bestod den aven flera 
våglängder lång tråd , horison
tellt monterad och jordad över 
ett motstånd i den ände som 
vette mot den sta tion som skulle 
avlys nas . Beverage et al an
vände antennen i mottagnings
experiment på låga frekvenser. 
Bland dx-Iyssnare samt radio
amatöre r akti va med dx-t rafik 
på 3,5 MHz har ante nnen på se
nare tid "återupptäckts" , varför 
det kan vara av intresse att här 
se lite närmare på den. 

M arkens beskaffenhet . För 
att en Beve rage-antenn ska ll 
fungera någorlunda krävs att 
marken under den är icke-kon
duktiv . Om vi betrakta r ett fa ll 
där en vertika lt polari serad 
vågfront träffar en ideal, hori
sontell antennlina över en pe r
fekt konduktiv jord (fig 1) , ser vi 
att radiovågen icke kommer a tt 
inducera någon ström i linan. 
Perfekt konduktiv jord ha r vi 
ytterst sällan under våra anten
ner, varför vår horisontella 
vågfront kommer att luta genom 
att ha tighetsfakto rn i jorden är 
annorlunda än i fri rymd. Dess
utom kommer dx-signaler vanli
gen in med infall svinkla r mellan 
1-10" , vilket ytterligare " tiltar" 
vår vågfront (fig 2). 

Fig4. 

Stig Adolfsson rapporterar 

leverage-antennen: 
Teori och praktik 
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vektor uppstår då fåltet a llt mer 
lutas ifrån vertika lplane t. För 
att få ne r strå lningsv inklam a i 
vertika lantenner skapar man 
tom jordplan med trådar, nät 
e ller dylikt. Beverage-antennen 
fungera r rakt motsatt ; den ska ll 
alltså ha så dåligt jord plan som 
möjligt. J u sämre jordplan vi 
ha r, desto större "eftersläp
ning" på fåltet närmast marken , 
vilket medför större inducering 
av ström i antennlinan . 

Prakti skt innebär detta , att 
vår Beverage-antenn skall sitta 
lågt, hel st dock på sådan höjd 
att varken orienterare eller älgar 
fastnar i linan ! Vidare skall an
tennen sträckas över grusåsar, 
morän marker , ordentligt fru sna 
sjöar o dyl. Sankmark , öppet 
vatten , odlade fålt , kä rr och lik
nande är mindre lämpligt som 
underlag. 

Förstärkningens relation 
till antenniängden 

Beverage-antennens läng d . 
.tig 3 ser vi hur förstärkningen i 
en trådantenn ökar med an
tennlängden . Man kan av detta 
diagram frestas a tt dimensione
ra sin antenn till väldiga mått i 
tron att effektiviteten ba ra ökar. 
Detta ä r doc k inte a lltid sant! 
G enom a tt olika markförhållan
den ger olika våghastighet , 
jämfört med utbredningshas tig
heten i fri rymd , kommer en vi ss 
fasskillnad a tt föreligga vid olika 
punkter längs vår antennlina. Så 
småningom kommer 90" fas
förskjutning a tt inträda , vilket 
innebär att vågorna " nollar ut" 
va randra . 

Ju mer icke-konduktiv mark 
vi har, desto större horisontell 

J-/g fl. . \lItellll/allgd 5A. Fig 7. 

Att bestämma vid vilken an
tennlängd detta äge r rum ä r teo
r.: ti skt enkelt men praktiskt lite 
w åra re . - Ante nnens direktivi
te t ökar med ökad trådlängd . 
Strålningsdiagrammets utseen
J e vid olika tråd längder framgår 
a v fig 4, 5, och 6. Dessa diagram 
;ir baserade på mätförsök , gjor
da vid två utländska radiosta
ti oner. Teoretiskt beräknade 
kurvor vi sar god överensstäm
melse med de prakti skt härled
da. Forts p å sid 74 
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Sveriges mest köpta band blir nu ännu bättre. 
MaxelI har i flera år tillhört Sveriges mest köpta och upp

skattade kassettband. Test efter test har gett banden lysande 
betyg. MaxelIs tekniska försprång har skapat en kvalitets
standard som andra bandtillverkare försökt nå upp till. 
Ändå förvånar det många att MaxelI redan nu slåpper ut fyra 
helt nya, avsevårt förbåttrade kassettband. 
. För trassel- och svajfria in- och avspelningar har samtliga 
nya band ett kassetthölje som är tillverkat med upp till 5 ggr 
större precision än vad normen kräver. Samtliga band har 
också MaxelIs berömda rengöringssladd som rengör 
tonhuvudet.Maxell har återigen bevisat sin överlägsenhet. 

NyH! MaxelI UL Ul är ett helt nytt kassettband som har 
en hög kvalitet till ett fördelaktigt pris. Diskanten vid 12,5 Hz är 
2 dB bättre och maximala utnivån över hela frekvensområdet 
är 3 dB högre än det tidigare lN-bandet. Detta är nästan 
samma värden som det tidigare UD-bandet. Ul har också 

ett nykonstruerat förstklassigt kassetthölje. 

NyH! MaxelI UD Sveriges mest köpta kvalitetsband har 
förbättrats väsentligt. Ett tätare oxidskikt ger 1,5 dB bättre 
diskant vid 12,5 Hz och 2 dB bättre dynamik. Ett förstklassigt 
band för alla typer av kassettdäck, kassettradio och bil
stereo. 

NyH! MaxelI UD XL 1 UDXl-1 är det bästa Maxellbar:'det 
för normal förmagnetisering. Det har förfinats och fätt l dB 
högre maximal utnivå över hela det hörbara området. 
Bandet är lämpligt för pop, jazz och "tät" klassisk musik. 

NyH! MaxelI UD XL 2 UDXl-1I är ett utomordentligt band 
med extremt låg brusnivå, som har fått l dB bättre frekvens
omfång i diskanten. MaxelI UDXl-1I skall användas som krom
band. Passar utmärkt till "gles" musik som t ex solosång, piano, 
akustisk gitarr och kammarmusik. 

maxelI 
MAXELL GÖR MUSIKEN FULL RÄnvlSAI 

Genefologent, Rydln Elektrookuslik AB 
Spangovagen 399- 401 . 163 55 Spongo 

Tel 08/760 03 20 
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FOrTS från sid 30 

mellan spelarna att man oftast 
inte haft någon att byta band 
med . Allteftersom allt fler spela
re finns tillgängliga kan man 
vänta att utbyte av band mellan 
olika spelare växer. 

Här kommer då videokasset
ternas eländiga systemkontu
sion in : Inga format är kompa
tibla med varandra och utbyte 
kräver allt så att man får rätt 
format på den lånade kassetten . 
Det gäller allt så i ådana lägen 
att satsa på ett system som är 
vanligt förekommande. 

I dag torde VCR-kassetter 
vara de som finns mest i vårt 
land . En stor del av dem är dock 
inspelade enligt det ursprungliga 
VCR-konceptet som inte är 
kompatibelt med det nuvarande 
long playing-systemet! Ä ven när 
det gäller det nyaste systemet är 
dock VCR i övervikt. Enligt upp
gift såldes i Sverige under 1978 
ca 20000 videospelare, och grovt 
räknat hälften av dem var VCR . 
Det innebär dock en nedgång 
i marknadsandel för VCR , som 
tidigare varit praktiskt taget alle
narådande , låt vara på en mark
nad som var mycket mindre. 

Det som marscherat snabbast 
framåt är då VHS-systemet , 
som av de 20000 sålde den and-

ra grova halvan. Detta tycks ty
da på att VHS skulle bli domine-' 
rande inom en relat ivt snar 
framtid och att utbyte mellan 
olika spelare lättast skulle ske 
inom VHS-systemet. Skillna
derna mellan VHS och VCR är 
dock inte så stora. 

Större gap får man då till de 
båda andra, Beta och SYR, som 
dock båda kommit igång senare 
med för äljning i Sverige. Till
sammans delade de på resteran
de ca 2000 apparater. I år bör 
man kunna vänta att deras andel 
stiger, men VCR och VHS har 
här ändå ett markant försprång. 

En annan a pekt ligger i tid
planet. Hur länge kommer de 
olika systemen att finnas? Det 
äldsta systemet är allt så VCR, 
och man skulle kunna vänta att 
det snabbast skulle falla för pen
sionsstrecket. Ryktena om ett 
nytt Philipssystem pekar också 
mot att man kanske själva också 
skulle vilja sälj a något annat. 
Ännu finn s VCR dock , och allt 
tyder på att det i varje fall dröjer 
betryggande långt in på 1980-
talet innan det är aktuellt med 
någon nedläggning. Så länge 
man säljer apparater och tjänar 
pengar på det är man nog också 
angelägen om att sälja allt som 

Ofullgången generation: 

Betänklig spridning, 
många lelhinldioner, 
bl1ll an kriasera! 
•• Det aktualiseras natur
ligtvis en rad synpunkter un
der ett sådant här test. Både 
RT-medarbetarna och de till 
provet särskilt engagerade 
teknikerna - och lekmännen! 
- hade tidigare erfarenheter 
av apparaturen och dess till
förlitlighet i vissa avseenden. 

Därför blir en bestämd 
konklusion, att det garanti
skydd vi har i Sverige på 
hemelektronik med stor san
nolikhet kommer att visa sig 
både tillämpbart och behöv
ligt, oavsett vilket av här 
provade fabrikat man väljer! 

Vi har samtliga varit med 
om felfunktioner som skulle 
medfört apparaternas retur 
till handlaren i normala fall. 
• VCR-spelarnas mekanik, 
särskilt för kassettschaktet, 

har ett par av oss dåliga erfa
renheter av. Konstruktionen 
är betänkligt bynglig med 
också vassa och oergono
miska element. Den har gått i 
baklås och vägrat svälja de 
stora kassetterna. Omkopp
larna är vidare flera klasser 
under vad man kan vänta sig 
i distinkthet och precision. 
• Detta för tanken till 
Grundigs lösning: Vore det 
inte rimligare att på en såpass 
dyr apparat som en videoma
skin vänta elektriskt manöv
rerade funktioner? Rasslig 
mekanik här är rätt svagt! - I 
ett fall har dock Grundigen 
trilskats och hett vägrat att 
reagera på tangenttryckning
ar. Raskt byte! 
• Betamaxen har en något 
mörk och svårdetekterad 
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går. Utvecklingskostnaderna är 
intjänta vid det här laget, och 
varje såld apparat ger därför god 
vinst. 

Samma resonemang i tidpla
net gäller också för SV R, som ju 
hänger samman något med 
VCR . Här har man dock större 
utvecklingskostnader att ta 
igen , vilket gör att benägenhe
ten at t håll a ut med försäljning
en kanske stiger. SV R är dock 
ett litet system , och om man kan 
skaffa sig en större mark
nadsandel återstå r att se. Detta 
bör då kanske också komma 
VCR-systemet till godo, efter
som banden är desamma. Till
gången på band för båda syste
men bör dock vara god, även 
långt sedan spelare lutat till
verkas . Jämför si tuationen på 
smalfilmsmarknaden, där dub
bel-åtta-kameror sedan länge är 
antika men filmen ännu finn s att 
få , om än till ett ökande pris . 
När man aviserar VCR-syste
mets nedläggning har man nog 
också grävt dess grav. Om inga 
nya apparater väntas tillkomma 
sjunker säkert benägenheten 
hos köparna att satsa på det 
systemet. 

Om vi på detta dystra sätt ser 
ett slut på VCR-epoken gäller 

manöverpanel. Ett exemplar 
en av oss tog hem vägrade 
spela in tv-signalen . Den ha
de drabbats av fel i hf-kret
sarna. 
• VHS-typen har haft 
krångel med modulatorn vil
ken sakta insomnade. Byte 
igen! 
• Bruksanvisningarna till de 
här maskinerna är inte in
vändningsfria , någon av 
dem. De är givetvis över
sättningar och i någon mån 
bearbetningar av de utländs
ka förlagorna , men vårt in
tryck är att de genomgående 
lämnar mycket övrigt att 
önska. Det räcker inte med 
att man t ex också lämnar 
med en kort version om vissa 
begrepp och funktioner är för 
dåligt förklarade - eller helt 
bortglömda. Betänk, att de 
här apparaterna skall skötas 
av också tekniska idioter, hrr 
tillverkare! Mest pedagogiskt 
genomarbetad förefaller 
VCR att vara: En gedigen 
men trist lunta. 
• Man skulle kunna tala 
mycket om faktorer som 
crispening och peaking etc, 
men generellt kan konstate
ras , att de här konstruktio-

detsamma naturligtvi s även 
VHS och Beta. Åtminstone 
hoppa kanske några så, efter
som man skulle önska högre 
kvalitet i flera avseenden. Det 
hindrar naturligt vis inte att för
bättringar kan komma, och sä
kert kommer, inom respektive 
system. Slutet för de systemen 
ligger förmodligen längre fram i 
tiden, men vi tvivlar på att nå
got av dagens videosystem 
överlever 1980-talet! 

De japanska systemen måste 
också anstränga sig för att sälj a 
nu , när man omsider tagit fram 
nya system för Europa som 
måste bära sina höga konstruk
tions-, produktions- och re
klam kostnader . 

Helt framtidssäkra system 
finns naturligtvi inte . Att de 
yngre systemen kan överleva 
längre tid är rimligt. Här får vi 
också akta oss för självuppfyl
lande profetior: Om vi menar, 
att ett visst system har framti
den för sig, kan det mycket väl 
påverka framtiden för den spe
laren liksom för de övriga. 

En grundad rekommendation 
bör väl dock vara att kvaliteten 
på den erhållna bilden och ljudet 
måste spela en viktig roll i valet. 

nernas potential långtifrån är 
utnyttjad ännu och att en rad 
ändringar och förbättringar 
smugits in under åren, sär
skilt på VCR som funnits 
under så lång tid . Att sprid
ningen mellan då och nu och 
mellan de olika exemplaren i 
nuet är ibland faktiskt ganska 
avsevärd kan knappast döljas 
- det är en av de bestående 
lärdomarna av det här testet! 
• Det är lite förvånande för 
oss , att de här tillverkarna, 
som alla erbjuder förstklas
sigt koncipierade ljudband
spelare, inte bättre överfört 
en del av systemlösningarna 
från den sektorn - det gäller 
manövreringens mjukhet och 
exakthet , tystheten vid 
bandtransporten/spolningen 
- kan bli prövande högljudd i 
några fall - resp belysning av 
indikatorer och sådant , räk
neverkskretsar o dyl. Mao 
ergonomi, smidighet, över
skådlighet etc . 
• Om estetiska ting kan man 
förvisso ha delade meningar. 
Men tycker någon , slutligen, 
att någon av de här appara
terna erbjuder en tilltalande 
anblick? Icke yi . 

• 

• 



En fråga om transienttrohet 
Musik är sammansatt av 
komplexa vågformer - skurar 
av signaler med varierande 
frekvens och styrka. Man talar 
om transienter och för att en 
förstärkare ska kunna återge 
ursprungsljudet måste den ha 
en god transienttrohet. 
En konventionell förstärkare 
hinner inte med variat ionerna 
hos insignalerna. Delsignaler
na i en transient når utgången 
olika snabbt, vågformen de
formeras och ljudet förvrängs . 
Kenwoods tekniker har länge 

arbetat på att eliminera denna 
form av ljudförvrängning. Re
sultatet av utvecklingsarbetet 
är High Speed-konstruktionen 
som nu fi nns även på medel
stora förstärkare avsedda för 
hemmaanläggningar . 
Den nya High Speed-tekniken 
kännetecknas av tre ting : 
• en ny typ av transistorer 
(EBT) används i effektförstär
karen 
• kretslösningarna har konst
ruerats så att de ger elektrisk 
symmetri 

• stor vikt har lagts vid led
ningsdragning och val av kom
ponentdetaljer (det är en fråga 
om mångårig erfarenhet). 
Genom High Speed-konstruk
tionen har Kenwood -förstär
karna få tt en enastående tran
sienttrohet. Delsignalerna når 
utgången samtidigt , även myc
ket komplexa vågformer åter
ges i det närmaste exakt. Det 
bet yder ökad ljudkvalitet. 
Förstärkarna återger ur
sprungsljudet utan förvräng
ning av transienterna. 

&KENWOOD 
'" TRIO-KENWOOD SVENSKA AB 

HiRStereo 
Box 68. 183 21 Täby. Tel 08/7560255 

Naturligtvis har de nya Ken
wood-förstärkarna dubbla nät 
delar (det minskar överhör
ningsdisto rsionen) och DC
förstärkning (det ger en högre 
dämpfaktor och en bättre bas
å tergivning) . 
Det lönar sig att lyssna på 
Kenwoods High Speed-för
stärkare. 
Ring eller skriven rad till Trio
Kenwood Svenska AB så sk ic
kar vi vår specialbroschyr om 
Hi gh Speed. 

KA 701 KA 601 

KA 907 KA SOl 
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MikroprocessorkrelSen 6801: 
En mikrodator i en enda hölje 
Av Åke Holm o Den nya mikroprocessorkretsen 6801 är en 

vidareutveckling av kända 6800 från Motorola. 
O Den här kretsen, uppbyggd på en enda 
bricka, innehåller utom processor också 
in- och ut portar samt minnen. 
O Den har alltså möjlighet att fungera 

. som en komplett mikrodator i en enda kapsel. 

ABX Adds the B-bit unsigned accumulator B to the 16-bit X-Register taking inro account the IX- IX + ACCB 
possible carry out of the low order byte of the X-Register. 

ADDO Adds the double precision ACCD' to the double precision value M:M+l and places the ACCD - (ACCD) + (M:M+ll 
results in ACCD. 

ASLD Shifts all bits of ACCAB one place to the left . Bit O is loaded with zero. The C bit is loaded 
from the most significant bit of ACCD. 

LOD Loads the contents of double precision memory location into the double accumulator A:B . 
The condition codes are set according to the data. 

LSRD Shiits all bits of ACCD one pllice to the right. Bit 15 is loaded with zero. The C bit is loaded 
from the least significant bit to ACCD. 

MUL Multiplies the B bits in accumulator A with the B bits in accumulator B to obtain a l6-bit 
unsigned number in A:B. ACCA contains MSB of result. 

PSHX The con tents of the index register is pushed onto the stack at the address contained in the 
stack pointer. The stack pOinter is decremented by 2. 

PULX The index register is pulled from the stack beginning at the current address contained in the 
stack pOinter +1. The stack pOinter is incremented by 2 in total. 

STO Stores the contents of double accumulator A:B in memory. The contents of ACCD remain 
unchanged. 

ACCD - (M:M+l) 

ACCD - ACCA • ACCB 

H!XL), SP - (SP) - 1 
.(lXL) , SP - (SP) - 1 
SP-(SP) + 1; IXH 
SP - (SP) + 1; IHL 

M:M + 1 - (ACCD) 

SUBD Subtracts the contents of M:M + 1 from the contents of double accumulator AB and places ACCAB - (ACCD ) - (M:M + 1) 
the result in ACCD. 

• ACCD is the 16 bit register (A: B) formed by concatenating the A and 
B accumulators. The A·accumulator is the most significant byte. 

MODE 

IRQ1 - I CPU I~ cc 
NID --'L 6800· j4- Vss 

P30 _r-!'2E]:/D ,----
P31 _ MUr. 1--.----- P20 

P32 - Port ~:t~~~====: ::; _ _ 2 ~ 

P34 - Port '--- P24 
P3S_ 3 _ 
P36 _ 

P37_ ~ 
SCl __ I-__ -++ __ ~ 
SC2-~ T;m., 

P40 .... r- Address ~ 
P41 _ ..----~.I S.C.I. f-----
P42 _ 

P43 ..... Port -t------- Pl0 
P44 _ 4 

P4S -

P46 - Pon 

P47_~ D'~ ~ l 

Stand~y _ ~:~_~~ 8j j 2;;M
8 I 

t------- pn 

t------- P12 

t------- P13 

1------- P14 

t------- P1S 

t--~---- P16 

PI7 

PROGRAM CONTROL ROM 
7 SINGLE CHIP Hi Hi Hi I 
6 EXPANDED MUL TIPLEXED Hi Hi Lo I 
5 EXPANDED NON-MUL TIPLEXED Hi Lo Hi I 
4 SINGLE CHIP TEST Hi Lo Lo 1(2) 
3 64K ADDRESS 1/0 Lo Hi Hi E 
2 PORTS 3 & 4 EXTERNAL Lo Hi Lo E 
1 Lo Lo Hi I 
O TEST-DATA OUTPUTTED FROM Lo Lo Lo I 

ROM & RAM TO 1/0 PORT 3 

• 
Fig l. Denna sammanställning 
visar de kommandon som 6801 
har utöver de befintliga i 6800. 

<III Fig 2 . Blockschema över 6801. 

Fig 3. Arbetsmoderna i 6801. 

• 
RAM INTERRUPT VECTORS BUS 

I I I 
I I Ep/M 
I I Ep 
1(1) I I 
E E Ep/M 
I E Ep/M 
I E Ep/M 
I I' Ep/ M 

E - EXTERNAL all vectors are externai 
I -INTERNAL 

• First two addresses read from externa I alter reset 
(1) Address for RAM XXBO-XXFF 

Ep - EXPANDED (2) ROM disabled 
M - MULTIPLEXED 
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•• Den nya processorkretsen 
MC 6801 från Motorola är en 
enchipsdator, helt kompatibel 
med 6800-familjens alla kretsar. 
Den nya kretsen är avsedd att 
användas som processor i ex
empelvis intelligenta terminaler, 
datainsamlingssystem, nume
ri skt styrda verktygsmaskiner, 
tvättmaskiner och mycket an
nat. Den är helt källkods- och 
maskinkodskompatibel med 
6800 och har dessutom tio nya 
instruktioner , se fig l . Ett flertal 
av de vanliga instruktionerna 
har dessutom förbättrats så att 
de tar fårre maskincykler i an
språk och på så sätt "snabbar 
upp" programmen , 

Två varianter! 
Med ROM eller PROM 

I blockschemat för M C680 I, 
sefig 2, ser vi att förutom själva 
mikroprocessorn finns även en 
klockgenerator, 128 bytes 
RAM-minne , en serieport , tre 8-
bitars parallellportar, en 16-bi
tars timer och ett ROM på 2048 
bytes. MC6801 kommer också 
att finnas i en version med ett 
EPROM på 2 kbytes istället för 
2k ROM , Det blir sålunda be
tydligt enklare att bygga upp 
mindre system, där man endast 
behöver ett mindre antal portar. 

Förutom de båda varianterna 
med ROM eller EPROM kom
mer dessa att finnas i två utfö
randen med inbyggd kristall
oscillator eller med ingång för 
yttre klocksignaL Kretsen kan 
dessutom vid återstart pro
grammeras för åtta arbetsrno
der , se fig 3. Detta innebär, att 
den kan användas med upp till 
65 k adresserbart minne i större 
sammanhang. Då kan man 
emellertid endast använda en av 
de tre 8-bitarsportarna, efter
som stiften på kapseln annars 
inte räcker till , 

För att man skall kunna få ut 8 
databitar och 16 adressbitar an
vänds multiplexteknik. Med en 
speciell adresstrobpuls plockas 
data och de 8 lägsta adressbitar
na ut från samma stift och delas 
upp med en 8-bitars håll krets 
(latch) 74LS373 , sefig 4 . 

Lägsta adresserna 
är reserverade 

Trots alla finesser med 
MC6801 kan man tyvärr inte ut
an vidare stoppa in den istället 
för en 6800-krets i en existeran
de dator. Ä ven om man bortser 
från att stiften är helt annorlun
da så är minnesdispositionen lite 
speciell, sefig 5 . 

De flesta program för 6800 
använder RAM från 00 och 
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Den perfekta skivspelaren. 

Med Sony TC-K60 hittar du musiken lika lätt som pA en skiva. Du kan nämligen programmera däcket sA att det letar upp den lAt du vill höra. Det ~er ocksA perfekt 
inspelningskontroll genom den nya mätaren med flytande kristaller. Du kommer att ha svArt att höra ski llnad mellan band och skIVa. 

Nästan hälften av alla människor som köper ett kassettdäck som kostar mindre än 1.500:- , väljer Sony TC-U2. 

DET AR SVART att höra någon skillnad mellan ett 
kassettdäck från Sony och en påkostad skivspe
lare. Däremot upptäcker du snabbt att kassett
däcket är mycket bekvämare. 

Med ett kassettdäck kan du spela ända upp 
till en timmes musik i ett sträck, utan att vända 
på bandet. Du kan exempelvis spela in det bästa 
från dina LP och slippa höra alla utfyllnadslåtar 
som brukar vara med på skivorna. Och du kan 
göra inspeln ingar med bra ljudkvalite från radion, 
eftersom de flesta musikprogram sänds i stereo. 

Dessutom är kassetten praktisk. Du kan lyss
na på den i bilstereon. Har du en kassettband
spelare till hands, kan du också lyssna till din 
favoritmusik på landet, i hängmattan eller på 
stranden. Kassetten är inte heller så ömtålig för 
damm, smuts och f ingeravtryck som skivor är. 

Tidigare såg många kassettdäcket som ett 
komplement till skivspelaren. Idag är det annor
lunda. Skivspelaren har blivit enprogramkälla 
och detär kassettdäcket som man lyssnar mest på. 

SNABBARE ÄN UUDET. 
TC-K60ärett av Sonys mest avancerade kassett
däck. Det har två unika f inesser: AMS (Automatic 
Music Sensor) och en inspelningsindikator med 
flytande kristaller (LCD). 

När du har programmerat AMS-funktionen 
letar kassettdäcket automatiskt upp någon av de 

9 kommande eller tid igare melodierna. Vilken 
melodi du harva lt visas med en röd lysande siffra 
i ett fönster på kassettdäckets front . 

I nspel ni ngsi ndikatorn med f lytande kristaller 
ger en perfekt indikering av inspelningsstyrkan 
på mindre än 1/ 1.000-dels sekund. Det innebär 
att den rör sig lika snabbt som ljudet växlar i 
styrka och du kan få en perfekt avstämd inspel
ning med minimalt brus. De tradit ionella visar
i nstru menten reagera r långsa m ma re och ger för
dröjt medelvärde som gör det svårare att hitta 
exakt inspelningsnivå. Många kassettdäck har 
därför kompletterat visarinstrumenten med Iys
dioder, s.k. peakindikatorer. Cirkapris: 3.800:- . 

SONYS MEST EFTERTRAKTADE KASSETTDÄCK. 
Sony TC-U2 är konstruerat för dig som spelar in 
musik från skivor och radio. Då krävs ett lättskött 
kassettdäck som ger bra ljud. Sony har därför 
låtit TC-U2 ärva många av de dyrare kassett
däckens konstruktionsfinesser, men hela tiden 
haft ögonen på kostnaderna. 

Resultatet är ett prisbilligt och pålitligt 
kassettdäck med bl.a. samma drivsystem som på 
Sonys mest avancerade k-dssettdäck: en servo
styrd likströmsmotor, vilket garanterar jämn och 
stadig drift. Däcket har dessutom Dolby, band
typsomkopplare, Multiplexfilter, rättvänd kassett 

STEREOHANDBOK FOR VETGIRIGA. 
Det här är bara 2 av de 14 kassettdäck som Sony 
har. Vill du veta mer om de andra kassettdäcken 
och Sonys övriga stereoprogram, skall d.u klippa 
ut och skicka oss den här kupongen. Då får du 
"Sony Ljud & Bild': ett 64-s.idigt magasin med 
fakta, råd och tips om vad du bör tänka på när du 
väljer stereo. 

r---------
"Skicka mig ett exemplar 
av Sony Ljud & Bild:' 
Posta kupongen till 
Gylling Hem-Elektronik AB, 
Fack, 16111 Bromma 11. 

Namn 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Adress I 
~~-------------------- I 
Postnummer I 

Fn~79 1 

SONY. I L ________________ ~ 

etc. Cirkapris: 1.150:-. 
SONY MARKNADSFORS I SVERIGE AV GYlliNG HEM·ElEKTRONIK AB. ETT GYllINGFORETAG. GYLLI NG 
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Robert Angus: USA-rapport 

Hologramkrelsar, anlikgreior 
Ulllanlasipriser på WCES 
plus metallIapedäck i mängd 
o Ytterligheterna berörde varandra under 
WCES i Las Vegas i vintras, visar den här 
mässrapporten från vår utsände Robert 
Angus: 
O Sida vid sida i den "esoteriska" avdel
ningen påjätteexponfanns det allra nyaste, 
Carvers hologram-förförstärkare med tidför
dröjning etc, och byggsatskopior av 20 år 
gamla stereogrejor av nästan första genera
tionen, vilka såldes till oerhörda priser. 
Båda apparatkategorierna riktar sig till 
audiokultens utövare. 
O Annars: En del nya högtalare och ett par 
receivermodeller jämte den digitalaudio som 
vi tidigare rapporterat om. Plus metallband
spelare i flera tiotal. 

•• Kanske var WCES - Win
ter Consumer Elektronics Show 
- i Las Vegas , USA, en "mel
lanrnässa" i flera avseenden 
men, som RT tidigare rapporte
rat om, innebar den något av ett 
genombrott för programvaran i 
form aven mängd nya , tekniskt 
och artisti skt goda produkter, 
som alltså inte längre kommer 
enbart från de små, nya bolagen 
utan även från de stora gram
mofonkoncernerna. 

Detta innebär ju ett intressant 
fokuserande på det som strängt 
taget är minst lika viktigt som 
hårdvaran och den signal be
handlande delen - programmets 
beskaffenhet! 

Då det här läses har f ö värl
dens första digitala rockinspel
ning ägt rum , vi lket blev en 
singel gjord på Västkusten . Stu
dion var Reeord Plant i Los An
geles , artist Stephen StilIs med 
bandet California Improved 
Blues Band . StilIs sjunger och 
slagverkar. Bolag är CBS. Man 
använde 3M:s digitala 32-kana
lare . Samtidigt togs musiken 
upp analogt på en 24-kanalsma
skin för en jämförelse. Alla 32 
digitalspåren ligger på en enka
nalig tape i entumsformatet. 
Normal dubbing och nermixning 
skedde på en 2/4 -kanalmaskin på 
halvtumsband. Släpps inte sing
eln ut blir den demo-skiva för 
industrin. 

Men det digitala är bara en 
sida aven mångfacetterad tek
nisk verklighet. WCES upp-

märksammades inte minst för 
att där presenterades metall par
tikelband , nya kassettdäck för 
att använda nyheten på, två nya 
videospelarsystem och den tidi
gare i RT rapporterade "soniska 
hologram-generatorn" från Car
ver. 

Det börjar kanske bli lite tja
tigt med USA-firman BIC:s kas
settdäck, men intresset från RT
läsarna har avsatt en rad frågor. 
Om det nya T-4 däcket , se foto , 
kan sägas att det utöver sin 
egenskap att kunna gå med två 
hastigheter också har förberetts 
för metalltapen , har elektronisk
digital nivåindikator med mik
rodatorkontroll , två motorer 
och tre tonhuvuden . Priset i 
USA är 850 dollars . 

Ca 20 nya kassettdäck upp
enbarade sig i Las Vegas. Alla 
är avsedda för metall band. Sa
nyo sade sig ha 10 (!) sådana mo
deller fårdiga . . . I övrigt fanns 
de nya utförandena att se hos 
Tandberg , JVC , Teae, Naka
michi , Aiwa , Luxman - som 
faktiskt hörde till de första att 
utveckla ett metall band-däc k. -
Fisher , Marantz , NEC, Onkyo, 
Pioneer, Sansui, Sharp, Teck
nies, Toshiba och Yamaha. 

Utöver dessa och ett par till 
meddelades att Eumig säljer si
na däck med ett slags öppen ga
ranti att de kan byggas om av 
firman för metallband; se tidiga
re RT-nummer. Och medan 
detta sägs kosta motsvarigheten 
till en svensk tusenlapp erbjuder 
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Luxman gratis ombyggnad av 
vissa av fabrikens modeller! 

Flera utställare visade biIkas
settspelare. som gjorts för me
tallband. Aven här har alerta 
BIC slagit till med modellen Cp 
I , som dessutom erbjuder två 
farter och skall installeras under 
instrumentpanelen. 

Det mångomtalade bandet 
materialiserade sig från t ex 3M 
till ett pris av 8.95 dollars för en 
C 90-kassett (se även Robert 
Angus USA-rapport om de trö
ga leveranserna till handeln). 

Prov fanns att se och höra 
från både Fuji , MaxelI och TDK 
men däremot inte från USA
firman Hereules , som skall göra 
banden åt Ampex m fl , enligt 
uppgift på mässan. Alla firmor
na påpekade att de väntar med 
storserieframställning till dess 
att industriella normer etable
rats. 

Som en för-show passade 
Matsushita Eleetric på att visa 
fram totalt 18 nya tekniska lös
ningar! Flertalet hör hemma på 
fårg tv-området. Men åtminsto
ne en har tonfrekvenstiUämp
ning. Det är det sommaren 1978 
för bl a RT visade bildskivsys
temet VIS C , ett digitalt fm-sys
tern. Det verkade inte ha under
gått några mera genomgående 
modifieringar sedan förra året. 
Matsushitas talesmän sade ig 
fortfarande hoppas på ett stan
dardiseringsavtal innan ett stör
re marknadskrig bryter ut. Men 
Philips-Magnavox har dock 
startat att sälja i Nordamerika, 
så tiden är mycket knapp nu . 

Också USA-firman Advent 
säljer en PhilipsfMagnavox
spelare för video och använde 
det på WCES för att visa sitt 
omtalade stora tv-projektion s
system med ett par småhögtala
re och stereoljudet tappat från 
bildskivan. Det hela utföll väl 
och publiken yntes intresserad. 

RT skall i ett kommande 
nummer visa fram några nyheter 
på tv-Ijudområdet som blivit 
aktuella våren 1979. 

"Esoterisk hi fl" på mässan 
Flera audiofi lfirmor visade 

givetvis upp sina nyheter i Las 
Vegas, där de valt att hålla till 
utanför Convention Center, i 
Jockey Club Hotel dubbel
tornbyggnad. Den här sortens 
dyr-fi kallas alltmera för "esote
risk" audio i USA och åtmins
tone framstår både priser och 
data som knappast jordiska, an-

språken är nästan metafysiska 
och budskapen firmorna kom
mer med sofistikerade , minst 
sagt! - På högtala rsidan fanns 
dock en lite jordnärmare nyhet , 
J B Lansings L 220 , ett 4-vägs
system om blev starkt upp
märksammat. Se ilI. " Royal 
Blue" är namnet på Burhoes ny
het med avstämd reflexöppning 
och tre högtalarelement, en 
dubbelkalottdiskant om 2,5 cm , 
en 3,8 cm inverterad kalott för 
mellanområdet och en basdel 
om hela 25 cm! Burhoe Aeousties 
vill ha 350 dollars för en dylik 
Kungsblå ljudkälla . 

Från New England Audio kom 
en billigare högtalare vid namn 
Tempo för 79 dollars. Den har 
två element om 20 cm var. Roy 
Allison ställde ut en ny s k sub
woofer för djupbasåtergivning. 

Rör och replikor ... 
Skivspelare finns alltid i en 

mängd nya utföranden på CES. 
Här visades t ex Vandersteens 
nya för 320 dollars, som är ett 
tillskott till beståndet utan fast 
tonarm . Den är remdriven med 
detaljerna som däck och sockel i 
marmor. "Stenskolan" , ur
sprungligen en Empire-ide, får 
efterföljare. Jfr RT:s Kenwood
rapport på annan plats. 

Rör-kultarna hade också lite 
att titta och hoppas på. Som t ex 
den rörbestyckade förförstärka
re som Theta visade . En del av 
rören i den burken importeras 
till USA från Sovjet! Nu är 
Thetan en hybrid mellan halvle
dare och elektronrör, och en 
annan tidstypisk märklighet är 
att konstruktörerna i skräck för 
någon esoterisk form av miss
ljud gjort stegen helt motkopp
lingslösa och dessutom infört 
passiva tonkontrolldelar ... 
framgången kan anses given i 
vissa kretsar. 

Medan vi talar om sekt-audio: 
En fråga på WCES var om 
USA-publiken , också den 
hängivnaste i guldörnväg, är 
villig betala 3200 dollars ca 
15000 kronor - för ett par 20 år 
gamla mono-förstärkare i bygg
sats, plus ca 5000 kr för en lika
så 20 år gammal förförstärkare i 
byggsats? Ja, Marantz chef Fred 
Tushinsky tror uppenbarligen på 
att de här gengångarna från den 
första stereoepoken skall gå att 
sälj a, för han har väckt till liv 
den klassiska Marantz förför
stärkare Model 7. en rörbestyc-
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Fig 3. Bose kommer 
med ett par 
recevermodeller i 
olika effektklasser. 
En är avsedd att 
användas enbart 
ihop medfabrikens 
90J-högtalare. Man 
känner igen formen 
på reglage etc 
från högtalarnas 
korrektionsnätdel. 
~ 

I I . ,IIIL+ + + 111"'" I 
::. ~ :. _ I '" '''1'10' l ." • ... ,.._o.. ~ '----_ _---l _... __ 

;:.:;. ~:- ~ '" -

Fig 5. I vänt , pa\t Sony lanser . 
generationen s : vsp'e~e som finns klara i japan 
med bl a elektroniskt kompenserad tonarm visas 
här efterfäljaren till PS-50. verket PS-X60 . .1'011/ har 
sall/ma slags malIäverdOll SOl/l det tidigare . 

Fig 7. Här är Carvers nya, ultra lätta men starka effektdel 
M 400 som ger 200 W/kanal. KattelI håller uppsikt över 
topp-LED-panelen t h och ingår inte i priset på export. 

OT A ""lO C;. 

Fig J. J B Lansings 
flya L 220, en " höjdmodul" 
i högtalarväg. 

Fig 2. BIC:s nya 
kassettdäck T-4, som har 
två hastigheter, kan 
ta metalltape , har 
mikrodatorstyrd, 
snabb topp visande 
indikator etc etc. 

~ 

I ' 
~ 

Fig 4. Ett av de nya kassettdäcken på WCES var TecJlIIics RS-M33, 
som följer trenden med att ha färgade lyselementramper för 
toppindikatorn på panelen. Dess ljusstyrka kan regleras,jö . 
Tonhuvudena är varmpressade ferriter. 
F G Servo Motor/Full Auto Stop kallas modellen. 

. 
Fig 6. Carvers holografiska "soniska generator 
som den här förförstärkaren kallas, C 4000. 
Autokorrelatioflseflheten är ett annat namn . .. 

Fig 8. Piolleers BodY,I"OIIic-lada (Jch kudde. dä,. dell vibrations
!ännedlade elIhetelI ligger fiir,vällkt i mittell . - Se texten. 
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käd låda som var berömd långt 
efter sin tid , med en im-distor
sion om O, I % och en god fre
kvensgång , inom 1 dB till 20 
kHz. Till den säljs nu Model 9, 
det ungefår lika gamla slutsteget 
om 70 W mono . Ursprungspri
serna i början av I %O-talet låg 
på 264 resp 364 dollars, kan 
nämnas. 

Annars var nog den redan av
rapporterade Carver-kombina
tionen den mest "esoteriska" 
produkten på WCES: Alltså 
Carvers "soniska hologram-ge
nerator" och den tillhörande 
kraftdelen . Se fig . Audiokriti
kerna kom ganska omgående i 
luven på varandra om den här 
förförstärkarens inbyggda tid
fördröjning etc verkligen mot
svarade tillverkarens utfåstelser 
eller skapade någon "hologra
fisk" verkan i ljudet , men ett 
gångbart allmänt omdöme var 
att C 4000 och dess verkligt po
tenta kraftdel , 200 W/kanal från 
ett 5 kg-paket, nog får räknas 
som innovation och en fantasi
full , framåtskådande lösning. 
Effektdelen kostar 300 dollars. 
Försteget är i skrivande stund 
icke prissatt. 

Bose lanserade nya apparater. 
Högtalaren 901 har förbättrats 
och har nu bl a ett nytt horn
bestyckat element på gaveln , en 
annan elementuppdelning och 
en ny frekvenskorrektion med 
nytt utförande hos ekvalisatorn 
som följer med högtalarna. Och 
här fanns nu en ny receiver plus 
en ny PA-mixer. Receivern 
finns i två versioner, där en ger 
100 W/kanal och en annan 40 
W/kanal. 

En av apparaterna har en 
rymdklangkontroll i form av ett 
skjutreglage , som låter lyssna
ren variera Ijudfåltet. Den här 
receivern är gjord för att passa 
ihop till Bose-högtalarna och då 
hel st en dubbel uppsättning, så 
att man kan portionera ut sig
nalens bas- och diskantkompo
nenter till de två paren i önskade 
proportioner. Det hela fungerar 
lite som en 4-kanalstärkare . 
Modell 550 har kanske större 
intresse, då den passar antingen 
Bose 901 serie IV eller valfria 
högtalarpar. Man får då samma 
rumskompensationskretsar i re
ceivern. 

Också en annan högtalarfab
rikant ställde ut elektronik: Sy
nergistics lanserade två rece
ivertyper kallade R-201 och R-
301 , båda am/fm-modeller. 

Från Infinit y förelåg en klass 
A-hybridstärkare för 4000 dol
lars. Också den visade sig be
styckad med både transistorer 
och rör. 

Infinit y kunde även visa ett 
nytt "referenshögtalarsystem", 
Reference Standard 4,5 . Di
mensionerna är ganska omfat-
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tande , höjden tex 164 cm. Priset 
inte heller litet , 1500 dollars. 

Från England hade kommit 
Goodman och Monitor Audio: 
Den förstnämnda firman ställde 
ut HE-seriens högtalare med en 
genomskinlig högtalarkon och i 
övrigt ett hölje av imiterat läder. 
Monitor visade sig ha träffat 
avtal med RTR Loudspeakers 
om att få sina produkter sålda i 
USA genom den firman. 

Mini-framgång på WCES 
" De små giganterna", som ja

panerna med sitt blomsterspråk 
kallar de nya miniseriernas de
lar , fattades inte här heller. Suc
cen var stor, skall sägas. Här 
kom Technics start med SE-CO 1-
förstärkaren om 40 W för 360 
dollars och med utmärkta data . 
En mini-förförstärkare som he
ter SV-COl till 260 dollars har 
t o m ingång för p u av typ rörlig 
spole . Tunern som hör till har 
MOS-tetroder på ingången -
MOSFET - och en del andra 
kretstekniska saker av intresse. 
Ett antal andra mini-system de
buterade också; nästan alla Ja
pan-firrnor har nu fått ut sina va
rianter och de är ofta ytterst 
läckra bitar. Bland det nya 
märktes en serie från Randix, ett 
bolag som hittills bara gjort 
klockradioapparater etc , och 
Rotel , som som valt att göra en 
minireceiver liten nog att passa 
in mellan ett par ordinära bok
hyllhögtalare. Rotel-apparaten 
går bara att köpa som komplett 
system ihop med högtalarna och 
ger 20 W ut för 310 dollars . Man 
kan köpa en dc-omvandlare till 
anläggningen , som tydligen är 
tänkt för bruk i mobila samman
hang etc . Alltihopa väger under 
14 kg . 

Ytterligare mini-fi kommer till 
sommarens CES i Chicago, då 
från bl a JVC , Sansui , Aiwa och 
Hitachi , lovades det. 

Hitachi var föregångare med 
att pressvisa en fjärrstyrd , mik
rodatorbestyckad kassettspela
re sommaren 1978, D 5500. Den 
kommer nu i metallbandsver
sion till sommaren 1979. F n 
finns mikrodatorförsedda däck 
från flera tillverkare , men en ny 
generation som också tar me
tallband är i vardande , bl a från 
Onkyo (TA 2080) , JVC (KD-A8) 
med dubbeltonhuvud medan 
Aiwas AD 6900 får tre tonhuvu
den - pris ca 800 dollars. 

Belöningen för mest bisarra 
produkter går till Pioneers U SA
bolag, som visade Bodysonic. 
En del svenska mässbesökare 
har måhända redan utsatts för 
denna analhumorgrunka, som 
på engelska kallas Whopee 
Cushion . Det är en från tidigare 
Buttericks bekant , liten luftfylld 
kudde , som avger omisskänliga 
pruttljud då någon råkar sätta 
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sig på den , myc ket humori s
tiskt! Men Pioneer Electronics 
of America sade " den här låter 
dig känna musiken". Kudden är 
gjord för alt ligga i en bil med 
stereoljud och ligger an mot 
ryggslutet , där den avger en pul 
serande vibration i takt med sig
nalens basfrekvensinnehåll. Det 
finns en liten kontroll med vil 
ken man kan reglera mängden 
feeling i baken . Pioneer påstår, 
att pulsen fårdas längs ryggra
den i synkronitet med musikens 

dunka-dunka som hörs i bil
högtalarna. Ser du nån som sit
ter och hoppar i bilen är veder
börande inte nödvändigtvi s 
kissnödig - det kan vara Pione
ers vibrator som har installerats. 

Pioneer i U SA hotar med att 
leverera kudden också för 
hemmiljöer och visst inte bara 
för bilbruk . En hem-version kan 
komma att lanseras med kort 
varsel , hette det. Fnysningarna 
tar man lugnt , kudden ser ut att 
sälja. • 

"Personal CompUling" stort 
inslag på användar
mässan Winler CES 1979 
* Alla slags smådatorer för hobby
och affärsbruk var ett markant inslag 
på vinterns CES i Las Vegas. * En rad nya fabrikat och namn 
debuterade och ställde ut vid sidan 
av de etablerade märkena inom 
"personal computing". 
Flera av nykomlingarna har tidigare 
specialiserat sig på tv-spel. * En speciellt intressant produkt var en 
liten dator som kan översätta språk . .. med 
moduler väljer man aktuellt språk! 

Text och foto: Kennet Palmestål 
Janken Minidata, Göteborg 

•• CES, Consumer Electro
nics Show , i Las Vegas visade 
inte bara hi ·fi , radio och video 
utan även smådatorer för hem
och mindre affårstillämpningar. 

Med den här bildsviten skall vi 
ge några glimtar av vad nytt som 
hänt på privatdatafronten . 

Låt oss börja med den som 
var först inom branschen . 

Författaren ses här framför världens första butik f ör privatdatorer: 
The Computer Store i Los Angeles. Den startades av Dick Heiser 
för tre år sedan. Bilden visar firl1Ulns nya lokaler vid Broadway 
Avenue i Santa Monica. PET, Apple och Sorcerer är huvudpro
dukter. Man har också ett S-JOO buss system med komponenter 
från olika tillverkare. 



• Commodore so m prese nte rade si n per
sondato r PET på CES fö r tre år sedan kom 
nu med några efterlängtade nyhete r. På bil
den visar Christopher Crowe// upp en ny 
modell med stort tangentbord och e n dub
bel fl oppye nh et samt i bakgrunden en skri
va re. 

Tre modeller av s kriva re v isades . En med 
elekt rostati sk skrift, en med vanlig vals och 
en med piggmatning. 

Bildskä rmen ha r nu försetts med grönt 
fosfor , vilket a nses skonsammare fö r ögo
nen vid långva rig använd ning. 

• Tange nt borde n visades i tva ve rsio ne r. 
D els en direkt kopia av de t tidigare lilla 
tangetbordet. Det är mest lämpa t fö r tek
ni ska användningar och programmering . 
D är nås all a de vanliga funktion e rna utan 
skift tangent. D els de t andra tangentborde t , 
som innehåll er såväl en nume ri sk de l som 
en med vanlig skrivmas kinsta nda rd , avsedd 
för administrativa tillämpningar. Dessa 
mod elle r blir ca I 500 kr d yrare än stan
da rdmodellen. 

D en efterl ängatade miniflexskivenhete n 
kan lagra upp till 250 kb och anslutas direkt 
på IEEE-bussen. Commodore hade natur
ligt nog de ri största och mest vä lbesökta 
persondato rmonte rn . på CES . 

• Apple , som tillsamman~ med Commodo
re är den ledande personda to rleve ra ntören , 
vi sade inga direkta nyhe te r men intresset 
va r ändå sto rt för den elega nta personda
torn i en något högre prisklass än PET. 

• Ohio Scientific är en ti ll ve rka re av pe r
sond ato rer som har det bredaste so rtimen
tet ; från en kretsko rtdator komplett med 
tangentbord för under 300 do llars och upp 
till datorsyste m med fl era te rmina le r och 
stora ski vminne n. På mässan visades bl a en 
kontrollenhet för styrning av e lekt riska a p
para ter i hemmet. 

• Exidy Sorcerer har ganska snabbt etab le 
rat sig som en populär pe rsonda to r. På 
mässan visades en utbyggnad med S- IOO
buss och tillhö rande fl exskivesystem. Man 
visade också en v ideoenhet , spec ie llt tänkt 
för admini stra ti va system. 

• Compucolor v i ~ade sin ko mpakta per
sondator för fa rgbildskärm , d iskett minne 
och dator bildar en enhet som komple tteras 
med löst tange ntbord . Man vi ade oc kså e tt 
anta l fä rdiga program på di skette r. Compu
colors vd Ezra Mintz berättade a tt man har 
ett 220 V swi tchat nätaggregat fä rdigt och 
kan börja ex porte ra de t till Europa ganska 
snart . Pri serna kommer att ligga på ca 
12000 kr för en da tor med 16 kb använda r
minne och RS 232 utång ti ll skrivare som 
sta ndard . 

Compucolor Il har åtta förgrunds- och 
åtta bakgrund sfärger oc h bildskä rmen visar 
32 rader med 64 tecken ell er grafi skt 
128 x 128 pu nkte r. 

• Per~ond a tonna rknade n domine ra~ j u av 
till verkare från USA , men Video Genie 
System ä r en da tor från H ong Kong som 
uppges vara kompatibe l med Radio Shack 
TRS 80. Den innehå ller en Z BO-processor. 
En europeisk version väntas vara färdig till 
hösten. 

• De t fanns ocksa ett anta l mindre tv
speltill verkare som vi sade datorutb yggna
der med större tangentbord . Intellivision 
sikta r tydligen in sig på hemda tormarkna
den med spel-. rece pt- och bantningspro
!! r<1 m kassette r. 

• Tva sto ra till ve rka re av tv-spe l visade 
sina pe rsonda torer för fö rsta gången på 
CES. De t va r Atari , som visade en välkon
strue rad persond ator som ganska mycket 
påminner om Apple. Marknadsfönngen 
kommer igång sena re i år och pri set kom
mer a tt ligga ungefär i samma klass som 
Apple . 

Man vi sade också printe r- och fl exskiv
proto typer. Ata ri s större modell BOO kan 
förses med module r fö r assembler och ut
bildningssystem. 
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Behåll dina högtalare. 
Endast ett fåtal, mycket bra högtalare fungerar ner till 50 Hz i basen .. 
Det stora flertalet får dock ojämn frekvens gång och hög distorsion 
redan vid 70-80 Hz. 

Men du kan höra - och känna - toner ända ner till 20 Hz. Och 
låga toner förekommer oftare än du tror på de skivor och band du 
brukar spela. 

Nu tror du kanske att vi vill fönnå dig att slänga ut dina gamla 
högtalare och köpa ett par nya. Men så är inte fallet. Det bästa sättet 
att få återgivningskedjan komplett är inte att skaffa nya, bättre och 
dyrare högtalare, utan att komplettera dem du har med ett special
systern. 

Hur hänger detta ihop? 
Jo, i konventionella högtalare, oavsett hur avancerade och dyra, 

är det fysikaliskt inte möjligt att kombinera sådana krav som hög 
verkningsgrad, rak frekvensgång och måttlig lådstorlek. De kan där
för inte återge hela basen på det sätt som dina öron skulle önska. 

Det är därför du skall komplettera den understa basen i ditt 
. nuvarande system och återge den - och den bit som saknas - via 

ett separat bassystem - en subwoofer. 
Hittills har en subwoofer dock, förutom själva högtalaren, ofta 

krävt en extra effektförstärkare och ett separat delningsfilter. Det 
har givit dyra och klumpiga system, som dessutom lider av samma 
fysikaliska begränsningar som konventionella högtalare. 

Det är här Audio Pro B2-S0 Subwoofer kommer in. Det är ett 
helt nytt, komplett bassystem som lätt gå·r att anpassa till varje HiFi
system och som tack vare ACE-Bass, en svensk, patenterad uppfin
ning, ger unika prestanda. 

I 
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Frekvensgång vid olika inställmngar av ovre gransfrekvensen . 

Med fronten monterad är B2-S0 diskret elegant . 
Informatlonstjansl 8 



Tack vare ACE-Bass principen blir yttermåtten så här blygsamma. 

ACE-BASS. 
Vid Audio Engineering Society's 61:a konvent 
i New York i november 1978 presenterades 
ACE-Bass. Metoden har väckt mycket stor 
uppmärksamhet bland branschfolk och kon
struktörer och betraktas som ett genombrott 
inom högtalarteknologin. 

Genom ACE-Bass metoden bestäms hög
talarens mekaniska parametrar - svängande 
massa, dämpning och fjädring - aven speciell 
förstärkare. Det gör att man kan optimera 
sitt system och få rak frekvens gång i basen, 
samtidigt som distorsionen blir låg. 

DET KOMPLETTA BASSYSTEMET. 
B2-s0 Subwoofer innehåller både ACE-Bass 
effektförstärkare och ett elektroniskt del
ningsfilter för anpassning till dina högtalare. 
Genom att förstärkaren är skräddarsydd för 
detta system (en s. k. aktiv högtalare) kan 
man komma förbi de fysikaliska begräns
ningarna hos konventionella högtalare. 

Höga ljudtryck med låg distorsion ända 
från 20 Hz går bara att åstadkomma med ett 
aktivt basreflexsystem ,om det ska vara rim
ligt till storlek och kostnad. 

ACE-Bass är den enda aktiva metoden 
som fungerar med basreflexsystem och både 
ger utsträckt basområde och lägre distorsion. 

B2-s0 Subwoofer har rak frekvenskurva 
ända ner till 20 Hz och kan prestera minst . 
100 dBsplljudtryck. 

Att vi åstadkommit allt detta med en net
tolådvolym på bara 50 liter är en prestation 
som gör Subwoofern ännu mer unik. 

Det finns mycket mer att berätta om 
Audio Pro B2-s0 Subwoofer. Skicka därför 
efter broschyren. Där hittar du en utförlig 
beskrivning både av subwoofern och av 
ACE-Bass, metoden som gjort den möjlig. 

Lyssna och känn dess mäktiga basljud 
hos närmaste Audio Pro-handlare. Där kan 
du förvissa dig om vad den gör för den totala 
återgivningen och ljud upplevelsen. 

IICIDMcQ]O@ ~[f@ 
r-------------------------------l 
I Missnöjd med dina 
! högtalares basregister? 
I 
I 
I 
I 

Skicka in kupongen så får du broschyren om högt:! b r· 
världens mest uppmärksammade nyhet . 
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"PYnamisk belaSlbamel" 
yJu_ledande lär Kenwood: 
NYII skivspelarkoncepl 

o Pick upen kan enligt vad som påstås 
på sina håll, momentant bromsas in i 
skivspåret vid förekom'st av hård modulation, 
varvid gängsedirektdrijtmotorer genom sina 
styrkretsar strävar att öka sin emk och 
motverkar bromsmomentet, varvid 
tidmodulation uppkommer. 
O Japanska Kenwood menar, att man med 

•• Utbudet av kva rtsstyrda 
skivspe la re på den svenska hi 
fi-marknaden är stadigt växan
de. Det se naste tillskottet kom
mer från japanska Trio-Ken
wood: 
Det rör sig om en efterföljare till 
den förra å ret i Japan Grand 
Prix-nominerade skivspelaren 
KD 750. Den nya skivspe laren 
från Kenwood har fått beteck
ningen KD 650 och påminner 
exteriört om den i vårt land tidi
gare så populära modell KD 550 
med dess karakteristi ska mar
morlika plastchassi. 
l likhet med tidigare mer avan
cerade KO-skivspelare kan KO 
650 köpas utan Kenwood-ton
arm och har då beteckningen 
KD 600. För modell KO 600 
gäller att förborrad basplatta för 
Ortofon AS-212 mk Il , Infinit y 
Black Widow och SME 3009 mk 
l-lll medföljer. 

Hög dynamisk belastbarhet 
Konstruktörerna av KO 600 

har speciellt vinnlagt sig om att 
konstruera en skivspelare med 

Fig J. Kel/ woods sel/aste skapelse 
på skivspelarsektortl är den 
eleganta KD 600, som uppvisar 
en rad nya lösningar för 
att ge bästa återgivningskvalitet . 

god förmåga att klara av de dy
namiska belastningar som före
ligger vid avspelning av normala 
grammofonskivor. Den dyna
miska belastninge n och därmed 
förknippade driftstörningar an
ses enlIgt en teori bero bl a . av 
skivans " uppbromsning", då 
pick-upnå len ska passera ige
nom hå rt module rade avsnitt. 
S k kuggning och här aktuella 
" bromsninge n" to rde vara det 
senaste i kritiken mot direkt
driftverken - men antagligen 
inte det sista ... - Tester bl a 
utförda av Kenwood ha r , enligt 
fabrikens uppgift , klarlagt att 
just den beskrivna uppbroms
ningen kan o rsaka hörbara och 
störande ljudfö rvrängningar i 
återgi vningen av den spe lade 
skivan. Fenomenet ger sig till 
känna på i s tort sett samma sätt 
som brustrumpeter i bandspe
larsammanhang , d v s toner i in~ 
spelningen frekvensmoduleras . 

Förutom rena bromseffekter 
inverkar ett flerta l andra vibra-
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här beskrivna nyhet på den punkten - och en 
rad andra - kunnat få fram en kvartsstyrd, 
direktdriven skivspelare med nyafunktioner, 
som klarar av detta med" dynamiska 
belastningstillstånd' ' . 
O Ett nytt aggregat för pick uper av typ 
rörlig spole kommer också från Kenwood. 
RT -foto: Claes-Göran Flinck 

tionstyper som t ex resonanser i 
tonarm , pick-upskal och skiv
sp e larchassi menligt på ljudkva
lI te n, påpekas från Kenwood. 
Det är t ex " inne" just nu att 
tillmäta den s k kuggningsef
fekten hö rba ra verkningar kring 
t ex 90 H z ... se ovan. 

Kvartsstyrning i sig själv kan 
på inte t sätt rätta till de föregiv 
na problemen . Det vill andra 
metoder till för a tt den dyna
miska (transie nta) belastbarhe
ten i en skivspelare ska bli ac
ceptabelt hög. Det är också 
först i och med att det dynamis
ka problemkomplexet lösts som 
kva rtsstyrningens utmärkta sta
ti ska egenskaper kommer till s in 
rätt , hävdar Kenwood . 

Ny teknik för motorn 
Strävan att så långt möjligt 

lägga grunden för "god dyna
misk belastbarhet" och därmed 
verklighetsanpassad driftförut
sättn ing har i Kenwood KO 600 
konkret tagit sig uttryck i ett 
antal mer ell er mindre nya tek
niska fu nktioner: 

* Skivta llrikens hastighe t kon
tro lleras med en rent mekanisk 
detektor av integration typ. 
Själva servosignalen genereras 
av ett preci sionstillverkat kugg
hjul med 180 jämt fördelade 
kuggar. Dessa induce ra r pulser i 
servoavkänningen . Systemets 
speciella utformning medför att 
den genererade frekvensen blir 
direkt proportionell mot och 
linjärt beroende av skivtallri
kens rotationshastighet. Det 
faktum att ett linjärt samband 
råder mellan hastighet och ser
vofrekvens möjliggör ett långt 
bättre utnyttjande av det nega
tivt återkopplade servosystemet 
än i konventionella kvartsstyrda 
skivspelare med ett icke-linjärt 
frekvens-hastighetssamband . 
H eter det. 

En ytterligare fördel med det i 
KO 600 använda servosystemet 
är att resonan frekvensen för 
det återkopplade systemet är 
konstant och därför ingen låg
passfiltrering av servosignalen 
behövs. I praktiken innebär 
detta , att servosystemet kan 



tillåtas verka inom ett vidare ar
betsområde än andra liknande 
servosystem, samtidigt som 
svaret på transienta hastighets
variationer blir snabbare. Med 
20 glcm belastning vid 33 113 rpm 
anges den maximala dynamiska 
belastningsvariationen till 
0,00015 % vid frekvensen I 
kHz. Motsvarande värde vid 
400 Hz anges till 0,0003 %. 
* l likhet med sin föregångare 
har KD 600 utrustats med en 
förhållandevis tung skivtallrik. 
Vikten är 2,6 kg, vilket ger ett 
tröghetsmoment på 550 kg/cm2 • 

Detta stora tröghetsmoment har 
en utjämnande inverkan på 
mindre hastighetsvariationer , 
orsakade av eventuella " ryck
ningar" i servosystemet. 
* KD 600 har utrustats med en 
specialutvecklad, 20-polig lik
spänningsmotor med stort 
vridmoment. Genom en speciell 
utformning av motorn har risken 
för successiv "stegvis" föränd
ring av motoraxelns rörelse re
ducerats. Wow och flutter anges 
icke överstiga 0,025 WRMS. 
* Bromssystemet i KD 600 är 
helt elektroniskt - en av mo
torns spolar används för att 
bromsa upp skivtallrikens rörel
se. 
* För bästa mekaniska impe
dans mellan skivtallrik och 
chassi används en precisions
tillverkad 10 mm motoraxel. 
Rumbienivån har härigenom 
kunnat reduceras till -75 dB 
vägt , enligt DIN. 
* För att dämpa ut resonanser 
orsakade av friktion mellan 
grammofonskiva och underlag 
är KD 600 utrustad med en spe
ciaidesignad ~ummimatta , inne
hållande kavIteter som formar 
effektiva Helmholtzresonatorer. 

"High Speed" mc-booster 
Sambandet mellan dynamisk 

intermodulationsdistorslOn 
(dim) och förstärkares bred
bandsegenskaper har under 70-
talet varit föremål för många 
diskussioner. Konstruktörerna 
vid Trio-Kenwood har i sin se
naste generation av förstärkare 
tagit det säkra för det osäkra 

och genomgående introducerat 
s k HIgh Speed-förstärkare. 

Förutom tidigare på svenska 
marknaden introducerade för
och effektslutsteg av high 
speed-typ presenterar nu Ken
wood en rörlig spole p u- för
förstärkare med goda tran
sientegenskaper: 

Enheten är inrymd i en 
120x 175 x 45 mm silvereloxerad 
låda. Den har fått beteckningen 
KHA-50. Dess transientrespons 
anges till ±80 V I J.l.S och stigtiden 
ligger i storleksordningen 70 ns. 
Frekvensgången för den linjära 
lågbrusförstärkaren är 5 Hz-5 
MHz inom +01-3 dB . 

Den kretstekniska uppbygg
naden är , i likhet med flertalet 
andra dylika steg på marknaden , 
tämligen okomplicerad. Som in
gångssteg används ett parallell
kopplat och mottaktverkande 
steg med lågbrustransistorer. 
Förstärkaren är internt dc
kopplad men såväl in- som ut
gång på KHA-50 är kondensa
torkopplade. 

För lägsta möjliga interna 
störnivå i p u-boostern levere
ras KHA-50 med extern bat
terieliminator. F ör att ge låg im
pedans i spänningsmatningen 
(av stor betydelse i samband 
med bredbandsförstärkare) är 
den slutliga spänningsstabilise
ringen placerad i själva 
boostersteget. Ingångsbruset 
anges till -155 dBA relativt 1 
volt. Maximalt tillåten utsignal 
från förförstärkaren är 1,5 volt 
och utgångsimpedansen ligger 
på 100 ohm . Den totala harmo
ni ska distorsionen inom fre
kvensområdet 20-20000 Hz un
derstiger 0,005 % vid maximal 
utnivå. Stegets förstärkning är 
29 dB (25 ggr). 

Då KHA-50 är avstängd är 
enhetens ingångar direkt kopp
lade till utgångskontakterna vIa 
ett inbyggt relä. 

Priset för KD 600 beräknas 
komma i närheten av 2700:
inkl moms , med Kenwoods ori
ginaltonarm 3000:- ink.] moms . 

MC-boostern KHA-50 får ett 
konsumentpris på 700:- inkl 
moms. B O • 

Fig 2. Den lika
så nya för
förförstärkare n 
för mc-pick uper, 
KHA-SO,Jrån 
Kenwood. Den 
levereras med 
batterielimina
tor; bildens är 
dock en japansk 
för JOO V 
nätspänning. 

.. ~:~;;!!!!!!!!!!!!!: ropat efter. Och alla 
.-o bandspelare med normal Fe

inställning. Du får helt enkelt 
mera ljud. Dessutom både 

bättre och renare ljud. Varken 
de höga eller de låga tonerna 

ger dig något problem längre. 
Därtill får du 6 min mer inspel

. ningstid. 3 min mer på varje sida. 
Hela 66 eller 96 min. Så mycket 

mer till så lågt pris 
ger bara 

AgfaSuper 

Sveriges störs 
kassettbandtest bekräftar: 

. Agfa Super Ferro Dynamie I 
är toppen!! 

Facktidskriften Radio & Television har testat 56 olika märkes
·kassetter och fick fram följande resultat : 

"Super Ferro Dynarnic I är ett mycket gott band i flera avseenden. 
Dynamiken 59 dB som vi mätt upp placerar det klart i topp bland 
järnbanden'; framhåJJer R&T och betonar : 

"De allra bästa banden av jämoxidtyp finner vi bland dem som 
kräver hög förmagnetisering i något varierande grad:' R&T sätter 
Agfa Super Ferro Dynarnic I främst tillsammans med fyra andra 
kassettmärken. R&T framhåJJer vidare: 

"Agfas SFD I ger också påtagligt fina resultat vid den lägre nivån 
om man tillåter frekvenskurvan att höjas något: ' 

Det betyder att SFD I är det verkliga allroundbandet! 

Informa t lonstJanst 9 
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Slgnal,lxel 
lör hemljudel 
o En signalväxel eller 
ett kopplingsfält för 
hemljudanläggningen 
är givetvis ingen 
nödvändighet för 
flertalet. Men den, som 
ofta behöver koppla 
om för olika uppgifter, 
jämförelser och med 
nya tillsatser och/eller 
distribuera signalen 
på olika sätt, har 
mycket att vinna på 
installation aven 
enkel kopplingspanel 
där man jackar in och 
ut sina förbindningar . 

•• Ägaren aven kompaktan
läggning för stereo är i vissa av
seenden avundsvärd. Allt han 
har finns samlat i en låda med 
alla mellankopplingar och an
slutningar färdiga och lättskötta. 
Det hela fungerar alltså till be
låtenhet om han vill spela sin 
skiva , sitt band eller lyssna till 
radion. Att kassettbanda skiva 
eller radio går också utan pro
blem. 

Sådana kan däremot börja 
uppstå redan om han vill ko
piera ett annat kassettband t ex . 
Eller om han vill använda en ytt
re bandspelare och vill kopiera 
till en annan , yttre bandspelare 
och samtidigt höra vad som på
går. Omkopplingsmöjligheterna 
räcker ofta inte till, helt enkelt. 

Om det skulle vara så, att man 
verkligen är intresserad av så
dana tilltag som dessa, är det 
nog troligt att man i stället för en 
kompaktanläggning har separat 
förförstärkare , kassettdäck , 
slutförstärkare och mottagardel. 
Man når då en betydligt större 
frihet att kombinera enheterna 
på önskat sätt. Samtidigt får 
man även ett icke föraktligt 
ormbo på apparaternas baksida! 

Om apparaterna står i någon 
form av hylla eller, senare i ti 
ders hi fi-torn , blir åtkomsten av 
ormboet svår och ändringar 
uppkopplingen mödosamma. 

Enheters mångfald 
föder ·kabelgömmor 

Många mer avancerade Ijud
vänner har dessutom en del rena 
studiofaciliteter att tillgå såsom 

Fig J. IlIteriör fråll Studio 
Decibel, Stockholm . På mixer
bordet ses här närmast ett stort 
kopplingsfält på de signaler som 
förekommer. 

kompandersystem, ekoutrust
ningar , fk-variator, mi xer etc . 
Dessa kan kopplas in på olika 
ställen i en inspelnings- eller 
återgivningskedja och det krä
ve r alltså någorlunda åtkomst av 
kopplingsställena. Många håller 
sig dessutom med fl era slutsteg , 
försteg, ski vspelare o s v, vilket 
också ställer krav på genom
tänkta omkopplingsmöjligheter. 

I en professionell Ijudstudio 
har · man sedan urminnes tider 
haft just dessa problem, och 
man har också lösningar på 
dem: Lösningen heter kopp
lingsbord med jackfält , åtkom
ligt framifrån där man över
skådligt kan koppla alla tänkba
ra kombinati oner. Helt visst kan 
man ås tadkomma ormbo på en 
sådan växel, men den är ändå 
del s överskådlig och de ls 
åtkomlig. Alla aktuella in- och 
utgångar finns samlade på ett 
ställe , och man behöve r normalt 
inte belamra hela rum med 
snubbeltrådar , ej heller böka 
bakom stati v och konsoler, vil
ket fö ingen har tid med . 

Signalcentralisering 
underlättar koppling 

Vad man gör i en dylik växe l 
är helt enkelt att alla terminaler 
kopplas till ett och samma stäl
le, nämlige n kopplingsfältets 
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baks ida. Pa frams idan ka n man 
sedan bekvämt förbinda olika 
enheter i den ordning och till de 
övriga enheter man önskar. 

Egendomligt nog har vi ännu 
inte sett fabr iksgjorda sådana hi 
fi -växlar för hembruk på den 
svenska marknaden, men de 
kan vara på väg. I Japan håll er 
sig de fl esta tillverkare med så
dana don på programmet , och vi 
har tidigare nämnt en enhet som 
äljs under Akai-namnet l ) där

städes för motsvarande ca 600 
kr. 

En fabri ksgjord och masspro
ducerad enhet blir kanske inte 
helt optimal med avseende på de 
apparater var och en kan ha i sin 
anläggning. Det faller sig därför 
kanske naturligt att göra en 
lämplig kopplingsenhet själv. Vi 
har själva gjort en sådan med 
phonokontakter monterade på 
en U-profil av aluminium . Den 
kan köpas i metall affärerer (i 
Stockholm t ex hos Hulten & 
Ekström , tel 08/235325). 

I vårt fa ll har växeln placerats 
i ett skåp som rymmer merpar
ten av ljudgrejorna, och kopp
lingspanelen har fästs mell an 
skåpets båda sidoväggar. T ill 
detta gick åt I m U-profil , och vi · 
använde 80 mm höjd på den för 
att få plats med kontakter och 
text. Bålken kostar i den storle
ken ca 100 kr. 

Användarbestämda 
signal vägar 

Hur man orga niserar kopp
lingsfälten och vad slags kon
takter man vill använda, måste 

läm nas åt var och en att be
stämma. Här kommer in vad 
slag av omkopplingar och verk
samhet man tänkt sig, liksom 
vilka apparate r som ingår i an
läggningen. I vårt fa ll har vi lagt 
ett ingångsfält överst !Då panelen 
och utgångar underst. T illkopp
lingar på baksidan görs mesta
dels med fas ta kablage, som 
all tså är inlödda i kopplingspa
nelen. I en del fa ll har vi i stället 
anordnat kontakter även på pa
nelens baksida . 

För att man lätt skall komma 
åt baksidan för omkopplingar 
och kompletteringar (en ljudan
läggning kan förändras ofta med 
nya till skott och genom att 
gamla enheter byts ut), sitter 
panelen fäs t med gångjärn på 
skåpets ena gavel och en lås
skru v i den andra. Om man los
sar låsskruven kan man därmed 
lätt svänga ut hela panelen och 
fril ägga baksidan. 

T ack vare att U-profile n är 
mycket stadig blir det hela sta
bilt när man sätter i och drar ut 
pluggar, trots den relati vt stora 
längden. Stabili teten hos balken 
köps delvis av tjockt gods och 
stor vikt, varför man bör välja 
ett kraftigt gångjärn för infäs t
ningen. 

Vi har genomgående använt 
phonokontakter för kopplingar
na på panelen. De är inte de 
lättaste att hantera , men valet 
har ändå för vår del stannat vid 
dem. I professionella kopp
lingspaneler använder man ofta 
någon form av telejackar. Dessa 
är lättare att hantera och finns 
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Fig 2 . Hijl- växel !iU/II är till
gänglig för amatörer i Japan . 
Alla enheter ansluts till enhe
tens bakpanel och alla förbin
delser dem emellan sker på 

Fig 3. Här är ett förslag till hur 
en hembyggd växel kan se ut. Vi 
har också använt phonokon
takter som kopplingselement 
och ordnat dem i ett fält för in
och ett för utgångar från de an
slutna enheterna. Texterna har 
gnuggats och skyddas med ett 
lager av dokumenttapen. Lack
ning på gnuggbokstäverna bru
kar slitas av efter en tids an
vändning, men dokumenttapen 
är mycket hållbar och nästan 
osynlig. 

Fig 5. SlI"itchcraji tillverkar 
detaljer som lämpar sig väl för 
signalväxlar. Kontakter, om
kopplare, indikatorlampor och 
monteringsramar står på pro
grammet. Här är ett urval olika 
detaljer som kan komma till an
vändning, monterade i en 19 
tums ram. Obs, att en dylik PA
systempanel för teaterbruk o dyl 
kräver tillgång till en separat 
spänning, 15 V här, för mat
ning av indikatorlamporna. 

Ira/ll!iidwl. V en är liir!iedd /li ed 
förgyllda phonokontakter för 
linjesignaler och små telejackar 
för högtalarsignaler. Dessutom 
har I/Iall här ett par volY/IIregla-

ge SO /ll kall lägga !i in i ljut/kell
jan. Observera, att hela anord
ningen är passiv och att alltså 
inga aktiva kretsar med risk för 
hrus och distorsioll illgår. 

dessutom i stereoutförande , så 
att man endast behöver en kon
takt för båda kanalerna. 

Som nackdel har de kontak
terna att man inte enkelt kan 
koppla in en tillfällig enhet di
rekt i fältet utan special sladd 
från enheten i jackpanelen . 
Normalt används ju inte tele
jackar för koppling mellan en
heter. Dessutom kan man inte 
enkelt vid behov skilja på höger 
och vänster e ller kasta om höger 
och vänster. 

För den som vill bygga upp en 
växel med mera professionell 
framtoning finns t ex ett omfat
tande sortiment detaljer att få 
från Switcheraft (Bo Palmblad 
AB, tel 08/246/60) . I sortimen
tet ingår telejackar i olika stor
lekar och utformade med en el
ler två kanaler, indikeringslam
por för olika ändamål, ramar att 
montera kopplingsfält i mm. 
Dessutom tillhandahåller man 
kopplingskablar av ett fl ertal 
utföranden och längder. B H 

• 

I ) Det har visat sig, att den tidigare i 
RT presenterade Akai-enheten, som 
torde vara den klart bästa, dels inte 
är tillverkad av Akai själv utan köpt 
från en legotillverkare, dels inte ex
porteras någonstans i världen utan
för hemlandet. - Red 

Fig 4. Vår växel i anläggningen. 
Kopplingssladdar har tillverkats i 
tre längder för sammankopplingar
na. Dessutom kan man använda 
vanliga audiosladdar för samman
koppling och anslutning av till
fälliga enheter direkt till kopp
lingsfältet. Längst t h i bilden ser vi 
hittills outnyttjade hål - här finns 
expansionsmöjligheter! 
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WCESIDATOR Forts/rån sid 45 

• Interact vi sade en typi sk hemdator med 
"joystick" och ett antal spelprogram. Man 
planerar också en version anpassad för 
PAL-systemet senare i år. 

En originell produkt vi sade av Craig. 
Det var en liten kalkylatorliknande enhet i 
fickformat med alfanumeriskt tangentbord 
och presentati on. Den kan förses med fyra 
insticksmoduler liknande enheterna för 
Texas Instruments räknedosor. Modulerna 
kan t ex innehålla ord på olika språk. Om 
man trycker på en knapp för den engelska 
modulen och slår in ett engel skt ord och 
sedan väljer den franska modulen , får man 
motsvarande ord på franska. Den fungerar 
a ll l'; :'1 ~(lm e n () ver,iittn i ng~d a tnr! Craig 

planerar också att komma med moduler för 
tyska, spanska och franska. Man kan dess
utom tänka sig andra tillämpningar och som 
exempel visades en drinkmodul , där man 
slog in " Martini" och fick ut receptet! 

Slutintrycket från mässan är att inga en
sationer presenterades. Texas Instruments 
dator är ännu inte fårdig för marknadsfö
ring. Det ryktades att man hade problem 
med FCC-godkännande , men det är säkert 
inte den enda anledningen till att man av
vaktar. De redan etablerade märkena 
kommer säkert att ta den största delen av 
marknaden , som i år beräknas till ca 400000 
system mot drygt 200000 förra året och 
ungefår 50000 för två år sedan. 

• Daily vi sade en utbyggnad till sitt tv-spel 
som består aven konsol med tangentbord 
och utbyggt minne. Det är den enda av de 
visade datorerna som inte använder basic . 
utan ett eget språk där man själv kan skapa 
instruktioner. Priset på Bally-systemet med 
24 kb användarminne kommer att ligga på 
ca 950 dollars . 

1982 räknar man med att värdet i pro
duktionsledet skall vara uppe i två miljarder 
dollars för persondatorerna. Enligt beräk
ningar utgjorde hemdatorerna ca 10 % av 
marknaden förra året. A v samma storleks
ordning var små administrativa system, 
medan 80 % låg på hobby och professionella 
tillämpningar. I år räknar man med att 
hemdatormarknaden skall öka till 20 % och 
att administrativa system resp hobby och 
professionella tillämpningar vardera skall 
ha 40 % av marknaden . 

• 

D MaranlZ i svårigheter 
DMetalltapen anarmerad 
D Dynaca är till salu ... 
•• Om man så anlade dussinet 
fotboll planer över husets ytor skulle 
det bli plats över för sådär 30 ten
nisbanor . . . Ställt på kant skulle 
huset bara bli fem våningar lägre än 
Empire State Building. Byggandet 
krävde 270000 kubikmeter betong 
och 14 heltidsanställda städpatruller 
gick åt att hålla de 5,5 hektaren re
na. Det hela liknade mera ett inter
nationellt koncernhögkvarter för 
någon gigant i underhållnings
branschen , ett tv-bolag eller så , me
ra än en kontors byggnad med lager 
för en hi fi-firma . .. 
• Då den här pampiga firmabygg
naden invigdes for Superscope In
ternational och Marantz Company i 
april 1976 talade också grundaren 
Joseph Tushinsky om den som "ett 
monument över audioindustrin" . 
Samme man , smått legendarisk och 
den kanske mest framgångsrike av 
alla i branschen , chockerade audio
industrin nyligen då han tillkänna
gav att byggnaden var till salu och 
att Superscope skulle hysa in sig lite 
blygsammare i grannskapet. 

Det skedde till följd av fem för
lustkvartals i följd dåliga affårer fOr 
firman. Upprinnelsen och den envi
sa trendens orsak var nedgången i 
försäljningen i USA plus faktum att 

Marantz äger sin fabrik i Japan , där 
valutasituationen lett till kris , d v s 
att dollar sjunker i värde mot yenen . 
Tushinsky höll presskonferens och 
medgav att bolaget hade fått sin 
ställning undergrävd till följd av att 
ledningen inte nog beaktat situatio
nen plus att man hade slagit in på 
en "policymässigt främmande väg" . 
Utöver nyheten om att bolaget gör 
sig av med skrytskrapan sade 
Tushinsky att han själv nu tar över 
en aktivare roll i ledningen och 
rutinarbetet plus att han utsett sin 
bror Fred till president för Marantz
delen . Samtidigt presenterades en 
rad nya produkter som man hoppas 
skall föra firman ur krisläget. 
• Är det redan dags för lite blek
lagd eftertanke i fråga om metall
tapen? 

Den något avkylande kampanjen 
mot dessa band , som går ut på att 
man inte kan uppnå mer än 2-3 dB 
bättre s/n gentemot gängse band, 
har gjort att metallen mist lite av sin 
glans i mångas ögon . . . Ännu på 
vinterns CES i Las Vegas var för
väntningarna ganska uppskruvade 
och produkten hade otvivelaktigt 
glamour över sig. "Alla" hade pla
ner på att lansera kassettdäck , och 
prover på både spelare och tape 
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lämnades ut. Onekligen fanns en hel 
del apparater också att se . 

- Ja, det är väl korrekt att med 
vissa av de prototyper eller förse
riedäck vi fått låna förbättringen i 
signal/brusavstånd inte blir mer än 
2-3 dB , säger Del Eilers, 3M:s pro
duktchef för metalJtapen . Å andra 
sidan gäller, säger han vidare, att 
med andra apparater uppnår vi allt 
som utlovats! Dessutom har vi 
provnings protokoll från tillverkare i 
Japan över nya däck som vi inte sett 
ännu, och där andas man optimism. 

Eilers tror att felen som drar ner 
resultaten knappast ligger i tapen -
förstås - utan snarare i de provade 
däckens tonhuvud , förmagneti se
ringsdelar etc. Kom ihåg, menar 
han , att våra provmaskiner är 
handmonterade labbprototyper . 
Sätts de i produktion , kommer data 
på en rad punkter att ändras. 

Instämmanden kommer från 
Technics man Sid Silver: Metallta
pen innebär givetvis inte bara en 
s/n-faktor utan en hel rad paramet
rar, erinrar han om. Det må vara, att 
en rad däck visat sig komma till 
korta med den nya tapen ifråga om 
s/n . Men envar som hört ett prov 
måste medge att det ändå är fråga 
om stora förbättringar i frekvens
omfång och minskande av distor
sion . Det låter helt enkelt förbaskat 
mycket bättre! 

En faktor som bromsar introduk
tionen av metallbanden är förstås 
avsaknaden aven gemensam stan
dard för tillverkarna av såväl däcken 
som banden. Man måste givetvis 
normera sådant som koercitivkraft 

och remanens , t ex . Senast i mars 
samlades företrädare för de japans
ka firmorna till ett möte om dessa 
saker sedan ett inledande möte hål
lits i december 1978. Mötet hölls i 

,regi av EJAJ , Electronics Industries 
A ssociation of Japan . Men det går 
långsamt framåt. TDK:s man i New 
York , Ken Kohda , uppger att stan
dardiseringsjobbet omfattar rätt 
tidkrävande tester och värderingar, 
som alla tar ca två månader att ge
nomföra. Så man kan ännu inte tala 
om några definitiva överenskom
melser, mars mötet kunde inte be
sluta om sådana. 
• BASF i Europa berörs givetvis av 
normeringsarbetet. Från Ludwigs
hafen har man upprepade gånger 
försäkrat , att firman s nya (och egna) 
metall band skall visas på Funkaus
stel/ung i augusti , men det är bekant 
att det utgör en irriterande svårighet 
att tiden går utan att en uppgörelse 
blir av med USA och Japan i stan
dardfrågan . I USA finns det många 
som tror , att BASF i sista stund 
kommer att avstå från presentatio
nen i Berlin , detta till följd av de 
tvivel som BASF:s vicepresident i 
USA , Jack Dreyer, uttalat. 
• Också Philips kommer med sä
kerhet att vilja visa världen sin me
tall tape i Berlin, men även här kan 
det vara en öppen fråga om man 
trots allt väljer att vänta till senare. 
• Men 3M - Scotch - började ju 
sälja sitt metallband Metajine redan 
ijulas? Ja, man prövade i hemstaden 
St. Paul , Minnesota , kring helgen . 
Men leveranserna gick trögt och 
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Utnyttja ditt kassettdäck maximalt 
-slå om till chmmläge! 

När du slår om till chromläge får du en 
bättre kassettspelare. För du ändrar då 
korrektionen så att du får såväl lägre brus, 
som bättre frekvensgång och renare ljud. 
Och det gäller alla kassettspelare med 
chromomkoppling. 

BASF Svart och BASF Silver har båda 
uppenbara fördelar för dig som vill utnyttja 
din anläggning maximalt. Och de sliter 
mindre på tonhuvudet än de flesta järn
kassetter! 

BASFSVART 
- BÄ TTRE FINNS INTE! 

~ .;ASF 
60 . . 

I "M I 

BASF Svart är en 
kassett som verkligen 
kan dra nytta av 
chrominställningens 
överlägsenhet. Det 

är speciellt i de övre frekvenserna det 
ger effekt. Dessutom får du lägre 
brus och mindre distorsion. Lyssna 
och njut! 

BASF SIL VER 
- ETT BILLIGARE ALTERNATIV! 
Vill du utnyttja chrornlägets fördelar, 
men tycker att BASF Svart är för dyr, 
då är BASF Silver ett bra val. Du får 

den för chrom så typiska, rena bril
jansen i diskanten. Du får det 
bruset. Och du får .......... 
den äkta känslan 
av musiken. Till 
ett lägre pris. 

LÄ GRE TONHUVUD
SLITAGE ÄN DE FLESTA 

JÄRNKASSETTER! 
BASF Svart och BASF Silver har 
lägre tonhuvudslitage än de flesta 
järnkassetter - det kan du se i dia-

BASF 

grammet här intill. Och det innebär 
att du kan njuta av den rena klara 
diskanten, och slippa störande brus, 
också när du lyssnar på din bilstereo. 
Prova ska du få höra - skillnaderna 
är större än du tror. 

BASF Svenska AB, Box ,,10m,. ~nn 14 Göteborg. Tel 031-81 32 GO. 

Informationstjänst 10 
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•• Under senare årtionden 
har som bekant antalet elektris
ka apparater i hemmen ökat av
sevärt. Man finner även en pa
rallell ökning av den elektronis
ka apparaturen inom vårdområ
det. Det beräknas att den årliga 
investeringssu mman för alla 
slags elektromedicinska och 
klinska analys- och behand
lingsapparater uppgår till tre 
miljarder kr för landstingen och 
svenska staten! 

Mest aktuella i dessa sam
manhang är de olika hjälmede l 
vilka används för diagnos av 
sjukdomar inom hjärtat , lungor
na eller cirkulationsapparaten . 
Sådan apparatur används del s 
på klini skfysiologiska laborato
rier och del s vid intensivöver
vakning under och efter opera
tioner. 

Allmänna riskfaktorer 
Som en allmän regel gäller att 

strömmen av varierande styrka 
som passerar kroppen utgör ett 
faromoment och vilken i yt
tersta fall kan ge hjärtflimmer, 
varvid hjärtats pumpfunktion 
upphör. Detaljfaktorer i risk
momentet är följande: 

I. Strömstötens varaktighet. 
Strömstöt under 10 ms påver

kar som regel inte hjärtat. Som 
exempel kan nämnas, att en 
pacemaker avger impulser med 
en styrka av S-lO mA men 
varaktigheten är endast 2-4 ms. 
A v denna anledning ger en så
dan impuls endast orsak till sti
mulation aven enkel kontrak
tion (sammandragning) av hjär
tat. 

2. Ström vägen. 
Strömmen har en in- och en 

utgångsväg och fördelar sig ge
nom kroppen liksom kraftlinjer 
mellan två magnetpoler. Ju stör
re strömtäthet mellan hjärtat , 
desto större risker finns för ska
dor. 

Således är det en ringa risk 
vid strömpassage från arm till 
arm eller från ben till ben , me
dan strömpassage mellan arm 
och ben utgör ett stort riskmo
ment! 

3. Motståndsförhållande. 
Största motståndet finns i hu

den och beror på dess fuktighet. 
Torr hud har ett motstånd mel
lan 100 kohm-I Mohm , medan 
motståndet i våt hud endast är 
från I kohm till lOkohm. l 
kroppens övriga vävnader är 
motståndet ringa, d v s 300-S00 
ohm. 

4. Frekvens. 
Kroppen och speciellt hjärtat 

är relativt okänslig för höga fre-

Elektronik· 
apparablren 
och risken 
för elchock 
o Fortfarande lever 
mångafarligt hemma 
till följd av oförstånd vid 
användning av det stora 
antal elektriska apparater 
som nu finns. 

O Elriskerna på ett 
sjukhus är dock avsevärt 
större, vilket knappast 
föresvävar patienterna! 

O RT:s medicinske 
medarbetare belyser här 
några centrala problem i 
detta sammanhang med 
förslag till åtgärder. 

O Vidare lämnas anvis
ning på hur man relativt 
enkelt kan koppla ihop 
en provningskrets för 
att testa t ex hemmets 
elinstallationer. 

kvenser. Detta förh åll ande ut
nyttjas vid diatermi (elektriskt 
vävnadsskärande eller blodstill
ning). Man nyttjar då en fre
kvens mellan 2-4 MHz. Med 
denna frekvens kan användas så 
hög energi , att vävnader påver
kas (koaguleras eller genom
skärs) . 

Den mest känsliga frekvensen 
för risken att framkalla hjärt
stillestånd (ventrikelflimmer) är 
en växelström med frekvens på 
ca SO Hz (nätfrekvensen). Om 
man skall få samma effekt med 
likström krävs 4-S gånger större 
strömstyrka. 

Detta hänger ihop med att 
kroppens motstånd inte är re nt 
ohmskt, utan också kapacitivt 
och således större för likström . 
Fig l visar sambandet mellan 
den ström som kan utlösa hjärt
stillestånd och frekvensen vid 
påverkan från inta kt hud. 

Problem med djupa 
elektroder 

l många Jall är elektriska ap
parater anslutna så, att hudmot-
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ståndet skall nedbringas; såle
des vid registrering av elektro
kardiogram (ekg) eller elektro
encephalogram (eeg). Mycket 
ofta används i samband med 
diagnostiska undersökningar 
införande av elektroder direkt i 
blod banan för tryckmätning el
ler temperaturregistrering. 

l en del fall införs elektroder 
ända in i hjärtat. 

Medan torr hud således er
bjuder en relativt hygglig isole
ring mot elektrisk påverkan, 
ökar risken när man inför elek
troder som direkt skall ta bort 
hudmotståndet e ller när man 
inför elektroder direkt i blod
kärlen. 

Största risken uppstår således 
om man inför elektroder i hjär
tats närhet. Det anges allmänt , 
att strömmar från 20 /LA troligen 
kan framkalla hjärtstillestånd 
(ventrikelflimmer) men generellt 
är man överens om att 80-100 
/LA med säkerhet är en livsfarlig 
ri sk. 

Risken med läckströmmar 
Vid den vanliga trefasväxel

strömmen är nolledningen jor
dad ifig 2) , varvid en person ris
kerar att få en stöt på 220 V om 
han vidrör en fasledning och 
samtidigt har förbindel se med 
jorden . 

Lösningen på problemet är att 
man inför en skyddstransfor
mator. Med en ådan reduceras 
riskerna avsevärt eftersom man 
då måste vidröra både utgångs
ledningarna från transformatorn 
o och B) för att risk skall upp
stå. (Jfr hur man arbetar vid ra
dio- och tv-service då man an
vänder en galvaniskt fungerande 
isolationstrafo där alla spän
ningar leds till jord.) 

Eftersom vi generellt använ
der växelströmsdriven appara
tur, finns det alltid ri sk för 
läckströmmar och detta till följd 
av kapacitetsproblem. Ä ven ap
paratur i vilken man sär kilt 
planerar att undvika sådan upp
träder också läckströmmar över 
100/LA. 

En möjlighet att skydda pa
tienten är att man i medicinsk 
apparatur inför en extra jord
ledning, vilken har förbindel se 

Docent Jörgen Gundersen 
informerar 

till chassi eller strömförsörj
ningens nolledning ifig 4). 

Om jordledningen blir defekt, 
kommer hela läckströmmen att 
passera pat ienten . l det praktis
ka medicinska handhavandet 
finns det ofta risk för att jord
ledningen skadas , t ex genom att 
den körs över av hjul från säng
ar m m. Detta kräver oavv isli
gen uppsikt å att faromo mentet 
elimineras . 

Vid övervakning av patienter 
med insats av flera apparater, 
vi lket ofta förekommer , ökar fa
ran , eftersom patienten då ri s
kerar att utsättas för en jordför
bindelse via den icke defekta 
appparaten ifig 5). 

Praktiska exempel på så upp
komna skador är brännskador 
vid användning av ekg-elektro
der i samband med diatermi , när 
diatermijordplattan ej varit ef
fektiv. 

Jordledningsproblem 
En annan ri sk är potential

skillnader i uttag som sitter nära 
varandra. För det fall det inte 
går jordström i dem kan det 
mycket lätt uppstå mycket små 
spänningsskillnader: 

Även en skillnad på S mV 
räcker för att driva en ström på 
10 /LA . För att förhindra sådana 
problem bör jordledningar vara 
arrangerade i stjärnform och ha 
en tillräcklig diameter ifig 6). 

Det är ett vanligt missför
stånd att man genom en extra 
jordledning till närmaste vatten
rör eller värmeelement skulle 
kunna ordna en ytterligare sä
kerhetsfaktor. Det är att märka 
att ett vattenrör eller rör till ett 
värmeelement ej utgör någon 
god jordförbindelse. 

Om apparatens jordledning 
fungerar , är denna jordledning 
onödig. Vid defekter i apparaten 
finns det dessutom risk för att 
man skickar ström genom pa
tienten! 

En ol)1diskuterad fråga är de 
isolations transformatorer , vilka 
har använts i operationssalar 
och på intensivvårdsavdelning
ar. En sådan förser ett antal 
eluttag med nätspänning ifig 7). 
Med detta får man en svävande 
nätförsörjning så länge att det 
inte finns någon övergång till 
jord . 

Anläggningen förses med en 
alarmeringsindikering för jord
strömmar. 

Elsäkerhet i praktiken 
En del firmor har under se

naste åren infört batterienheter 
och angivit att dessa ökar sä
kerheten . Så länge de används 
isolerade är detta sant, men 



mycket ofta ansluts sådana 
batteridrivna också enheter till 
annan elektronisk apparatur 
som är nätdriven. Med detta 
ökar emellertid risken , eftersom 
säkerhetsföreskrifterna för den 
batteridrivna apparaturen är av 
högre klass. Det kan därför ske 
att läckage av starkström upp
står via den batterianslutna ap
paraten till patienten . 

En dansk narkosläkare , dr 
Peter Hommelgaard , upplevde 
ett par olyckstillbud och gjorde 
sedan egna undersökningar av 
sjukhusets elektriska uttag och 
apparatur. Han använde härvid 
en enkel apparat som är angiven 
ifig 8. 

Dr Hommelgaard fann bl a tre 
stycken eldosor där det fanns fel 
på jordförbindelsen. Dessutom 
upptäckte han fel som hade 
orsakats vid användning av 
skarvsladdar. 

Större undersökningar på 
andra sjukhus har också visat 
att den vanligaste felkällan är 
skador på jordledningen. 

Under de senaste åren har det 
på de flesta sjukhus i Skandina
vien införts medicin-teknisk ;, 
avdelningar som förfogar över 
speciell apparatur för mätning 
av läckströmmar. Utbildad per
sonal genomgår regelbundet ap
paraturen och ansvarar för att 
dess funktion är enligt före
skrifterna. Många elektronikin
tresserade bygger vidare egna 
apparater och bör följaktligen 
vara väl insatta i dessa säker
hetsfrågor. Det är både billigt 
och lätt att konstruera en test
apparat som den beskrivna, och 
man har möjlighet att med den 
funktionsprova olika hushålls
apparater hemma och samtidigt 
förvissa sig om att installationen 
har blivit korrekt utförd . 

Den här beskrivna lilla test
anordningen går, väl att märka, 
enbart att använda vid före
komst av jordade uttag. 

Man kan utifrån inte upptäcka 
lägena för fas resp neutral i utta
get. För detta krävs att man 
öppnar dosan och studerar 
fårgmärkningarna över kablar
na. Men provnings kretsen ger 
besked om grupperingen . 

- Författaren tackar dr P 
Hommelgaard för tillstånd att 
använda illustrationer och mate
rial för nedanstående originalar
bete: 

Litteratur: 
HOMMELGAARD, P: Risikoen 
ved brug af elektromedicinsk 
ud styr 1+11. Ugeskrift for Lae
ger, 138 :845~51 , /976 . 

Forts på sid 56 

AMP 
3 

2 

V i har i fig textema 
inne i ritningarna be
hållit de danska origi
IIUlens formuleringar 
då de inte bör bereda 
några svårigheter att 
tolkas korrekt. - Red. 

FAS E 1 

FASE3 

NEUTR. 

3MHZ LOG HZ 
/-ig ! . l pphl'ggl/{ull'1I III' 

[n:/(/\ rtixd'frijlll . 

Fig I. Samband mellan den ström som 
kan utlösa hjärtstillestånd 
(ventrikelflimmer) och frekvensen 
vid påverkan från intakt hud. 

__ ------.A 

220V ELLER 
LAVERE 

--------8 

FASE.-----, 

O 

JOR 

EKG 

STI KKONTAKTGRUPPE 
Tll HVER SENGEPLADS 

J- ig 6. Stjämjimnigt arrangemang 
av jordledning för att 
hindra spänningsskillnader. 

I ig .J . Fördelningar av lädHrömmar. 
\ 'id skydds jord utsätts patienten 
I'id en läcks/röm på 100 JJA 
pir endast O.! /,.'\ ~1' II(}m sig. 

.---- ---,FASE 
TEMP. 

EL. 
: ... . ~~~~ .... _ .. )ÖRD 

JORO 

Fig 7, Isulatiol/.'· 
transformator. Skyddar mot 
större fel i apparaturen, 
men endast om jordledningarna 
är fullgoda! 

APP. STlK 

Fig 5. Genom defekt 
.>kyddsjord kommer läck
I/römmarnafrån den 
defekta apparaten att 
passera patienten 
till den andra apparatens 
illrdförbindelse. (T v) 

FASE ~
ASE 

_--+--til--C JORO 
- ....... .r-"'1- TA. 

Fig 8. Kontrollapparat vilken 
kan användas för kontroll av 
kontaktuttag. Vid peifekta 
förhållanden i stiftpropp kommer 
lampol'na 1 och 2 att lysa. Vid 
bristande jord förbindelse 
kommer lamporna 1, 2 och 3 att 
lysa. Vid byte mellan fas och 
jord kommer lamporna 2 och 3 
att lysa. Vid ombyte av 

JORO 
220V 

NEUTR 

6V 
fas och O kommer lamporna 
l och 3 att lysa. (T v). 
Om lamporna A och C lyser, 
finns det förväxlade ledningar 
eller strömläckage i apparaten! 
När testledningenförbinds med 
llP'paratens chassi får elJdast 
lampa'; B lysa.- . . . - . 
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MEDICINSK ELEKTRONIK Forts från sid 55 

Elsäkerheten 
är ju något som vi i RT ganska 
återkommande har anledning att 
ta upp mot bakgrunden av att 
Sverige har några av världens 
mest rigorösa författningar på 
området och att vi på t ex områ
det hemelektronik inte kan inse 
det berättigade i de dispenslösa 
ombyggnadskrav som gäller för 
strömmatning av hi fi-apparater 
o dyl. 

Emellertid. Det är uppenbart 
att människor ofta lever farligt 
hemma och vid t ex trädgårds
arbete, som bl a SEMKO-chefen 
civ ing L Borg drasti skt påv isa
de i ett tv-program häromåret , 
då just jordningsoförstånd vål
lade en persons död sedan han 
skarvat ihop långa kablar över 
en gräsmatta för att driva en 
elektrisk häcksax. Strömföran
de antenner och trasiga, oisole
rade gamla lampor hör annars 

LVR - BASF:s video
system i antågande 
o LVR, BASF:s videokas
settsystem, har det varit tyst 
om i mera än fem år ... 
men nu är det i antågande 
och då i en vida mer ut
vecklad version än den 
första. 
O Debuten blir på somma
rens Funkausstellung i 
Berlin och genom licens
avtal kommer tillverkning
en att ske på flera håll. 
a Systemet är starkt lo
vande och uppvisar en rad 
unika fördelar. RT åter
kommer med detaljerna 
senare i år. 

•• Yåren 1974 presenterade 
BAS F det nya video-kassett
systemet under beteckningen 
LVR (Longitudinal-Video-Re
cording). Systemet arbetade då 
med 28 spår på ett 6,28 mm brett 
kromdioxidband. Detta har nu 
vidareutvecklats till 48 spår på 
en bandbredd av 8 mm, vilket 
innebär speltider på mer än två 
timmar. Trots detta är kassetten 
fortfarande liten och lätthanter
ling (ll8 x II0 x 16 mm). Den är 
alltså bara hälften så stor som 
den minsta traditionella video-

till de klassiska orsakerna i den 
dystra katalogen över dödsoffer 
varje år. - Köket är en annan, 
ibland li vsfarlig plats liksom 
badrummet. 
• N ågra R T -medarbetare har 
på senare tid utsatts för non
chalans och felaktigheter på det 
här och angränsande områden. l 
ett bekant varuhus söder om 
Stockholm hängde en lampa 
som visade sig vara en potentiell 
brandfara: 

Ledarna hade förtents, vilket 
inte bör ske. Tennet kommer att 
råka i fl ytning med tiden , vilket 
skett här , och till följd av det 
övergångsrnot stånd som då 
uppstår ri skerar man att det tar 
eld i lampan med tråkiga följder. 

Att det här upptäcktes berod
de på att lampan vägrade att ly
sa alls ... 
• En annan medarbetare skulle 
fl ytta in i ett nytt hus med sin 
familj , som omfattar småbarn , 
och då upptäckte han , chock
artat , att de elradiatorer som 
fanns i alla rum genom oursäkt-

kassetten. LYR debuterar 1979 
på Funkausstellung i Berlin. 

Med BASF-systemet upp
tecknas videosignaler på samma 
sätt som ljudsignaler med ett 
fast magnethuvud. Den spe
ciella fördelen med detta system 
är den relativt enkla mekaniken , 
som kommer att göra det möjligt 
att marknadsföra systemet till 
rimligt pris, uppger koncernen. 

En-motordrift, kombi-huvud 
Magnetbandet löper förbi 

magnethuvudet med en hastig
het av 4 m/s och drivs aven 
motor. Magnethuvudet upp
tecknar samtidigt både ljud och 
bild och sörjer även för återgiv
ningen . Efter avspelning av ett 
spår väx lar motorn om och går 
tillbaka och magnethuvudet 
fl yttar sig till nästa spår. På 
dessa sätt uppspelas samtliga 48 
spår på två timmar eller mer. 
Genom ett speciellt uppspol
ningssystem kan man använda 
mycket tunna magnetband (6 
pm) vid höga bandhastigheter. 

LYR-systemets fördelar kan 
anges enligt följ ande : 
- stereoupptagning och -åter-

givning av hi fi-kvalitet , 
- prisvärd , liten kassett, 
- minst två timmars speltid, 
- möjligheten att välja spår 

medför att inspelat material 
snabbt kan återfinnas på ban
det , 

- snabb start, snabbt stopp, 
- snabb och ekonomisk ko-
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ligt slarv fel monterats och skulle 
blivit starkströmförande i drift ! 
En lekman hade med säkerhet 
inte blivit varse fe let - med en 
tragedi som följd , troligen. Nu 
kunde installati onen göras om 
efter panik hos firman. 
• Flera gånger under 1978 har 
olika leverantörer genom upp
rop i pressen i annonsform bett 
om hjälp med uppspårande av 
defekta elkontakter och kab
lagedon eller andra elartiklar. 
Från ansvarigt håll har också 
påpekats att antalet fel med po
tentiellt farlig mate riel som följd 
ökat på senare år. Det vore be
klagligt om allmänhetens sedan 
årtionden grundmurade förtro
ende för elbranschens leveran
törer rubbades till följd av dessa 
tillverkningsrnissar. M en det 
inträffade är en erinran om det 
allvarliga i saken, och man vill 
gärna hoppas att materialpartier 
stoppas hellre en gång för 
mycket - på blotta mis tanken 
om fel - än en gång för lite . 
• Sjukhusens elinstallationer, 

plermg av inspelade band , 
eftersom samtliga 48 spår kan 
kopieras samtidigt, 

- fast magnethuvud i stället för 
trumma, 

- det fasta magnethuvudet går 
snabbt och lätt att byta ut , 
d v s enkel service, 

- enkel mekanik tillåter liten 
och lätt moduluppbyggnad , 
(portabel enhet och nätdel), 

- kombinationen möjliggör 
minst 2 timmars speltid , den 
portabla enheten (S kg) till åter 
med kamera och en batteri
ladd ning 30 minuters kame
raupptagning, 

- priset · för kombinationen 
(portabel enhet + nätdel) 
kommer att ligga i nivå med 
priset för en färg-tv , och 

- prisvärd kamera för anslut
ning till den portabla L YR
enheten. RT återkommer i 
sommar med detaljerna. • 

BASF:s nya videosystem 
hos Bosch/Blaupunkt 
•• BASF Aktiengesellschaft 
har slutit licensavtal med Robert 
Bosch GmbH och dess dotter
bolag Blaupunkt-Werke GmbH/ 
Hildesheim beträffande BASF:s 
LYR-system. 

Efter kontraktet med Bell & 
Howell /Chicago är detta avtal 
ett andra steg i BASF:s strävan
den att lansera detta system , 
som kommer att marknadsföras 
mot slutet av 1979, på en så bred 
internationell basis som möjligt. 

• 

som docent Gundersen speciellt 
intresserar sig för i sin artikel, är 
givetvis en lika angelägen men 
mera komplicerad fråga , där 
man naturligtv is främst hyser 
oro för att rutinpersonal utan 
utbildning sätts att övervaka 
komplicerad apparatur liksom 
att jäktet på våra stora vårdin
rättningar skall gå ut över mate
rielen som i exemplet med säng
hjulen vilka sliter aven utl agd 
extraledning till en patient. 
• Yi kan fö från 1979 bidra 
med en egen iakttagelse från ett 
stort sjukhus nära Stockholm 
där flera eluttag i golvhöjd i en 
korridor var kraftigt sönder
slagna av törnar från bårar och 
vagnar - bakeliten och porslinet 
var i djupa fli sor och jordstiften 
tillbucklade eller böjda i hållar
na. 

Att sjukhusriskerna är stora i 
dag visar ju också senare års 
missöden i operationsrum med 
dödlig utgång där gasventiler 
varit defekta etc. 

Red av RT 

Fjärrskrivaren 
fyller 50 år 

•• ~lc:ll all J.: bad;1 '.1 .1 11 , ~ri 

varna på bilden ligger 50 ars 
utveckling. Den första model
len , i elektromekaniskt utfö
rande är i praktiken årsbarn 
med tidningen du läser nu -
den blev kl ar i slutet av 1928 
hos dåvarande Siemens & 
Halske i Berlin . 

Tidigare telegrafapparater, 
som bl a byggde på Werner von 
Siemens erfarenheter, måste 
betjänas i fastställd hastighet 
av specialutbildade telegrafi s
ter. Nu räckte kunskaper i ma
skinskrivning och arbetstem
pot var individuellt. 

Till höger dagens tystgåen
de , helelektroniska version. 
Fjärrskrivarens betydelse i 
textkommunikationen av
speglas i det kontinuerligt väx
ande världs telexnätet , som 
idag har över en miljon abon
nenter i mer än ISO länder. 
YaIje år tillkommer 100000 
nya anslutningar. 

• 



Toppbetyg för Philips i 
R&Ts stora kassettest 1978 

I nr 11/78 skriver Radio & Television bl a om 

Super Ferro 1 
" Betydligt mera uppseendeväckande är 

Super Ferro 1. Kassetten skall användas 
med hög förmagnetisering och ger då alldeles 
utmärkta resultat! Dynamiken är faktiskt 
högst bland de provade järnoxidbanden med 
61 dB! Utstyrbarheten är mycket tt 
stor och distorsionen låg. 

L-_<::JJ___ _. __ 

i 

Ferro Chromium 
tt ... Ferro Chromium ligger därmed på 

klart delad förstaplats när det gäller 
alla parametrar, utom 
kopieringsdämpning ... tt 

= PHILIPS , 
• CHROMIUM • ••••• ••••• f , • ••••• 

, ~_: PHILIPS 
I 

I ~='Ultf . l:::: f . • •••• 
Philips nya generation kassetter omfattar fem kvaliteter som 
täcker alla kassettspelare på marknaden. Samtliga har F FS mot 
bandtrassel - det unika systemet som Philips är ensamma om. 

Philips kassetter. Ljudvärldens nya kassett-generation 
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Långdistanslörbindelser: 
Månadens radioprognoser 
ger lörulsälblingama 
o Radioamatörer, professionella radio
operatörer och dx-are har i RT:s radio
prognoser sedan lång tid tillbaka god hjälp. 
O Sedan de "nya" radioprognoserna inför
des 1971 har dock många läsare kommit till, 
och vi publicerar därför åter anvisningar om 
hur de skall brukas och tydas: 
O Prognoserna är framtagna av Televerket i 
Farsta, avd RL. 

•• Radiovågors utbredning 
över långa avstånd längs jord
ytan sker genom reflexion mot 
jonosfären och karakteriseras 
bl a av den högsta frekvens, 
"klassiskt mu]' , som kan spe
gelreflekteras av jonosfärskik
ten. Ovanför klassiskt muf får 
man svagare reflexioner från 
oregelbundenheter i jonosfären , 
men den reflekterade signalens 
styrka avtar snabbt. 

Med "operativt mu]' menas 
den högsta frekvens som kan 
överföras med en given fält t yr
ka. Den är i praktiken alltid 
större än klassiskt muf. 

Operativt muf överstiger van
ligen med 0-50 % standard-muf. 
Skillnaden dem emellan är minst 
på dagen och störst på natten , 
större på vinternätter än under 
sommaren och större för förbin
delser vi lka passerar norrskens
zonen än för dem på lägre lati
tuder. Standard-muf är defini
tionsmässigt den beräknade fre
kvens, vars motsvarighet är det 
uppmätta klassiskt muf. 

Dämpningen av radiovågor i 
jonosfären avtar normalt med 
ökande frekvens . Det finns allt
så en minsta frekvens , operativt 
luf, som kan överföras med en 
given fältstyrka. Dämpningen i 
reflexionspunkten är för fre
kvenser långt under klassiskt 
muf försumbar, men i närheten 
av denna tilltar den plötsligt. 
Den frekvens, fmf, som ger 
maximal fältstyrka ligger alltså 
under klassiskt muf, ibland 20 % 
och mer. 

Sambandet mellan olika muf 
och luf framgår av fig I, som 
visar fältstyrkan som funktion 
av frekvensen i det överförbara 
frekvensbandet. 

Norrskensabsorption 
Förbindelser, vilka helt eller 

delvis passerar norrskenszonen 

blir ofta utsatta för extra stor 
dämpning , speciellt under nat
ten . För närvarande pågår för
sök att få med inverkan av den
na effekt i prognoserna, men 
tills vidare är fältstyrkekurvorna 
ej korrigerade för norr kensab
sorption. 

Radiobrusets inverkan 
För godtagbar kortvågsmot

tagning krävs ett minsta sig
nalstörningsförhållande , vilket 
varierar med sändningsslaget. 
Störningarna vid mottagnings
platsen består bl a av atmosfä
riskt och kosmiskt brus samt 
brus från elektriska apparater, 
s k artificiellt brus . Den artifi
ciella brus nivån vid mottag
ningsplatsen beror av närheten 
till tätbefolkade och industriali
serade områden. Samtliga brus
komponenter är starkt fre
k vensberoende . 

Diagrammet ifig 2 anger den 
fältstyrkenivå i d B över I J.I. V Im, 
som radiobruset väntas översti
ga med högst 10 % av tiden , be
räknad ur den största av ovan
nämnda brukskomponenter. 
Bandbredden antas vara 3 kHz, 
men kurvorna kan enkelt korri
geras för annan bandbredd ge
nom att man adderar 10 log B/3 
till avläst värde , där B är önskad 
bandbredd uttryckt i kHz. 

Brusfältstyrkan beror av tiden 
på dygnet och av årstiden men 
anses ej variera från ett år till ett 
annat. Vi presenterar därför den 
första månaden i varje kvartal 
ett "brusdiagram ", ett för varje 
å rstid. 

Signal-störningsförhållande 
Brusdiagrammet är avsett för 

en given mottagningsplats eller 
område - i vårt fall Sverige. Sig
nal-störningsförhållandet, ut
tryckt i dB, bestäms som skill
naden mellan signalfåltstyrkan 

58 RADIO & TELEVISION - NR 4 - 1979 

Fältstyrka 

dB 

i~ I I 
I I 

Operativt LUF 

Klassiskt MUF 

Fig l. Sambandet ml'I/lIl/ dt' "Ii/-(/ h t'~,.epp 
som nämns i texll'lI . 

FJÄRRAN ÖSTERN 

MHz Karlsborg-Tokyo 8400km 43" 
30 

H-++-I-' ~B 
25 1-+-+-1-+_1

40 

• ... ,....., ,.....,:-
30 

20 __ 

r--
...... 

-.2U 1/ O 

15 A 
1-Itftf1l7t'"j 20 

tr1-+~_:l:-:.130 _ 
10 40 

Operativt MU F 

- Operativt LUF 

III 

0"/,0' FMF 

000 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 
Fig 2. Lu exempel pli pmglllJ., urI'/" 

signalfältstyrkon . Observera att prognost'1I 
inte är representativ för denna månad. 

BRUSFÄLTSTYRKA 

GMT 

MHz Mottagning i Sverige, sommar. Bandbredd 3 kHz 
30~,-~~~~-r+'-r~-r~-'rT-'~ 

låg artificiell störningsnivåW-I--+..-H-..+-+-H-l 

5 ~) 
I-j-HH-+ttft-t--HI-+-tJ-M-+:!-"':V1I-+-tJ..;I+-l+j.5 · ..... f--

~20"' 0
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 

Fig J . 131"11 .')1111.'/.1'''/-1111 i ~r('/"igt' 11111"'" 
sommarmånaderna i dB över 1 J.l.V/m. 

GMT 

I 



från sändarorten och brusfålt
styrkan vid mottagningsplatsen , 
vid samma frekvens och tid på 
dygnet. Det verkliga signal
störningsförhållandet kan vän
tas överstiga det på detta sätt 
beräknade värdet minst 4S % av 
tiden med antagna värden på 
sändarens erp och den artifi 
ciella brusnivån vid mottag
ningsplatsen . 

För högre effekter än I kW 
erp ökar tidssannolikheten för 
att signal-störningsförhållandet 
skall överstiga det för I kW av
lästa. Med den utformning dia
grammen har fn kan man där
emot ej utläsa värdet av tids
sannolikheten med avseende på 
godtycklig sändareffekt, lika lite 
som tidssannolikheten för sig
nal-störningsförhållandet med 
avseende på något specificerat 
sändningsslag kan bestämmas. 

Beräkningsexempel 
Som ledning för användandet 

av prognoserna lämnas ett antal 
beräkningsexempel, baserade 
på förbindelsen Karlsborg-To
kyo , juni 1969. Tillhörande dia
gram över signalfåltstyrka och 
brusfåltstyrka i Sverige visas i 
fig 2 och3 . 
l . Vad är fältstyrkan i Tokyo 
(Karlsborg) från en I kW erp
sändare i Karlsborg (Tokyo) på 
frekvensen 19 MHz kl 16.00 
gmt? 

Fig 2 visar att fåltstyrkan lig
ger mellan -10 och -20 dB. Lin
jär interpolering ger ca -IS dB. 
Ur tab l i anslutning tiU dia
grammet framgår att -IS dB vid 
I kW erp motsvarar ca 0,2 /-tV/ 
m. 
2. Hur mycket blir fältstyrkan 
om sändarens erp ökas med 20 
dB (= 100 ggr = 100 kW)? 

Tabellen visar att -IS dB 
motsvarar ca 2 /-tV/m vid 100 

Slldlrllltld .. 0,1 1 10 110 1_ 
kW kW kW kW kW 

+U 30 100 300 1_ ~ 
+30 10 30 100 310 1_ 
+20 3 10 30 100 300 
+10 1 3 10 30 100 

O D,3 1 3 10 30 
-la 0,1 D,3 1 3 10 
-21 a,03 a,l D,3 1 3 
-31 Ul 0,13 a,l D,3 1 

. -u 0,003 Ul ',03 0,1 0,3 

Tabell l. Här framgår hur dia-
grammens dB-värden svarar mot 
fältstyrkan i /-tV/m vid mottag-
ningsplatsen som funktion av 
olika sändareffekter. 

kW erp. Resultatet fås dock 
enklare genom a tt effektökning
en adderas i dB till avläst värde 
för I kW erp , dvs -IS dB + 20 
dB = +S dB. Fältstyrkan är allt
så +S dB över I /-tv/m , vilket ger 
1,8/-tV/m. 
3. Vilken frekvens ger högst 
fåltstyrka kl 07.00 gmt? 

Följer man den lodräta linjen 
för 07 .00 gmt från S MHz och 
uppåt ökar fåltstyrkan från -40 
dB vid ca 9 MHz till -20 dB vid 
14 MHz. Vid ca 17 MHz är den 
återigen -20 dB och avtar där
efter kontinuerligt till-40 dB vid 
något mer än 2S MHz. Största 
fåltstyrkan har man alltså mel
lan 14 och 17 MHz, d v s vid ca 
IS,S MHz. Fältstyrkan är här 
större än -20 dB men mindre än 
- 10 dB, a lltså ca -IS dB. 
4. Under vilken tid på dagen 
kan frekvensen 17 MHz använ
das för trafik, om jag behöver 
minst -20 dB i signalstyrka? 

Under perioden 06.30 gmt -
23.4S gmt är fältstyrkan på 17 
MHz större än -20 dB. IS.OO 
gmt - 21 .30 gmt överstiger den 
-10 dB och största värdet, ca-7 
dB, har den kring 19.00 gmt. 
5. Hur stor är brusfåltstyrkan i 
Karlsborg i exempel I ovan, och 
vad blir signal-störningsförhål
landet i detta exempel? 

Fig 3 ger brusfåltstyrkan ca-S 
dB för 19 MHz, kl 16.00 gmt. 
Enligt exempel . I var signalfålt
styrkan -IS dB. Signal-stör
ningsförhållandet 61ir då: - IS dB 
- (-S dB) = -IS dB + S dB = -10 
dB 
6. Vad blir signal-störningsför
hållandet om sändarens erp 
ökas med 20 dB ? 

Enligt exempel 2 ökas signal
fåtstyrkan med 20 dB, d v s till 
+ S dB. Signal-stömingsförhål
landet blir då: +S dB - (-S dB) 
= +S dB + S dB = + 10 dB 

Anm: Signal-stömingsförhål
landet förbättrades från -10 dB 
till + 10 dB, d v s med 20 dB. En 
effektökning med X dB över I 
kW erp ger en lika stor förbätt
ring av signal-störningsförhål
landet, uttryckt i dB . 

Observera, att signalfåltstyr
kan i Tokyo från en I kW erp 
sändare i Karlsborg är densam
ma som fåltstyrkan iKarlsborg 
från en I kW erp sändare i To
kyo! Brusfåltstyrkan är däremot 
olika i Tokyo och Karlsborg och 
därmed även signal-störnings
förhållandena. 

I exempel S och 6 ovan har 
signal-störningsförhållandet i 
Karlsborg beräknats. Vill man i 
stället göra beräkningen med 
Tokyo som mottagningsplats, 
måste ett diagram över brusfålt
styrkan i Tokyo användas. • 

April 1979 
Månadens sollläckslal: 131 
Härilltill visas hur diagrammen skall tolkas. Diagrammet över brusfält
styrkan anger denfältstyrkenivå i dB över l /-tV/m radiobrusetförvän
tas överstiga högst 10 % av tiden. Bandbredden antas vara 3 kHz, men 
kurvorna kan lätt omräknas till annan bandbredd om JO log B/3 adde
ras till avläst värde. B är önskad bandbredd i kHz. Proglloserna är 
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ANGUS USA-RAPPORT Forts från sid 52 

vintermånaderna i övrigt gav ingen 
ljusning. Eilers säger om detta att 
man avsiktligt tillverkade en starkt 
begränsad kvantitet , då tillgången 
på lämpade däck bedömdes som 
ytterst liten . Handlarna i St. Paul 
uppger att de stadigt står utan varan , 
inte kan leverera och att många frå
gar efter banden . I övriga USA har 
handlarna ännu inte tätt sin fOrsta 
sändning! I Japan skedde en säljstart 
för Metafine i december, och där 
såldes lagret ut på bara några dagar. 
Sedan råkade 3M :s Japanbolag, 3M 
Sumitomo, ut för tull trassel då nästa 
parti skulle importeras - ingen me
talltape görs utanför St. Paul. 
• Fram till nu har all metallband
apparatur , d v s kassettspelarna , 
kostat kring 750-2000 dollars , alltså 
upp till ca II 000 kr. Affärerna har 
dock inga däck att sälja som kan 
radera eller spela in på metallband. 
Men en ny klass är nu på väg: Till 
sommaren har både Teac och Rotel , 
t ex, däck framme i 2500-kronors
klassen för de nya banden. Eventu
ellt kommer kanske att krävas bulk
radering av tapen innan den an
vänds, alltså yttre demagnetisering. 
Raderingen är det stora problemet , 
säger man t ex hos Technics. Många 
av de nya däcken kan spela in en 
signal OK på tapen, men det går inte 
att uppbåda en nog stark ström ge
nom radertonhuvudet för att få bort 
samtliga signalrester från bandet. 
• På japanskt vis delar man från 
TDK in industrin i vad man kallar 
"ledare" och "efterföljare" : Hos le
darna, d v s firmor som JVC, Naka
michi, Tandberg och Technics, utför 
man egen forskning och produktut
veckling, och där finns ingen brist 
på optimism. Men hos efterföljarna 
låter det mera dämpat , därför att de 
bär sig gnetet åt och allmänt ligger 
lågt: De oroar sig för rapporter och 
rykten om att banden har spridning i 
kvalitet, att de är benägna att snöa 
av sig, att de sliter på huvudena , och 
en massa annat. Sådant händer alltid 
med nyutvecklingar , att de möts 
med misstro. Det hände senast med 
kromdioxiden . Säger man alltså hos 
TDK, som har ett eget metall band
koncept att visa upp. 
• Men många tror på bandtypens 
framtid , och intressant är bl a att 
åtminstone en producent av direkt
graverade skivor allvarligt övervä
ger att överföra musik på metall
band. Det är kände Ed Wodenjak 
som talar för sitt märke Crystal 
CIear: 

- Ja, vi följer det här noga, efter
som det är första gången jag sett en 
bandprodukt som verkar kunna göra 
rättvisa åt en direktgravering, säger 
han . Vi tänker titta på kostnadsbil
den och möjligheten av att kunna 
genomföra en höghastighetsko
piering på metall tape innan vi be
slutar något. Går det t ex att kopiera 

stora kvantiteter och att få proces
sen snabb , verkar det hela vara en 
strålande ide , heter det. 
• Ett stort steg framåt tog tanken 
på am-stereosändningar i februari , 
då ABC:s flaggskepp-station i New 
York inledde en 90 dagars testpe
riod med sändningar enligt Kahn
Hazeltinesystemet. Kahn hade då 
redan gjort omfattande prov över 
stationernaXETRA i Tijuana , Mexi
co, och CKLW i Windsor, Ontario. 
Den si tnämnda kommer f ö att 
praktikprova samtliga fem tävlande 
am-stereosystem som ligger hos 
FCC för bedömning. C KLW :s 
chefs tekniker Ed Buterbaugh om
talar att han har byggt om stationens 
hela riktantenns yste m över fem 
stora torn för att hysa stereoinstal
lationen , något som han tror kostar 
andra 50 kW-sändare ca 50000 dol
lars att göra efter. Mindre stationer 
med mera okomplicerade antenner 
bör kunna komma undan med ca 
10000 dollars , enligt honom . Buter
baugh anser det lönt mödan och 
pengarna, då CKLW hoppas tä ett 
avgörande övertag hos annonsörer 
och publik mot andra, monosändan
de am-konkurrenter. W ABC i New 
York kommer i förstone inte att an
nonsera ut att man stereosänder. 
Men avlöper försöken väl , kommer 
andra ABC-ägda stationer troligen 
också att lägga in om att få stereo
sända . 
• På tal om FCC förestår föränd
ringar till följd av att tekniske di
rektören Ray Spence går i pension 
nu och avlöses av dr Stephen Luka
sik. Under Spences chefsperiod har 
FCC stadigt dragit på sig kritik för 
att ha varit långsamt i responsen då 
det gällt tekniska nyheter och all 
slags utveckling. Dr Lukasik, som 
till nu varit chef för Rand Corpora
tions teknologistab, tros börja med 
att inrätta en ny avdelning, ett ofi
ice of Science and Technology, med 
uppgift att bevaka utveckling och 
nya trender inom telekommunika
tioner och elektronik. Lukasik har 
också uttalat sig för att hålla regel
bundna konsultationer med indu
strin och att verka för bättre kon
takter med allmänheten. Han tär en 
hel del att avgöra - de första stora 
besluten gäller am-stereofonin, 4-
kanalsändningar på fm , eventuella 
bandbreddsreduktioner för både fm 
och am och så frågan om stereo i tv . 
• FCC tär också göra något på den 
allt ilsknare m-fronten: Det fOrelig
ger nu ca 80000 arga klagomål om 
radiostörningar per år, och man har 
inlett en stor undersökning om sa
ken på samma gång som kongressen 
beslutat att ta upp den här testen till 
granskning. Vad båda instanser vill 
veta är: Har tillverkarna av hi fi 
grejor och tv-mottagare gjort till
räckligt för att skärma sina appara
ter mot infallande hf-signaler - eller 
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krävs lagstadgade åtgärder i syfte att 
åstadkomma ännu mera? 

FCC har av tradition intagit håll
ningen , att rundradiofOretag och till
verkare av elektronikapparatur, som 
iakttar gränserna för vad FCC anser 
vara skäligt ifråga om utstrålning, 
icke kan klandras då signalerna råkar 
mottagas och förstärkas i tereodelar 
eller tv-mottagare. Som vi tidigare 
rapporterat om har senator Barry 
Goldwater , som leder kongressut
skottet ifråga, kommit till slutsatsen 
att åtminstone komponentfabrikan
tema har åstadkommit märkbara för
bättringar och icke bör beröras av ev 
kommande nya lagar eller förord
ningar. - FCC:s granskning kommer 
i praktiken inte igång förrän i maj, då 
tiden går ut fOr allmänheten att in
komma med synpunkter. 
• N ån som vill köpa en hi fi-firma? 
Dynaco är till salu i så fall. Den här 
firman , som hör till branschens 
äldsta och mest renommerade, sål
des ju av sin grundare Dave Haj1er 
för ett antal år sedan. Ägare i dag är 
Tyco Laboratories . Dynaco gör 
fortfarande förstärkare , fm-delar 
och högtalare. En allvarlig spekulant 
på firman är ESS inc. N ågot pris har 
inte nämnts ännu. 

Dynaco är förmodligen mest känd 
för firmans audiobyggsatser, om är 
synnerligen prisvärda. 
• Ryktena om att AES , Audio En
gineering Society , håller på att 
spricka är nog överdrivna, men den 
strandade frågan om en standard på 
digitalområdet - som organisationen 
funnit vara förbjuden mark - har 
medfört att Steve Temmer lämnat 
sin post. Det har varit en mycket 
härsken stämning i ledningen sedan 
han drog igång den juridiska aktion 
som ledde till att man nu bara "stu
derar" standardfrågan. Det hela var 
nog klokt, ty sådana USA:s anti
trustlagar faktiskt är, riskerade hela 
AES-Iedningen att tä se fängelse
celler från insidan om saken drivits 
vidare ... Det hela har vållat strid, 
förstämning och internationellt syr
liga kommentarer, där sympatierna 
tycks ligga på Temmers sida. 
• Jurister, ja: USA-advokaterna 
älskar dr Bruce Maier. Under 1978 
betalade hans firma Discwasher Inc 
ut flera 100000 dollars på processer 
om varumärkesskydd. Flertalet gick 
hem. Senast nu har Maier stämt Re
coton Inc. för en produkt snarlik en 
annan i Discwashers sortiment, 
trots att varumärket för Recotons 
vara är ett annat. Maier gör gällan
de , att produkten i fråga , av trä, 
precis liknar en han har och bygger 
sin juridiska aktion på att domsto
larna uttalat att en varas fysiska 
framtoning eller utseende, " trade 
dress", kan falla under varuskyddet 
och att vilseledande imitationer är 
lagvidriga. " Vi slår till om det finns 
risk för förväxling", morrar dr Mai-

er. " Man kan inte tolerera sådant" . 
• Hur många amerikaner äger en hi 
fi-anläggning värd 600 dollars (=ca 
3000 kr) eller mera? 

Det gör 9,4 miljoner människor , 
eller ca 12 procent av USA :s be
folkning , enligt Ed Hopp er , utgivare 
av Stereo Review. Tidningen upp
drog åt Opinion Research i Princeton 
att utföra undersökningen . 
• Hitachi-Maxell är senaste band
tillverkare som yppat planer på att 
bygga ny fabrik och utvidga sina re
surser i USA. Firman har nu stude. 
ra t tänkbara platser i flera av syd
staterna , och ett beslut tros ligga nä
ra i tiden . Oavsett plats kommer 
bygget att starta mot slutet av 1979 
och tillverkningen av kassettband 
väntas börja 1980. 

Tidigare tänkte bolaget använda 
USA-gjorda plastkassetter att ladda 
Japan-gjord tape i. Men senare be
slöts om en helt USA-fOrlagd till
verkning, som också skall omfatta 
videotape, enligt T. Okada , chef för 
MaxelIs konsumentvarusektor. 
Firman gör alltså som TDK , vilken 
under 1978 öppnade en egen fabrik 
för tape i lrvine, Californien, och nu 
vill utvidga den till dubbla kapaci
teten för bl a också video tape. TDK 
tänker också bygga en speciell 
videobandfabrik nära Atlanta. Den 
öppnar under 1981. Och Sony - som 
byggt en stor Betamax-fabrik i San 
Diego - har vuxit ur anläggningen fOr 
videotape i Dothan , Alabama, där 
man vill bygga till kraftigt. Samtidigt 
har BASF fOrdubblat sin yta i fabri
ken man har i Bedford, Mass. Lägg 
till detta att kraftig expansion avise
rats från både Memorex och Bell & 
HowelI på området videoband, så blir 
det entydiga resultatet, att Nordame
rikas produktion av magnetband un
dergår en stark ökning. 

Varför då denna plötsliga entusi
asm för USA som bandtillverkarna
tion? Okada pekar på den svaga 
dollarkursen, de stigande kostna
derna i Asien och de ökande, höga 
kostnaderna för frakter . Dessa fak
torer gör att tillverkare utan egna 
resurser i USA hamnar i underläge. 
BASF har t ex funnit , att tillverk
ningskostnaderna i USA nu är låga 
nog att medge en lönande export ' 
från U SA till flera världsdelar. 
• Sony har kommit igång med leve
ranser av POM-l, digitalomvandla
ren, och Technics kommer i oktober 
med sin variant, SHP-l. Sony tar nu 
4400 dollars för en " black box" som 
omvandlar videospelaren till en di
gital tonfrekvensmaskin. Technics 
pris blir ca 5000 dollars. NC , Hi
tachi och andra vcr-tillverkare har 
visat prototyper men utan att omtala 
kommande priser. 

De två som nu lanserats har fre
kvensområden från 2 Hz till 20 kHz 
inom I dB , minst 85 dB s/n och klirr 
omkring 0,001 %. • 



o 
o 

Denna formel programmerar du 
snabbt. Därefter kan du använda 
den hur många gånger du vill . 

Som extra ti llbehör finns 9 olika 
moduler. Din Tf 58/59 kan bli en 
specialräknare inom resp . område. 

TI58 ca 795:-
TI 59 ca 1950: -
PC l00c ca 1750:-

Vi kan "skräddarsy" 
en modul för ditt 
företag eller din 
branschorganisa
tion . Även tangent
bordetkan 
anpassas efter dina 
önskemål. 

Eller använd 
i stället det 
färdiga pro
grammet i 
standard
modulen. 

Matematik, 
statistik, 
ekonomi, 
teknik mm. 

Standardmodulen inne
håller 25 program för 
många olika områden. 

PC 100C gör Tf 58/59 till skrivande 
bordsräknare. Den skriver alfa
numeriskt, listar program, plottar 
kurvor och histogram mm. 

Problemlösare från 
Texas Instruments 

Programmerbara TI 58 och TI 59 med programrnoduler hjälper dig att behandla 
mer data och kalkylera med större insikt. Du kan välja mellan fler alternativ och 
grunda dina beslut på siffror och fakta? Och du kan spara mycket tid! Med TI 158 
och TI 59 får du mer för pengarna hur du än räknar! 

Extramoduler som finns tillgängliga idag: Statistik, flygnavigering, marin
navigering, spel, fastighetsinvestering, värdepapperinvestering, finans och lant
mäteri (amerikansk). 

Extramoduler kommer att finnas tillgängliga i april: Lantmäteri (europeisk) 
och byggnadsteknik. Ännu fler extramoduler kommer under 1979! 

Nu finns också böcker med 6-11 listade program vardera för följande ämnes
områden: Astrologi, olja/ gas-energiberäkningar, värdepapperinvestering, elek
tronik, infrastrålning, Statistik/test/stickprov, datorkonverteringar, byggnads
teknik samt utnyttjande av skrivaren. 

Dessutom finns en ideell användarförening som främst arbetar med TI-58/59. 
Föreningen ger ut tidningen "Programbiten" (6 nummer per år) som förutom in
tressanta artiklar och listade program även innehåller ett bibliotek med program 
från medlemmar i hela Skandinavien. 

~ TEXAS INSTRUMENTS 
Fack 100 54 Stockholm Tel. 08-23 54 80 

.. -----------------------------------------------~ I För dig som vill veta mer! Företag I 
I I 
I Skicka utförlig information om: Namn I 
I O TI 158/59 I 
I Utd. adress I 

O "Skräddarsydda" 
I räknare Postnr/Ort I 
I I 
I O Extramodulerna AT 4- 79 I OBS I Skicka kupongen till: 
I och programböckerna Direct Marketing Kupongservice AB, I 
I O Programföreningen Box 63, 17222 Sundbyberg. I L _______________________________________________ J 
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Bättre referenspickuper ger 
bättre grammofonskivor 

UTÖKAD 
KONTAKTYTA 

Foto i 2.000 ggr förstoring av Stereohedron-nål, taget med ett special
utvecklat elektronmikroskop. Lägg märke till den utökade kontaktytan. 

Den nya professionella 
kalibreringsstandarden, 5tanton 8815 

Mike Reese på berömda Mastering Lab i Los Angeles säger : 
" Med sin kalibreri ngsstandard sätter Stanton 881 S nya grän 
ser för spårning och frekvensgång. Det är en hörbar förbätt
ring. Vi använder uteslutande 881 S för kalibrering och utvärde
ring i vår verksamhet " . 
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För att en inspelningstekniker ska kunna prestera en bra produkt, d V s en 
bra grammofonskiva, måste han kunna analysera den. En sådan analys görs 
bäst med en referen·spickup. Och ju bättre referenspickuper, desto bättre 
grammofonskivor. Men det är naturligtvis nödvändigt att det är en kalibrerad 
pickup. Som t ex Stanton 881 S. 

Stanton 881 S, den nya pickupen med professionell kalibreringsstandard , 
skyddar skivorna maximalt. Stantons nya nålform, " Stereohedron", utveck
lades inte bara för bättre ljudegenskaper, utan också för varsammast 
tänkbara behandling av skivspåret. Pickupen har en helt ny magnet, som 
tack vare dess enorma kraft har kunnat göras mycket mindre än andra 
magneter. 

Stanton garanterar att varje 881 S uppfyller sina 
givna data. Med varje pickup följer ett individuellt 
kalibreringstestprotokoll , den mest meningsfulla 
garantin . 

Hos din hifi -handlare kan du få lyssna på Stanton 
881 S. Eller skriv till oss så får du en broschyr med 
information. STaNTOn 

Generalagent: Elfa Radio & Television AB, 17117 Solna. 
Informationstjänst 13 



Nya normer behövs 

Normeringsproblem 
för kompaktkassetter 
av Dipl Ing W Andriessen, chef för BASF AG:s 
användningstekniska avdelning för audiojvideo-produkter 

Förvirring när det gäller järnoxid: 
Ett problem kring kompakt kassetter 
•• Normer har bl a den uppgiften att skapa enhetlighet. 
Detta borde även gälla för kompaktkassetter , vilket emellertid 
inte är fallet just nu. Såväl för järnoxid- som för kromdioxid
band finns det en DIN -standard. Normbanden kommer i båda 
fallen från BASF och gäller resp bör gälla internationellt, 
alltså även i Japan, heter det i ett uttalande från den tyska 
koncernen. 

Tyvärr rättar sig sedan drygt ett par år tillbaka inte alla 
tillverkare längre efter dessa normer. Förklaring: Efter att 
kromdioxidkassetterna introducerats bemödade sig många 
bandtillverkare, framför allt i Japan, om att åstadkomma 
denna kvalitet. För tillverkning och användning av kromdio
xid fordras licens från Du Pont. I Japan hade Du Pont emel
lertid lämnat licens för användning i video till en enda firma 
(Sony). Särskilt på videoområdet erbjuder kromdioxid sär
skilda fördelar. Övriga japanska tillverkare var emellertid 
icke beredda att acceptera den dyra licensen uteslutande för 
audioanvändning. 

Man undersökte därrör möjligheterna att med annat mate
rial uppnå samma kvalitet som hos kromdioxidband, och i 
slutet av 1975 introducerades kobolt/järnoxidbanden. De tek
niska värdena hos dessa band motsvarade vare sig DIN-nor
men för järnoxid- eller för kromdioxidband. Följden blev, att 
en rad fabrikanter vid inställning av apparater fortsatte att 
följa DIN -standarden medan andra ställde in sina apparater 
efter vissa bandfabrikat. - Allt detta är ju sedan länge bekant 
för RT-läsaren. 

Europa tillverkar "japanska" band 
För användarna är situationen på kassett marknaden knap

past klar. N är det gäller kromdioxidkassetter har enhetlighe
ten - och därmed kompatibiliteten - bibehållits, men ifråga 
om järnoxidband är läget tämligen förvirrat. Därtill kommer 
att de japanska kassettillverkarna inte heller sinsemellan är 
konsekventa ifråga om avvikelser. Här finns visserligen som
liga, som ligger nära varandra, men några har helt egna 
"normer" . 

IEC (International Electronic Committee), som omfattar 
alla stora internationella tillverkare, bemödar sig fn om att 
återställa ordningen när det gäller normerna för kassettband 
och -bandspelare. Det finns goda utsikter att lösa problemet, 
även om man hittills inte kommit så långt. Ännu så länge får 
köparna leva med problemet. Detta har medfört att t ex 
BASF, förutom de vanliga DIN-kassetterna i och med typen 
"ferrosuper LH I" nu även kan erbjuda kassetter med band, 
vars optimala arbetsområden överensstämmer med de flesta 
japanska apparaters. 

- . 

•• För närvarande arbetar 
man inom IEC (International 
Electronic Committee) med att 
reda upp den alltmer förvirrade 
situationen på kompaktkassett
området. Denna organisation 
representerar framför allt de 
länder, som är industriellt pro
duktiva på detta område , t ex 
Japan , Holland och Västtysk
Iand. I första hand strävar man 
efter att kunna identifiera de 
kassetter och bandspelare som 
lämpar sig för varandra. Följan
de förslag finns: 
Fe20 3 Järnoxid-kassetter 

IEC typ (eller klass) I 
crOz Kromkassetter eller 

krom substitut 
IEC typ II 

FeCr Ferrokrom-kassetter 
IEC typ III 
Metall-pigment-kas
setter 
IEC typ IV 

En märkning blir förenklande 
och vettig endast om den grun
dar sig på ett internationellt 
överenskommet system med 
referensband för de olika kas
settkategorierna och alltså utgör 
en norm för apparatinställning 
och även för bandkompatibili
tet. Den blir meningsfull först 
när alla apparater justerats efter 
ett och samma referensband in
om varje kategori , avseende bi
as , känslighet och frekvensgång 
vid in- och avspelning. 

Tyvärr har under årens lopp 
inom varje bandkategori 
(Fep3/CrOz/FeCr) uppstått 
ganska stora variationer och av
vikelser, så att det idag t o m för 
fackfolk nästan är omöjligt att 
välja ut den lämpligaste kasset
ten för en speciell apparat. Ett 
är emellertid redan nu helt klart: 
p g a olikartade apparatinställ
ningar kommer det att förbli 
tekniskt omöjligt att få fram en 
kassett som utan undantag fun
gerar optimalt på alla slags ap
parater! 

De skiftande bandegenska
perna inom varje kategori har 
utanför Europa lett till att appa
ratinställningen avseende bias 
och inspelningsfrekvensgång 
har blivit högst individuellt Vis
serligen borde i Europa alla ap
parater justeras efter DIN-refe
rensbandet (TP 18, Charge T 
308 S, FSLH från BASF), men 
redan här förekommer en del 
avvikelser. I Fjärran Östern 
sker inställningen däremot efter 
högst skiftande normer. 

En mix av hänsyn ... 
Tillverkare av kassettband

spelare i Fjärran Östern rättar 
sig vid inställning av bandspela
re efter det gamla DIN -refe
rensbandet (QP 12, Charge C 
521 , LH från BASEl. men tar 
samtidigt hänsyn till de ganska 
skiftande bandtyperna från ja-

panska märkesfabrikanter. 
Detta leder till slut till högst va
rierande lösningar, eftersom 
också "smakfrågan" kommer in 
i bilden . 

För att bemöta detta har t ex 
BASF som en preliminär, och 
förhoppningsvis temporär, lös
ning samtidigt släppt ut två lik
artade bandtyper på markna
den: Ferrosuper LH (B..;\SF 
röd) för apparater med DIN -in
ställning och ferrosuper LH I 
(BASF grön) för apparater 
gjorda i Fjärran Ostern. BASF 
röd motsvarar referensbandet 
Charge T 308 S med relativt låg 
koercitivkraft (ca 23-24 KA/m) . 
BASF grön fungerar däremot 
optir!.\alt på apparater från Fjär
ran Ostern (koercitivkraft ca 29 
KA/m). Det förekommer emel
lertid ändå att vissa bandspelare 
fungerar bättre med BASF röd 
än med BASF grön och tvärt
om! 

Allt detta poängterar nödvän
digheten av att klarlägga för
hållandet mellan kassetter och 
kassettbandspelare, så att köpa
ren i framtiden kan skaffa 
åtminstone märkeskassetter ut
an problem. Avgörande blir 
normeringen av internationella 
referensband för en enhetlig ap
paratinställning. IEC föreslår: 

l. IEC typ I Fe20 3 

För en internationellt enhetlig 
apparat justering behövs ett 
"Reference Tape Type I" med 
en koercitivkraft av nästan 28 
KA/m med följande avvikelser 
gentemot bandtypen BASF grön 
(centre line production): Käns
ligheten i diskanten ligger mel
lan den hos moderna kvalitets
band och de vanligaste LH-ban
den och bias ligger ca 0,5-0,75 
dB lägre. 

Med hänsyn till de populära, 
billiga märkes kassetterna av typ 
LN (Low Noise) och LH (Low 
Noise/High Output) är det inte 
möjligt att i oförändrat skick an
vända ett kvalitetsband som tex 
BASF grön för en enhetlig appa
ratinställning. LN- och LH-kas
setter (som i t ex Japan utgör 
mer än 80 % av marknaden) 
skulle då ge sämre inspelnings
resultat (framför allt diskant
förluster). 

2. IEC typ II Cr02 

F n inställes alla europeiska 
och många japanska bandspela
re efter DIN-referensband TP 
18 , Charge C 401 R, medan en 
del andra japanska apparater in
ställes efter kromsubstitut från 
olika tillverkare . 

I denna kategori är skillnader
na mellan de olika kassetterna 
inte så uppenbara som ifråga om 
järnoxidband. Det är något pro-

Forts på sid 64 
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blematiskt , att konsumtionen av 
äkta kromdioxidband är mycket 
skiftande - i Europa dominerar 
kromdioxid medan däremot i 
Japan kromsubstituten är mer 
efterfrågade. Detta försv åras 
ytterligare av att nästan alIa ap
parattillverkare i Fjärran Ostern 
benämner denna kategori 
"ehrome" , "erO " eller "er", 
även om de i readteten ställt in 
sina apparater efter ett krom
substitut. 

I övriga länder är förhållan
dena skiftande. lEe föresl år 
här, att det hittillsvarande DIN 
referensbandet TP 18, Charge 
40 I R , ersättes med ett " Refe
rence Tape Type II " med 
ungefär samma bias men med en 
ca I dB högre känslighet i såväl 
diskant som bas. Därmed skulle 
även utbytbarheten för krom
eller kromsubstitutband förbätt
ras med hänsyn till det kritiska 
Do/by-systemet. 

Konlaktplaftan 
EKP 1 "Seal Sensor" 
•• Kontaktplattan enligt 
fig bestå r av fjädrande och 
isolerande skumplast som på 
båda sidorna är belagd med 
polyester/kopparlaminat . 

Laminatplattorna har 20 
formpressade kontaktpunk
ter. Det stora antalet kon
taktpunkter ger en mycket 
tillförlitlig funktion , även om 
plattan endast delvis trycks 
ihop. Plattan levereras inkl 
två ledningsanslutningar av 
ca 300 mm längd. 

Plattans storlek: 
6x 130x 155 mm. 

Användningsområden är 
t ex de här: 
- Signalgivare i fordonsfö
rarstolar 
- Utlösningsanordning för 
larm av olika slag 
- Dörröppnare , -stängare 
- Till- och frånslag av Ijus-
och ljudsignaler 

EKP I framställs av Elkab 
Industriteknik AB, Täby, tel 
08/7560340. • 

3. lEe typ III Feer 
Här räknar man inte med någ

ra problem . Alla ferrokrom
band, som fn finn s på markna
den (i varje fall japanska och 
tyska), är i stor utsträckning 
kompatibla . " Reference Tape 
Type III" torde bli det redan nu 
fastställda DIN -norm bandet i 
denna kategori (eller levereras 
av Sony , Japan) . 

4. lEe IV metall-pigment 
För denna nya bandtyp bör 

man redan från början undvika 
liknande problem som för järn
oxid- resp kromdioxidbanden. 
En internationell normering 
håller fn på att genomföras. 
Man utbyter testresultat för att 
standardisera metall-pigment
banden såväl avseende bias som 
känslighet i bas och diskant. 
Även detta sker på basis av ett 
referensband . 

Ny pem-System
analYSalOr 
o För att man skall kunna 
bedöma överföringskvali
teten på en pcm-sträcka, 
måste förekomsten av fel
aktiga eller kodavvikande 
bitar undersökas. 
O Dessa störningar kan 
förorsakas såväl av brus 
och överhörning som av 
närbelägna starkströms
eller styrsignalkablar. 

•• I Siemens nya pcm-sys
temanalysator P2014 finns en 
pcm-30-digitalanalysator, en 
pcm-bitmönstergenerator med 
fasmodulator, en bit- och 
kodfelräknare och en pcm-fas
jittermeter. Till sammans utgör 
pcm-mätplatsen P20/o och 
nya P2014 genom kombinatio
nens mångsidighet en mätut
rustning , vars kapacitet är lik
värdig med äldre mätplatser 
bestående av upp till åtta skil 
da mätinstrument. 

En fullständig genomrnät
ning aven pcm-sträcka om
fattar såväl analoga paramet
rar mellan If-punkter som 
mätstorheter i digitalsnittet. 
Med kombinationen P2014/ 
P2010 kan alla intressanta di
gitala och analoga parametrar 
kontrolleras på pcm-systemet 
från 2 till 34 Mbit/s, motsva-
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Referensbanden skall inte 
längre (som hittill s DIN -norm
banden) endast få tillverkas av 
en enda fabrik ant , utan förut
. sättningar skall skapas som gör 
det möjligt för varje bandfabri
kant a tt tillverka referensband. 
Det blir då emellertid nödvän
digt med ett objektivt test för att 
garantera , att dessa band med 
mycket små toleranser är iden
tiska vad gäller koercitivkraft , 
förmagnetiseringskrav samt 
känslighet i bas och diskant 
(även vid varierande biasström). 

N aturligtvi s är framför allt 
apparattillverkarna intresserade 
av a tt systemet blir enhetligt 
med hjälp av referensband , så 
att så många märkesband som 
möjligt kan användas för deras 
bandspelare. I ntresset är därför 
stort a tt anpassa de nya appa
raterna härefter. Det är inte 
heller något större problem att i 
serviceverkstäderna justera be-

rande 30 till 480 talkanaler. 
Mellan If-punkterna kan 

följ ande parametrar mätas: 
Frekvens- och nivåberoende 
restdämpning , kvantiserings
distorsion , överhörnings
dämpning och grundbrus. För 
att mäta koderaren används 
pcm-30-analysatorn ; för deko
deraren används instrumentets 
pcm-signal-generator-funktion. 
För provning av överföringss
träckor med 30, 120 och 480 
talkanaler kan såväl räkning 
som förh ållandemätning ske 
av bit- och kodfel. Fasjitter-

fintliga bandspelare efter de nya 
kraven, eftersom reglermöjlig
heter för alla väsentliga para
metrar finn s i pra ktiskt taget alla 
apparater. 

Glädjande nog förefaller 
också de flesta band till verkare 
(åtminstone i Japan och Europa) 
villiga att eventuellt företa änd
ringar i tillverkningen av de 
vanliga kvalitetsba nden för att 
därigenom anpassa dem till den 
standardiserade apparatinställ
ningen. 

Kompatibiliteten bestämmes 
till största delen endast av se
kundära egenskaper hos banden 
(koercitivkraft och känslighet 
vid given bias) . De primära 
bandegenskaperna, som t ex 
dynamik i bas och diskant , brus , 
modulationsbrus, distorsion 
m m, kan alltså förbättras indi
vididuelIt och utgör därmed 
betydande konkurrensfaktorer. 

• 
mätning ingår även som en 
viktig funktion i instrumentet. 
Vid alla mätfunktioner arbetar 
instrumenten med automatiskt 
områdesval och digital vis
ning. 

Alla funktioner kan fj ä rrsty
ras , vilket gör instrumenten 
väl lämpade för programstyrda 
mätförlopp . 

IEC-bussanpassning finns 
som option för båda instru
menten . Scanner och pro
grammerbar styrenhet S2313 
med IEe-bussanpassning kan 
levereras i olika utföranden . • 

Fig l. Upp till åtta skilda specialinstrument ersättes 
av kombinationen pcm-mätplats P20l0/pcm systemanalysator 
P20l4 vid kvalitetskontroll av pcm-sträckor i telenätet. 



Bli din egen '1'V
producent 
Med Hitachi Färg-Videokamera VK-C500E kan Du själv 
göra Dina TV-filmer komplett med ljud. Kameran arbetar 
ända ner till en belysningsstyrka av 100 Lux. Lika enkel att 
sköta som en vanlig smalfilmskamera. Den är portabel och 
drivs av batterier när den kopplas till en portabel videospelare 
eller vid stationärt bruk via nätet och en 12 volts transfor 
mator. Standardkameran består av kamerahus med inbyggd 
mikrofon, elektronisk sökare och zoomoptik med brännvidd 
17-102 mm/f 1 :2,0. Optiken är utbytbar och har standard 
C-gänga. Du kan alltså använda nästan vilken 16 mm 
filmkameraoptik som helst. Alla inställningar av kameran 
sker på själva kamerahuset. Kameran levereras komplett 
bestående av: Kamerahus, zoomoptik, elektronisk sökare, 
grepphandtag, 12 V nättransformator samt alla erforderliga 
sladdar och kopplingar. 

Mått inkl optik och elektronisk sökare : 10,7 x 17 x 45 cm 
Vikt inkl optik och elektronisk sökare: 3 kg 
Extra tillbehör: Bärväska, 10 m förlängningssladd. 

Kassetter finns för 30,60, 120 och 180 minuter. 

, I' V-bandspelaren VT-3000 

Enkel i konstruktionen med massor av tekniska finesser. Lika enkel att 
sköta som envanlig bandspelare. Sätt i kassetten i spelaren ... tryck på 
inspelningsknapparna och inspelningen börjar direkt. Spelaren kan 
även användas med en videokamera eller för att spela upp färdig 
inspelade VHS -kassetter som nu finns på marknaden med ett ständigt 
ökande antal titlar. 

Mått B x H x D : 45,3 x 14,7 x 31,4 cm. Vikt: 13,9 kg. 

Informa tlonSl jan Sl 14 
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Box 7138 . 17207 Sundbyberg · Tel.08-985280 

är världens ledande videosystem och 
toppar idag försäljningen i USA, Japan 
och Europa. 
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Transienlörvdngning 
i fyra förstärkannodeller 
o Transient distorsion - dim - behöver inte nödvändigtvis 
uppkomma som en följd av hög motkoppling. 
O Men undantag finns . . Högtalarlast kan i hårt motkopplade 

förstärkare vålla svårat:tade interna klippningstillstånd. 
O RT granska här ett examensarbete från KTH, Institutio
nen för tillämpad elektronik, utfört av Göran Colbing och 
Sven Eriksson, vilka matematiskt härleder dim-förekomst i 
fyra vanliga förstärkarmodeller. 
O Teorierna, som formulerats ur analysen, har kunnat 
verifieras experimentellt. 
O Sammandraget RT publicerar är utfört av Bengt Olwig i 
samråd med förf:a. 

•• De olika former av ljudförvrängning De två olinjära förstärkarmodellerna illu-
som kan förekomma i en ordinär Ijudåter- strerar interna begränsningar i ett förstär-
givningskedja är som känt många. I den här karsystem. Modell OLl redovisar effekter
artikeln kommer huvudsakligen aq be- na av begränsad överstyrningsmarginal i in
handlas de distorsionsformer som före- gångssteget med OL2 beskriver förstärka
kommer i förstärkare, men även s k inter- rens arbetssätt vid begränsad spänningsde
facedi storsion, uppkommen p g a missan- rivata. 
passning mellan förstärkare och högtalare , De i figurer och ekvationer använda be-
kommer att analyseras . teckningarna redovisas i tabell I . 

Det förekommer två huvudtyper av di s- M d 11 LI 
torsion - statisk respektive dynamisk. o e 

Den statiska di storsionen med alla dess ~. Denna kretsmodeH representerar ett ef-
varianter har varit känd länge . fektutsteg med två poler - den dominerande 

Den dynamiska distorsionen, däremot , polen W2 i drivsteget och sluttransistorernas 
har fått en mer vetenskaplig och ingående pol w3 • I praktiken kan flera poler före
belysning först under 70-talet. Det är spe- komma i en effektförstärkare , men modell 
ciellt den fin ske forskaren Matti Ota/a som LI är användbar i de fall , där övriga poler 
genom sina många publikationer i ämnet ligger långt högre upp i frekvens är w2 och 
dynamisk distorsion visat hur frekvens- och w3 • 

tidinnehållet i insignalen kan påverka för- För den intressanta spänningen U3 i LI-
stärka rens arbetssätt. Tyvärr har ett antal modellen (fig l) gäller ekv I . 
tvetydiga " teser" lett till misstolkningar av Efter en stunds matematiska manipula-
Otalas teorier, vilket i sin tur har medfört tioner kan tidsuttrycket för U 3 tecknas . E, 
att dynamisk distorsion blivit något av 70- F o s v är konstanter innehållande paramet
talets hetaste debattämne. rar från tabell I. För poler i planet gäller ekv 

I syft e att förutsättningslöst , såväl prak- 2 och för poler på reella axeln ekv 3. 
ti skt som teoretiskt klarlägga och verifiera På motsvarande sätt kan uttrycket för U4 
de samband som styr en förstärkares prest- formas enligt ekv 4. 
anda, har Göran Co/bing och S ven Eriksson Efter omräkning till tidplanet erhålles 
vid Tekniska Högskolan i Stockholm utfört U4 :s tidsuttryck för poler i komplexa planet 
ett examensarbete med titeln" Undersök- (ekv 5) resp på reella axeln (ekv 6) . 
ning av TIM i effektförstärkare" (ref I) . Ur ekvationerna U3 (t) framgår , att dessa 
Denna artikel för RT är i stora delar ett innehåller sinus- och cosinuskomponenter 
sammandrag av det aktuella examensarbe- alt enbart exponenter, beroende på var po
tet. Förf:a har auktoriserat vår .Y~rsjon . lerna är belägna. Det framgår, att om poler

Använda modeller 
För den matematiska undersökningen av 
förstärkare i "Undersökning av TIM i ef
fektförstärkare" har fyra olika modeller 
antagits - två linjära (LI och L2) resp två 
olinjära (OL I och OL2). 

De linjära modellerna används för studi
um av spänningssvaret efter förstärkarens 
första differentialsteg (ingängssteget) resp 
på utgången. Som insignal har antagits ett 
lågpassfiltrerat spänningssprång. 
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na i förstärkaren befinner sig på reella axeln 
kan det aldrig uppstå ringningar i U3 .ViII
koret fÖr detta ges av ekv 7. 

Om Ao och w2 är kända kan läget för W 3 
bestämmas m h a ekv 8, för att polerna ska 
hamna på reella axeln. 

I diagram I visas hur U3! varierar som 
funktion av polerna W2 och w3 • Ur dia
grammet framgår , att storleken på U3! 

minskar då de två polerna ökar var för sig 
eller samtidigt. För att U3! ska förändras 
linjärt då båda polerna ökas , krävs att deras 

Tabell) 

(1) 

( ) - w t -at ( a . ) U3 t = E+Fe o +Ce eos bt-6s ln bt + 

+De-at s i n bt ( 2) 

- w t -at t a ) U3( t ) = E+Fe o +Ce eos h bt-6s inh bt + 

+De- at s inh bt (3) 

_______________________ ( 4 ) 

_ w t -at a ) U4( t ) = E+Fe o +Ce (eos bt-6s in bt • 

+D/ b e- at s in bt (5) 

- w t -at t a 
U4( t ) = E+Fe ~a~ce eos h bt-6s inh bt )+ 

+D/ b e s inh bt ( 6) 

4 

6 = (S+1 / R1C) 

(S+ (R1+R 2)/( R1R2C») 

( B) 

( 9 ) 

A1Uw
o

(S+w
4

)( S+w
2

) 

U3 = -----------------------( 10) 

-w t -at -bt U3( t ) = E+Fe o +Ce +De (11) 

( 13 ) 

i = C(A
2

+1 ) dU3 c -
( 14 ) 

dt 

( 15 ) 



g = I Il / 2 m o 

Fig l 

Fig 2 

t3{~ 

R' 

R 
2 .-

.-.-

...-

( 17 ) 

( 18 ) 

( 19 ) 

( 20 ) 

~----r ,,o 

o" 
'---.------..--. 
----, 

____ . _____ W,;,.3_ 

Fig3 

Fig 6. A, = 20. A 2 = .:i00 och U .lt , I:' V, 
(Ohs . alt U, klipper innan U. giir det) . 

,.--~--·E 
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inbördes förh ållande är konstant. Minimum 
risk för ringning uppnås då avståndet mel
lan de två polerna är största möjliga med WJ 
högst. För att uppnå så få över- och under
slängar som möjligt ska inverkan från WJ 
begränsas så långt möjligt. 

Ur de praktiska mätningarna för den rea
li serade modell L I framgår att storleken på 
UJI bli betydande då förstärkarens gräns
frekvenser f2 och f J är låga. En realistisk 
förstärkare med t ex f2 = 10 H z och f J = I 
MHz ger ett värde på UJI i närheten av 6 
volt redan då insignalen är lågpassfi ltrerad 
vid 20 KHz och ingångsstegets förstärkning 
är 10 ggr. 

UJ:s maximala lutning visar sig vara opå
verkad av värdet på f2 och fJ ' Med en I volt 
lågpassfiltrerad (20 KHz) insignal blir 
UJ'= 1,26 Volt/iLS . U4 ' visar sig däremot 
bli betydligt större. Ur diagram 2 framgår 
sambandet mellan erforderlig spänningsde
rivata och f2 resp f J . 

Slutsatsen är att samtliga steg efter in
gångssteget kan behöva ha hög spännings
derivata då förstärkaren har två poler (detta 
p g a motkopplingen) . 

ModeUL2 
Den här modellen, en variant på L1 , är den 
gamla vanliga i TIM-sammanhang. Den av
ser även att belysa inverkan av reaktiv 
återkoppling. För att få hanterbara uttryck 
vid beräkning av modell L2 ifig 2 har polen 
för effekttransistorerna uteslutits. Detta 
medför, vilket senare visas, att man bortser 
ifrån inverkan av komplexa utgångslaster 
(högtalare). Vid olycklig samverkan mellan 
last och förstärkare kan en ny pol uppkom
ma för sluttransistorerna. Men mer om 
detta längre fram. 

Om endast en dominerande pol föreligger 
gäller att effektbandbredden definierad som 
storsignalbandbredd måste vara större än 
insignalens bandbredd. 

För motkopplingsblocket i fig 3 gäller 
ekv9 . 

Utsignalen UJ från det differentiella ut
gångssteget kan i likhet med tidigare mo
dellanalys lätt tecknas (ekv 10). 

Omräkning av UJ tiU tidsplanet ger så 
småningom formeln för UJ (t) resp UJ'(t) 
(ekv Il och /2). 

Ur dessa två ekvationer framgår , att ett 
rent exponentiellt samband föreligger. 

Beräkning av U4 tillgår på i stort sätt 
liknande sätt. Det visar sig, att U4 (t) och 
U4'(t) har samma grundform som UJ (t) och 
UJ' (t). 

En analys av hur polerna faller för en 
förstärkare en ligt L2-modellen visar, att 
polerna aldrig lämnar reella axeln om för
stärkningen hålls på vettig nivå (ingen risk 
för ringningar). 

Låt oss å studera hur variation av f2 och 
f J påverkar storleken av UJ och U4 : Som 
väntat min kar UJI då f2 ökar (diagram 3). 
Ur diagram 4 framgår a tt U31 ökar då f3 
ökar. För att förstärkaren inte ska få dålig 
frekvensgång i diskanten måste f J hållas 
hög (minst 10KHz). 

Precis som vid analys av LI vi sar det sig 
att U 3' är oberoende av värdet på f2 . Det 
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exMRX3: 

sande 

Ett av världens bästa kassettband har gjorts 
ännu bättre . Nya MRX3 från Memorex. Ett band 
som redan fått många att fråga sig om det är 
" live" eller Memorex. 

Nya MRX3 är ett järnoxid band speciellt utveck
lat för att ge en högklassig ljudåtergivning på de flesta 
kassettdäck. 

ite. 

Hög utstyrbarhet och lågt brus ger tillsammans en hög dyna
mik. Dynamikomfånget jämfört med MRX2 har förbättrats med hela 
2,5 dB - dvs nästan 50 % lägre brus. 

Nya 
Memorex 

MRX3 finns i de 
tre standard/ängderna 

C 60, C 90, och e/20. 

En nyhet är den stabila kassettboxen, i vilken kassetten kan läggas i från vilket håll som helst och boxen 
fortfarande stängas. Det medföljer också ett stort indexkort med gott om plats att skriva på . .. 

Ardet"live"eller Memorex? 
Memorex AB. Enighetsvägen 7. Box 20026. 5-161 20 Bromma 20. 081980980 

Informationstjänst 15 
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konstanta värdet ligger på 1,26 Volt/ILS. 
U 4' däremot ökar med stigande värde på f2 
men planar så småningom ut på I volt/ILS. 
Här föreligger således stora skillnader mot 
resultat erhållna för modell L I. 

Hur U 31 påverkas då A2 varierar i modell 
LI resp L2 framgår i diagram 5. U 31 är som 
synes så gott som oberoende av A2 i modell 
L I medan U 31 däremot sjunker för växande 
värde på A2 modell L2. Resultaten bekräf
tas också av praktiska mätningar. Modell 
L I får dock anses som mest representativ 
för en verklig förstärkare vilka ju i allmän
het har två eller flera poler. Om enbart en 
dominerande pol finns i drivförstärkaren vi
sar det sig att U 31 blir konstant under förut
sättning att BGW är konstant oberoende av 
variationer i A2 • Slutsatsen blir då att U 31 
(d v s den interna klippningen) är opåverkad 
av storleken på A2 och A3 och därmed 
också motkopplingsfaktorn f3 om BGW är 
konstant. Det går således alldeles utmärkt 
att ha hög råförstärkning i en förstärkares 
drivsteg och total hög motkoppling utan att 
TlM uppstår. Risken för transient för
vrängning bestäms i stället av förstärkning
en i ingångssteget (Al) och av snabbheten 
hos kretsarna efter ingångssteget (f2 , f3) . 

Detta är bl a en förklaring till att vissa ope
rationsförstärkare kan vara mer eller mind
re helt utan transient förvrängning trots att 
råförstärkning och anbringad motkoppling 
som regel är betydande. Ju mer lågfrekvent 
f3 blir desto sämre gäller dock denna teori. 
Vid ett förhållande f2 : f3 mindre än 1:5000 
kan teorin anses ogiltig. Det finns således 
skäl till att hålla avstånd mellan polerna i en 
förstärkare. 

Om man nu har långt avstånd mellan f2 
och f3 kan det kanske tyckas att variation 
av råförstärkningen och därigenom också 
motkopplingsgraden inte påverkar U 31 • Det 
skulle således vara tillåtet att öka Ao obe
gränsat utan att få TlM. Detta är dock inte 
riktigt om Ao=A,A2 • Det är nämligen en
dast A2 och därmed f3 som får ökas. För 
stor ingångsförstärkning (Al) leder ofelbart 
till TlM om polen ligger i drivsteget. 

Om A2 är förhållandevis stor bör både 
U3l och U 3 ' öka linjärt med Al ' Men efter
som A 2 minskar uppstår ändå olinjäritet i 
den meningen att U 31 ökar brantare än lin
järt. En viss försiktighet krävs således vid 
dimensioneringen av Al' Vid låga A2-vär
den och "låga poler" kan U3l bli större än 
Al U Imax ' d v s större än det förväntade vär
det. 

Ligger den dominerande polen emellertid 
i ingångs steget uppstår ingen transientdis
torsion. De ovan dragna slutsatserna veri
fieras bl a av mätresultat redovisade i fig 
4-6 där ett testobjekt med konstant råför
stärkning har undersökts med avseende på 
U 31 • 

Modell OU 
I den här förstärkarmodellen studeras hur 
begränsad överstyrningsmarginal i ingångs
steget påverkar uppkomst och storlek på 
den dynamiska distorsionen. 

För vår krets ifig 8 gäller, att då insigna
len U l växer, kommer motkopplingssigna
len U s i begynnelsen att vara O p g a löp
tidsfördröjning. Efter en kortare tid har Us 

Ua, 
'"'011 

'0 

~-.---., 

Fig9 

r---.---" 

. . 

Fig 10 

. . 

'0 

'0' 

'e 

P., 

.'2=10, Hr 

. ' 3=10 Hr 

A,=10 

A,2= 10:l 

Diagram I. Här framgår hur U3l varienlr 
som funktion av polerna w2 och w3 , d v s 
gränsfrekvenserna f2 och f3 • 

U~'t . 

v/". 
'00 

'0 

'0 
o lO' 

'00 

'0' 
'0' 
'0' 

'0' 

'0' 

Diagram 2. Kravet på spänningsderivata 
U4' l för modell LI då f2 resp f3 varieras är 
som synes stort. 

_. 

vuxit till U3 gånger slingförstärkningen 
(A 2A3f3). Fasvridningen bestäms av W 2 och 
w3 . Vanligen ligger Us :s fasvridning inom 
intervallet -9(1' till + 180", vilket medför att 
Us växer i positiv riktning . Efter insväng
ningsförloppet har UJ och Us konvergerat 
mot stabila värden och en stabil återkopp
ling har uppnåtts . 

Ifall U I växer för snabbt finns risk för att 
T , hinner bottna och T 2 strypas innan åter
kopplingen hunnit verka. Om nu W 3 inte är 
försumbar kan U s få sådant fas läge att den 
missar eller överkompenserar för ändringen 
av U I' Det är detta som händer i modell L I. 

För kretsen ifig 7 gäller ekv 13-15. Ur 
dessa kan begynnelsevillkoret för U3 for
muleras (ekv 16). Det framgår, att U3 får 
olika utseende vid insignalsprång med vari
erande polaritet. Då U I = O, går U 3 mot E -
(rlo/2). Påförs ett positivt språng på förstär
karingången blir U 3 = E- R . lo = O medan 
U)=+E då U I har negativ polaritet. 

I operationsförstärkare och flertalet ef
fektslutsteg är det differentiella ingångsste
get kompletterat med s k dynamiska last 
(strömspegel) för att stegförstärkningen ska 
bli hög. I fig 8 visas den grovt förenklade 
kopplingen samt dess överföringsfunktion. 

Vid ett positivt språng hos U I stryps T , 
och T 3 , varvid C kommer att laddas via 
strömgeneratorn med strömmen lo. På mot
svarande sätt medför ett negativt inspän
ningssprång att T 2 stryps och C laddas med 
strömmen lo från strömspegeln . Spänning
en U 2 kommer i båda fallen att följa en 
rampfunktion med lutningen cp = lo/C. 
Gränsen för när detta inträffar är då U I = 
± UT enligtfig 8. Med utgångspunkt i ekv 
17-19 kan slutligen U3m .. fram räknas (ekv 
20). En mer utförlig analys av steget ifig 8 
redovisas i ref 2. 

I det ovan sagda har antagits att differen
tialsteget är helt linjärt upp till dess klipp
gräns . Detta antagande är dock inte fören
ligt med verkligheten. I praktiken sker för
vrängningen successivt och börjar en bit 
innan fullständig klippning inträffat. För 
mer ingående detaljer kring differentialste
gets klippningsegenskaper hänvisas till ref 
3. Överföringsfunktionen ifig 8 blir mao i 
verkligheten avrundad i närheten av ± lo. 
U3 blir deformerad långt innan den uppnår 
det värde som framkommer av ekv 20. Det 
blir således en fråga om tillåten deforme
ringsgrad som kommer att sätta topp-TIM
gränsen (ref 4). 

Modell OL2 
I den fjärde och sista förstärkarmodellen 
analyseras på vilket sätt distorsion uppträ
der i förstärkare , vilka har ett ingångssteg 
som matar ett drivsteg med begränsad 
spänningsderivata. Funktionsprincipen 
framgår av fig 9. 

Om A är en mot kopplad operationsför
stärkare med slutna förstärkningen A, blir 
maximalt tillåten språngförändring CPin = 
CPUl/ A. Använder vi t ex en operationsför
stärkare typ 741 med A= 1000 som drivsteg, 
får maximal lutning U3' vara 0,5 mV/ILS, 
d v s en mycket hård begränsning. Om nå
got steg mellan U 3 och U4 har sådan konst
ruktion att det begränsar spänningsderiva-
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tan , måste modell OL2 tagas med i analy
sen. 

Frågan är om inte t ex en förstärkares 
sluttransistorer kan anses utgöra en slew 
rate-begränsande enhet. I diagram 6 fram
går när sie w rate-begränsning inträffar vid 
olika värden på f2 resp 'Pin ' 

Interfacedistorsion 
Enligt modell LI är U31 och U4 ' (två av de 
viktigaste parametrarna i OL I och OL2) 
starkt beroende av f3:s läge . Studerafig /O. 
Från U3:s synpunkt spelar det ingen roll om 
blocken 2,3 och 4 byter plats eller rent av 
sammanförs till ett enda block . f3 kan dess
utom komma från den till förstärkaren an
slutna högtalaren. Högtalare har som regel 
en långt mer komplex överföringsfunktion 
än en enkel pol och kan därför orsaka bety
dande problem. Låt oss analy era proble
matiken närmare. 

Alla reella förstärkare har en icke för
sumbar utgångsresistans. Är den totala 
motkopplingen stor, blir den statiska ut
gångsimpedansen RUI i storleksordninen 
AvlAo gånger förstärkaren s egen utgångsre
sistans upp till f2 , men sedan ökar RUI med 
frekvensen . I vissa förstärkare kan ut
gångsimpedansen vid 20 KHz ha stigit med 
en faktor 5-10. Av intresse är H(Ur~Us)' 
och om f3 antages rent resistiv söks således 
ZIOI = Z/(Rul +Z), 

För enkelhetens skull låter vi lasten vara 
en enkelpol (elektrostathögtalare). Antag 
vidare, att förstärkaren har en utgångsim
pedans på I ohm samtidigt som lasten Z är 8 
ohm i serie med 2 JLF . Vi finner då snabbt, 
att fasvridningen blir som störst vid 9 KHz 
och att f3effekliv har reducerats till 8/9· f3 över 
10 KHz. Resultatet är m ao att förstärk
ningen (och därmed utsignalen) blir fre
kvensberoende p g a inverkan från lasten Z . 

Rent generaelIt gäller, att om laste n Z vid 
någon frekvens uppvisar belas tningsök
ningar reduceras förstärkarens mot kopp
ling, vilket medför att U3=A I (U I -Us) 
ökar med ri sk för toppklippning. TIM kan 
av just denna anledning uppkomma i 
basområdet där flertalet högtalare uppvisar 
betydande impedansvariat ioner. Fenome
net finns redovisat bl a i ref 5 och 6. 

H(w) för högtalaren är ej stationär i tiden . 
Det innebär, att vid en pålagd tonskur med 
kritisk frekvens kommer f3 att under högta
larens insvängningstid reduceras kraftigt. 
Vid en allmän transient kan motkopplings
signalen Us för de icke stationära förloppen 
i högtalaren (motemk o s v) få sådan fas och 
storlek , att U3 toppklipps. För att reducera 
denna risk gäller att dimensionera så, att 
Al U I max är lägre än toppklippningsgränsen i 
ingångssteget då Us-,>O. 

Vid det motsatta förhållandet , d v s att f3 
får ett minimum , antar LIs ett stort värde 
och strypning av ingångssteget kan inträffa . 
Speciellt stor är risken i samband med kraf
tiga insvängningsförlopp i högtalaren, där 
Us kan blir stor och dessutom hamna i 
motfas med U I ' Som tidigare visats för fig 7 

. stryps transistor T 2 och förstärkaren slew 
rate-begränsar. Här är det svårt att hitta 
andra motmedel än att göra Al och mot
kopplingen liten. - Det kan kanske vara just 
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interfacedistorsionen (anpassnings-) som på 
senare år inspirerat speciellt amerikanska 
" dyr-fi" -konstruktörer till helt ornat kopp
lade förstärkarkonstruktioner? 

En annan begränsning fås ur modell OL2: 
Om Z får ett plötsligt minimum , kommer 
stor ström att fl yta genom slutstegets ef
fekttransistorer. Här krävs kraftigt tilltagen 
strömderivata för att inga distorsionspro
dukter ska uppkomma. Ett sätt att uppnå 
hög strömderivata är helt enkelt att använ
da många parallella sluttransistorer med 
hög strömkapacitet och övre gränsfre
kvens . 

Inverkan av motemk 
Låt oss avslutningsvis genomföra en enkla
re teoretisk analys av vad som händer i en 
förstärkare då induktiva högtalarsystem an
slutes. Ersätt således lasten Z i fig JO med 
en rörlig spole med massan m inlagd i ett 
magnetfalt. Spolen har induktansen L. 

Antag, att U J och därmed U6 gör ett po
sitivt språng. Spolens induktans är stor och 
motsätter sig den plötsliga strömändringen 
genom att alstra en motemk e. I initialögon
blicket är strömmen IL genom spolen noll , 
vilket i sin tur medför att rörelsemotemk 
också är noll. U 4 är således lika stor som 
U6 och inga problem föreligger. När IL ökar 
börjar däremot spolen (högtalaren) att röra 
sig samtidigt som en motemk, e= LvB mot
riktad U4 , genereras. Vad händer nu då UJ 
sjunker? Antag, att högtalarkonen har en 
viss hastighet utåt. Då U6 minskl.'.r abrupt, 
åstadkommer konens hastighet en motemk 
(generatorverkan) , riktad mot jord. Självin
duktionen åstadkommer också en emk rik
tad mot jord. Detta är en signal genererad 
inom motkopplingsslingan och kan därför ej 
"motkopplas" bort. Ifall den pålagda spän
ningen över spolen är liten kan högtalar
systemets generatorverkan medföra att U s 
blir avsevärt större än U J med risk för bott
ning av T 2 som följd . 

På motsatt sätt kan T 2 strypas då högta
larkonen är på väg inåt och just ska till att 
vända. Observera , att vi inte tagit hänsyn 
till några poler i förstärkaren! Det hjälper 
nämligen inte att förstärkaren är mycket 
snabb utan det är i stället utimpedans, in
terna överstyrningsmarginaler och mot
kopplingsgraden som avgör om interface
problem ska uppstå eller ej. Naturligtvis 
förstärks riske rna om förstärkaren dess
utom är slö genom att distorsion av tidigare 
diskuterade typer kan bildas! 

För att minska risken för uppkomst av 
interfacedistorsion gäller att : 
* Dimensionera hög överstyrningsmarginal 

i ingångs steget. Detta bör klara Us= O, 
samtidigt som U I har sitt största tillåtna 
värde. 

* Hög "Common-mode" -undertryckning 
(= undertr. av samtidiga, likfasiga signa
ler på ingång) då UJ och Us kommer i 
samma fas. 

* Liten förstärkning i ingångssteget. 
* Låt utgångsimpedans hos slutsteget, så 

att U 4 = U 6 oberoende av strömmarnas 
fasläge . Eventuella motemk'er kortsluts 
via RUI och nätaggregat. 

U3. 
yoU 
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o 
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.. 
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. . 
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. '3 = 210Hz 
""3 =10 10Hz 

• 
Diagram 3. l im-signalen U31 :s storl ek som 
funktion av f2 vid två fasta värden på f3, 2 
resp 10 kHz. Diagrammet avser modell L2. 
Övriga parametrar: A J= 10, A2 = 1000, 
fo= 20 kHz och f4 = 20 kHz. 
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Diagram 4. U3J som funktion av 1'3 da 
f4 = IOf3, f2 = 10 Hz, A J= 10 och A 2 = 1000. 
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Diagram 5. Här kan studeras inverkan på 
U31 då A2 varierar i modell LI resp L2. För 
~dellerna gäller gemensamt att A J = 10, 

-1)3= I och fo= 20 kHz. För LI gäller vidare , 
att f2 = 10 Hz, f3=30 kHz och f3=0 , I. För 
1.2 gäller f,= 10 kH z och f4 = 100 kHz. 
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Diagram 6. Slew rall!-begränsningl!n i OL2 
som funktion av f2 • Skuggat område anger 
slew rate-området. A J= 10, A2 = 100, fo=20 
kHz och f3 = I MHz. 

* Kraftigt dimensionerat, lågimpedivt nät
aggregat. 

* Låt total motkoppling. Us blir liten om f3 
är liten. 

Vid ett praktiskt prov ökade U 31 (TIM-sig
nalen) med en faktor 5, då den resistiva 
utgångslasten Z ersattes med en riktig hög
talare . • 





Från utvecklingssyslem lill dalor tör basic, del 16. 

o Vifortsätter 
i detta avsnitt med 
universalkortet, vars 
beskrivning påbörjades 
i föregående artikel. 

Av Åke Holm 

•• Det universalkort som vi 
delvis beskrev i förra numret av 
RT innehåller en mångsidig 
programmerbar tidskrets, MC 
6840 , från Motorola. Denna 
krets innehåller tre separata 16-
bitars räknare vilka kan använ
das för division av godtyckliga 
tal , för enpulsalstring och för 
mycket annat. Den som vill ha 
en uttömmande beskrivning av 
MC 6840 bör studera databladet 
som medföljer byggsatsen. I 
nästa avsnitt skall vi visa hur 
man kan alstra musik via denna 
krets i vårt datorsystem. 

A/D-omvandlare 
Den A/D-omvandlare som 

finns på kortet består aven LSI
krets ADC0816 från National 
Semiconductor. Denna I C inne
håller en 16-ingångars analog 
multiplexer och en A/D-om
vandlare av typ successiv app
roximation. På detta sätt får 
man möjlighet till att samla in 
analoga värden från många håll 
samtidigt som kravet på snabb
het kan bibehållas . PIA-kretsen 
har adressen $802C för val av 
analog ingång och adressen 
$802E för inhämtning av upp
mätt värde . Eftersom IC-n läm
nar inverterad utsignal (dvs $FF 

IS 

1 
10 

2 

• ) IC17 , 

för O volt in och $00 för + 5 volt 
in) kan det vara praktiskt att 
man inverterar sina data innan 
de bearbetas vidare. l fig 3 finns 
ett kort program som sätter upp 
PIA:n och hämtar in mätvärden 
till olika RAM-celler. Bland de 
tillämpningar som denna A/D
omvandlare kan användas till 
kan vi tänka oss en form av 
multi meter som kontinuerligt 
övervakar 16 olika spänningar 
(eller strömmar) och med lämp
lig omvandling återger dessa på 
en bildskärm . 

Omvandlingstiden är ca 150 
p.S per kanal vid en klockfre
kvens av 400 kHz. Med 16 in
gångar kan man alltså övervaka 
alla ingångarna ca 300 gånger i 
sekunden. 

D/A-omvandlaren 
Principschemat för D/A-om

vandlaren återges i fig 4 . Den 
består av ett 4x8 bitars direkt
adresserat skrivminne upp
byggd av ICI6 och ICI7. Dessa 
IC är aven typ som möjliggör 
samtidig skrivning och läsning 
på skilda portar. Tillsammans 
kan ICI6 och 17 lagra 4 bytes, 
en per analog utgång. Dessa ad
resseras inom området $8038-
803B. Utgångarna från IC 16-17 
matas till D/A-omvandlaren 
IC24, vars utgång matar IC25 , 
vilken lämnar en spänning med 
variabel offset och amplitud. 
Offsetspänningen ställs in med 
R92 och amplituden ställs in 
med R89. I IC26 delas spän
ningen upp till en av de fyra ut
gångarna via op-amparna i 
IC29. IC27 är en räknare som 
styrs av oscillatorn IC28. IC27 
styr omkopplingen av aktuell 

R84 R85 R86 R87 
+5 +6V 

kanal som skall läsas i IC I6-17 
och kopplar samtid igt om IC26, 
så att rätt kanal kommer ut på 
utgångarna 0-3. Kondensato
rerna C86-89 fungerar som 
analoga minnen vilka uppdate
ras 12500 gånger i sekunden. 
Med denna hastighet kan även 
relativt snabba förlopp överfö
ras till analog form. 

Eftersom minneskretsarna är 
direktadresserade behövs ingen 
set-up rutin för att komma igång. 
Man har bara att lägga ut önskat 
värde på rätt adress och genast 
är spänningen på utgången. 

Montering av kretskortet 
Kretskortets översida med 

komponentplacering återges i 
fig 5. Kretskortet har samma 
format som de övriga korten i 
denna byggserie och är alltså 
kompatibelt med Motorolas Ex
orcisersystem. Komponenterna 
monteras enligt stycklistan. 

Den är uppdelad i ett antal 
delar för att förenkla montering
en av varje funktionsenhet. När 
alla komponenter är inlödda bör 
kopplingen kontrolleras och 
spänningarna till MOS-kretsar
na uppmätas innan dessa sätts i. 
Om allt är i sin ordning, sätts 
alla IC-kretsar i och kortet kan 
provköras. 

Det sker enklast genom att 
man tillämpar de programexem
pel som vi beskrivi t för varje 
del. 

Programmet för matematik
processorn kommer vi att be
skriva i nästa nummer av RT. 
Då skall vi även börja beskriv
ningen av slutmålet för dator
bygget nämligen flexskiveen
heten. • 

R88 
+12 

C90 

KomponenUörtecknlng 
Avkodningskretsarna : 
Cl-8 10 f.LF 16 V tantal 
Dl 3,9 V zener 1 W 
IC1 , 9 MC 6885 el. 6887 
IC2 74lS42 
IC3 74lS30 
IC4 745133 
IC5-6 74lS04 
IC7-8 MC 6800 el. 8T26 
IC10 74lS10 
ICll 7908 
1 kretskort CA-6809 
2 kortutdragare 
1 skruv ECS 3x 5 
1 mutter M3 
4 14-pin IC-socklar 
6 16-pin IC-socklar 
Digitalklockan : 
Cll 22 nF polyester 
IC12 6820 el. 6821 
IC18 MM 5318 
Rl1-30 10 k 5 % 1/8 W 
Tll-21 BC548 
1 28-pin IC-sockel 
1 40-pin IC-sockel 
Matematikprocessorn : 
C31 47 pF styrol 
IC13 6820 el. 6821 
IC19 MM 57109 
IC20 4011 el. 4001 
R31-32, 
37-45 10 k 
R33-36 2,2 k 
T31-32 BC 558 
T33 BC 548 
1 14-, in IC-sockel 
1 28-pin IC-sockel 
1 40-pin IC-sockel 
A/D-omvandlaren: 
C71 100 pF 
IC14 6820 el. 6821 
IC21 ADC 0816 el. 0817 
IC23 4011 
R60-75 100 k 
R76 4,7 k 
1 14-pin IC-sockel 
2 40-pin IC-sockel 
Timern: 
C51-52 
C 53 
IC15 
IC22 
R51-53 
R54 

100 f.LF 6 V el.lyt 
10 f.LF 16 V tantal 
MC 6840 
LM 386N 
270 k 
10 k 

081 I !1C84 

!r I r--1~ R89 ~R92 ~~ 1) O 
R90 R93 -)bc~ ~ 

~ 
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CS 

Fig l. Principschemajör D/A-omvandlaren . 
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R55 10 k trimpot stående 
1 8-pin IC-sockel 
1 28-pin Ic-sockel 
DI A-omvandlaren : 

Till IC1-lce 

Fig2 . 
Kretskortets 
utförande. 
Översidans 
mönster visas 
ijärg och 
komponenttrycket 
i svart. 

ca1 
C82-84, 
91-92 
C85 
C86--89 
C90 

33 pF keram. 

10JLF 16 V tantal 
47 pF 

r-____ ____________ AL ___ ____________ ~ 

081 
IC16-17 
IC24 
IC25 
IC26 
IC27 
IC28 
IC29 
R77, 
80-87 
R78--79, 
88, 90 
R93-94 
R89 
R91 
R92 
R95 
R 96-99 
1 
3 
4 

8200 pF pol. 
2200 pF pol. 
6,2 V zenerdiod 
741..5170 
MC 1408 
LF 356 
MC 14051 
741..593 
741..500 
LM 348 el. motsv. 

3,3 k 

1 k 
2,2 k 
470 ohm trimpot 
1,8 k 
4,7 k trimpot 
4,7 k 
390 ohm 
8-pin IC-sockel 
14-pin IC-sockel 
16-pin IC-sockel 

Komponentsatser enligt förteckningen 
kan beställas från CA-Elektronik AB, 
Box 2010, 13502 Tyresö, tel 08-
7423401, eller från Digitronie, Box 127, 
19401 Upplands Väsby, tel. 0760· 
83670. De olika satserna kostar inkl. 
moms: 
Avkodningskretsar med kretskort 
495 kr 
Digitalklocka 155 kr 
Matematikprocessor 232 kr 
AlD-omvandlare 312 kr 
TImer 122 kr 
D/A-omvanldare 108 kr. 
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IC14 

PBO 1 2 3 4 5 CBl CB2 PAO l 2 3 
l O 11 12 1) 11. 15 16 17 '8 '9 3 , 
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IC21 
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Fig 3. Principschematjör A/D-omvandlaren. 
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o Radio och Television hette Populär Radio 
för 50 år sedan, och ur aprilnumret 
av bladet 1929 saxar vi avsnitt 
under ett par återkommande rubriker. 

Är min återkoppling riktig? 

•• Återkopplingen kan regle
ras antingen med en rörlig spole 
eller med en kondensator. Det 
senare är det vanligaste. Man 
talar om att återkopplingen är 
hård eller lös, allteftersom 
svängningen inträder plötsligt 
eller långsamt. Hård återkopp
ling kan vara en obehaglig sak, 
och det kan inträffa att appara
ten börjar tjuta , utan att man rör 
vid den. l allmänhet beror detta 
på felaktig gallerspänning på 
detektorlampan, vilken kan av
hjälpas med en potentiometer 
anbragt över ackumulatorn, så
som teckningen här visar. Det 
kan också bero på felaktiga vär
den för gallerkondensator och 
avledning, varför man måste 
försöka med att förnya dessa 
delar. 

Om apparaten inte kan fås att 
svänga, kan detta ha flera orsa
ker. För det första måste man 

MIKRODATORN 
Forts från sid 40 

uppåt för temporär datalagring 
och scratch-minne. MC6801 har 
adresserna $00-1 F reserverade 

övertyga sig om, att återkopp
lingsspolens tilledningar äro 
riktiga . Återkopplingskonden
satorn kan vara för liten eller 
spolen kan ha för få varv. Fel
aktig anodspänning på detek
torlampan eller en defekt lampa 
gör naturligtvis också, att man 
inte får tillfredsställande åter
koppling. 

Overslag i återkopplingskon
densatorn visar sig genom kna
sande i högtalaren , när man rör 
kondensatorknappen eller ge
nom att svängning inträder stöt
vis. 

Ett mycket vanligt fel i appa
rater med högfrekvensförstärk
ning är falsk återkoppling på 
grund av dålig avskärmning eller 
felaktig placering av spolarna. 

Det händer ofta, att en lyss
nare frågar varför hans apparat 
visslar. l de flesta fall visar sig 
anledningen vara, att anodbatte
riet i det närmaste är slut. Batte
riets motstånd ökas nämligen 

för de interna registren till por
tarna och tidkretsen. Program
men måste då modifieras, och 
det är inte alltid det lättaste. Tar 
man hänsyn till detta , så går 
dock 6801 att användas i ett be
fintligt system. Man måste dock 

<:fterhand som det användes, 
llch därigenom kan det bli åter
koppling, som får lågfrekvens
l"örstärkaren att vissla, ett ljud 
som dock inte generar andra 
lyssnare . • 

haga: 16) Ar frekvensen pa Je 
vanliga rundradiovåglängderna för 
liten för television? 

17) När kan man vänta, att televi
sionsutsändningarna taga sin början 
i England? 

18) Är en 2-rörs kortvågsmotta
gare tillräckligt "stark" för televi
sion? 

Gunnar 

Svar: 16) Vid televisionssändning
ar med t ex I O bilder i sekunden och 
I 000 bild element kunna vanliga 
rundradiovåglängder användas . 

17) Något definitivt om starten 
föreligger ännu inte. Men det kan 
bara vara fråga om ett par månader, 
kanske veckor. Till en början sam
mankopplas inte rundradio och tele
vision. 

18) En 2-rörs mottagare är för li
ten för televisionsmottagning. Minst 
3 rör fordras . 

se upp med hur oscillatorn är 
kopplad och helst inte använda 
dynamiska minnen. 

Vi skall återkomma i ett sena
re nummer av RT med en tiLl-
lämpning för MC6801 EP-
ROM-utförande. • 

GNO 

=li-
Hu Add,.., 

00 
Regi ... , 

Data Dlrecllon 1 
Dala Dlrectlon 2 

I/O Port 1 
I/O Port 2 

Data Oirection 3 

PORT 3 

AOORESS/OATA 

AS 

D, O. 

74lS373 

D. O. 

Fig 4. En hållkrets 
måste koppkls till 
för att man skall 
få ut alla data-
och adressbitar. 
Signalerna tas ut med 
multiplexförfarande. 
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\ .oo~., 

I ~" .. 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
DA 
DB 
DC 
00 
DE 
OF 
10 
11 
12 
13 
14 

Data Olrection • 
I/O Port 3 
I/O Port 4 

TCSR 
Counter High Byte 
Counter low Byte 

Output Compare High Byte 
Output Compare Low Byte 

Input Capture High Byte 
Input Capture low Byte 
1/0 Port 3 e/s Register 

Serie I Rate and Mode Register 
Serial ControI and Status Register 

Serial Receiver Data Register 
Serial Transmit Data Register 
RAM/ EROM ControI Register 

15-1 F Reserved 

Fig 5. Specialregister. 
De första 32 orden 
används till 
specialregister 
enligt tabellen. 

Forts från sid 36 

Enklaste versionen 
av Beverage-antenn 

l sitt allra enklaste utförande 
ser Beverage-antennen ut som 
fig 7 visar. Motståndet R sitter i 
den ände av antennen som pe
kar i önskad mottagningsrikt
ning. Värdet på R skall ligga 
mellan 500 och 700 ohm. Är man 
på experimenthumör kan man 
prova med en potentiometer 
vilket motstånd som ger bäst re
sultat. - Utelämnar man mot
ståndet blir antennen bidirektiv, 
d v s den kommer att ta emot 
signaler även från andra hållet. 
Prov visar, att dessa signaler 
tappar ca 30 % av stömmen in
nan de når mottagaren . Det lö
nar sig alltså att låta antennen 
peka i rätt riktning. 

En sak som ofta förbises är 
det faktum att nedledningen 
måste skärmas. En oskärmad 
ledning plockar glatt upp radio
signaler från alla håll , vilket gör 
att man tappar bort direktivite
ten. Har man möjlighet att gå 
med antennen ända fram till 
mottagaren elimineras gi.vetvis 
detta problem. 

A v samma skäl bör det mot
stånd som förbinder antennen 
med jord sitta helt nära antenn
linan: Annars kommer den ver
tikala tråden att fungera som 
rundstrålande antenn! 

Man bör också ägna jordför
bindelsen största uppmärksam
het. En tillräcklig jordkontakt 
brukar nås om några tunna kop
parrör, ca 7-8 dm långa, slås ner 
i något blött markparti. Givetvis 
skall alla rör förbindas med trå
den från motståndet vid anten
nen. 

Denna enkla, långa tråd är 
mycket okänslig för störningar, 
förorsakade av elektricitet, åska 
etc. Som antenn betraktat är 
den dock ganska ineffektiv. Det 
har beräknats , att den förmår 
uppsamla endast ca 3-10 % av 
tillgänglig elektrisk energi. 

Tack vare andra fördelar, di
rektivitet samt okänslighet för 
störningar, kan dock bekant
skapen med antennen bli en an
genäm överraskning. - l nästa 
nummer av RT skall vi se lite 
närmare på mer avancerade va
rianter av Beverage-antennen , 
bidirektiva utan signalförlust, 
med möjlighet till att fasa bort 
störande radiosignaler mm. 

• 



Tung Hi-Fi på län sän 
högtalare 

AR 9 5450:-
AR 10 3100:-
AR 11 2350:-
AR12 1825:-
AR 14 1300:-
AA15 ~~ 
AR 17 750:-
AR 18 525:-
Bower & Wilkins DM4 895:-
Bower & Wilkins DM2A1I 1525:-
Gale 401 2250:-
JBL L40 1325:-
JBL L50 1795:-
JBL l11 O 2550:-
JBL L65 3575:-
Radford Tristar 90 1575:-
Rogers LSJ/5A 1050:-
Rogers Export Monitor 1650;. 
Yamaha NSl OOOM 3145:-
Yamaha NS500 1445:-

Sänkta priser på Infinity högtalare: 

Infinily ae ·845:-
Infinily aa 1100:-
Infinily ab 1500:-
Infinity Column 2 2600:-
Infinity Quantum 5 2950:-

State of Art 
Audiomasters eller Rogers LS3/SA 
BBC monitor + Audio Pro B2-S0. 

LS3/SA 
En högtalare som blivd en klassiker i 
tid. LS3/SA är byggd på licens från 
använder denna-för studiobruk 
krävande kontrollyssning. 
ning,öppenhet etc. som . 
av högtalare som är många gånger dyrare. 

AUDIO PRO 82-50 ACE-bass (Amplifier Con
trolled Euphonic bass). Bas enhet som har 
utökat distortionsfri återgivning en oktav. 

KasseHband 
C60 C90 

AMPEX 20:20 + 10:- 12:-
10sVlörp 

FWI FXI 13:- 14:75 
FXII 15:- 18:-
10sVförp 

MAXELL UD 12:75 14:50 
UDXLI 16:- 19:50 
UDXLlI 16:- 19:50 
12sVlörp 

PHILIPS Super Ferro 11 :- 15:25 
Super Ferm l 11 :50 16:-
12 sVförp 

SCOTCH Master I 13:- 17:-

SONY 

TOK 

Master II 
Master III 
10sVlörp 

HF 
FECR 
12sVlörp 

15:75 19:75 
15:75 19:75 

11 :25 13:-
17:50 19,75 

AD 11 :- 14:-
SA 13:75 18:-

J.:~~' ~ I CONTEK I 
~ KASSETTBAND TILL INTR ODUKTIONSPRISER 

C60 C90 

Hörlurar UHE ___ 8:25(15: - 1 
CR02 ___ 10 ,25118 , - 1 

9 :75 (18 : L ) 

12 ,50 122501 

AKG Kl40 215:-
AKG K240 395:-
Beyer DT440 245:-
Koss PR04M 395:-
Koss PR04AM 495:-
Koss K135 245:-
Sennheiser 414X 200:-
Sennheiser 424X 295:-
Sennheiser 420 225:-
Sennheiser 430 320:-
Sennheiser Unipolar/2000 1200:-
Stanlon Dynaphase 35 330:-
Yamaha HPl 375:-
Yamaha HP2 295:-
Yama~a HP3 215:-
Yamaha YH-l000 995:-

ADCX~M~~·uper 
295:-
495:-
475:-
195:-
275:-
495:-
995:-
150:-
225:-
525:-

ADCZLM 
AKG P8ES 
Empire 2OOO/ E3 
Empire 2000T 
Empire 2000Z 

~~ ~~t:e ERD-9 

Grado F1+ 
Grado G1+ 
Grado Sign 2 
Lentek för-förstärkare 
Ortofan VMS20E Mk II 
Ortolan M20 FLS 
Ortolan MC 10 
Ortolan MC 20 
Ortofan MC JO 
Ortolan MC10 + stm72 
Ortolan MC20 + MCA 76 
Pickering XSV /3000 
Pickering XV-15/625E 
Sonus Gold Blue II 
Shure V15 T4 
U~imo 10X 

Nålar 
ADC RXL 
ADCRSa36 
Empire S-2000/E3 
Empire S-2000Z 
Empire S4OOO/ D 1 
Ortolon D20E 

(XLMMkII) 
(alM36) 
(2000/E3) 
(2000Z) 
(400001 ) 
(VMS20E) 

2800:-
695:-
325:-
565:-
450:-
625:-

Begär pris 
595:-

1375:-
375:-
195:-
895:-
625:-
475:-

195:-
185:-
145:-
295:-
195:-
250:-

PRISER: 
Audio Pro 82-S0 3900:
Audiomaster LS3/SA 9S0:-/st. 
82-S0 S 600:-
Rogers LS3/SA 10S0:-/st. I paket med 82-50 
S 800:-

Radford förstärkare 
Netto direkt till Dig från 'g,eneralagent : Ljudprodukter. 

Ortofon 020 FLS (M20 FLS) 4 l 5:-
Pickering 03000 (XSV/3000) 190:-
Shure VN35E (V15 T3) 225:- Tonarmar 
Shure N75GT2 (M75GT2) 11 0:-
Shure N75BT2 (M75BT2) 95:-
Stanton D6800EEE (681 EEE) 210:-

Mervärdeskatt ingår i samtliga priser. 
Frakt tillkommer med 15:- för order under 
WO:-. Order över 500:- Iri leverans. 

ADC LMF-l Fast skal 
ADC LMF-2 Löst skal 
Formula 4 Mk III 
Hadcock GH22B Super 
SME 3009/52 Fast skal 
SME 3009/52 Löst skal 
SME 3OO9/SJ 
SME FD200 
Stax UA7 

950:-
1075:-
675:-
650:-
575:-
650:-

1250:-
230:-

1150:-

10 s tlfo rp 

Endast hela lörpackningar på poslorder. 

Rullband 
AMPEX 20:20+ T" 44:-
AMPEX 20:20+ 10.5" Nab metall 11 0:-
MAXELL UD 35-90 T" 45:-
MAXELLUD35-180 10.5·· Nabmetall 105:-
MAXELL UDXL 35-908 T" 56:
MAXELLUDXL 35-18OB lOS Nabmetall lJO:-
FWI FG 7" 38:-
FWI FG 10.5" Nab melall 110:-
FWI FB T" 50:-
FWI FB 10.5" Nab melall , lJO:-
SCOTCH 207LP T" I 58:-
SCOTCH 207LP 10.5" Plast 110" 
SCOTCH 207lP 10.5" Nab melall lJO:-
SONY SLH T" . 55:-
SONYSLH 10.5·· NabmelalllJO:-
TOK AUOUA L1800 T" 43:-
TOKAUOUAL3600 10SNabmelalllfO:-
TOK AUDUA LBf800 7" 53:-
TOKAUDUAlB36OO 10.5·· Nabmetall 135:-
Vid köp av fem slycken rullband (blandat) 
lämnas 3:- i rabatt IÖ( varje T" band och 
5:- i rabatt IÖ(varje lOS band. 

Tillbehör 
Decca Reoo<d Brush 
Decca Reoo<d CIeaner 
Decca Microbe 
~ 
Vac-o-rac 
Zorostat pistol 
Shure nålvilg 
PixalI 
Stereo-HiFi handboken 
YMP Delluxer 
TOK AvmtIgl. _ 

Lös, \iuI & lyft 
Cobra_5m 
Cobra_l0m 

55:-
55:-
35:-
25:-

295:-
65:-
60:-
55:-
40:-

185:-
130:-
60:-
85:-

170:-

Stor sortering av direktgraverade skivor i vår 
kalalog från Sheffield Lab. Crystal Clear, Mobile 
Fidelity , Century Records. Audio Directions, 
Al-East Wind, Umbrella, Sarastro, Oirect Disc. 
Audio Lab, Telare, TBM, Great American 
Grammophone Company. 

r------------------------
D Ja, tack jag vill gärna ha er katalog utan öiJ0 Ljudprodukter KB 

Föreningsgatan 37 
Box 2062 , 200 12 MALMö 
Butikstider: 
Måndagar stängt. 
Tisdag-Fredag 11_00-18.00 
Lördagar 9.30-13.00 
Telefon: 040/11 5346 
Automatisk ordermottagare : 
Dygnet runt 040/11 7946 

kost nad. gallerhosOIIS. 

D Jag beställer nedan noterade varor mot iN 
postförskott. .... 

Namn: __________________ _ 

Adress: 
Postnr./Ort: ________ Tel. : 

L... ____________________________________________________ 1ll.4,;L9_ 
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•• Pieo är en mikrodatorbase
rad kontrollenhet med inbyggda 
anpassningskretsar speciellt för 
Facits tryckverk 4506. Datorn 
består aven processor som 
lämpar sig utmärkt för styrän
damål , SC!MP från National 
Semiconductor, ett program
minne med I kx 8 bitar för styr
ning av processorn , ett läs! 
skrivminne (RAM) om 256x8 
bitar, vi lket medger inlagring av 
ca 230 tecken före utskrift, samt 
tryckverkets anpassningskret
sar. Tryckverket skriver 14 ko
lumner alfanumeriska tecken 
över papperets bredd i matriser 
5x 7 punkter. Papperet är billigt , 
värmekänsligt standardpapper. 

Datorn har ett programminne 
om I k byte. Av dessa används 
ca 600 bytes till utskriftsrutinen 
och teckengenereringen . Åter
stående ca 400 bytes kan alltså 
användas till kundspecificerade 
program, vi lka kan beställas 
från början eller som komplette
ring till eller utbyte av standard
programmet. Minneskretsarna 
sitter vid leverans i hållare , vil
ket medför att de enkelt kan 
skiftas. För specialönskemål 
angående programmering: Tag 
kontakt med Zetner AB. 

Mångsidig funktion 
tack vare datorn 

Förutom ovan nämnda finns 
inbyggda i datorn följande faci 
liteter: 
• En 8-bits ingångsport för in
matning av parallelldata. 
• Två sense-ingångar med vil
ka datorns funktion kan styras 
eller för datakommunikation i 
serieformat. 
• En utgång med flaggor som 
kan användas till styrändamål, 
seriekommunikation ut från 
datorn eller liknande. 
• Handskakning sker via två 
stift: Handskakning in och ut. 
När en positiv skrivpuls påförs 
ingången , kommer data att lag
ras i en hållkrets. Handskakning 
ut , HOUT, blir då positiv och 
indikerar att data kommit in . 
När processorn läst data noll
ställs handskakning ut, och det 
är dags för nästa skrivpul s. 
• Vidare finns tillgängligt en 
negativ lässtrob , som går låg 
samtidigt som ingångs porten lä
ses. Detta medger enkel 
" handskakning" till andra en
heter som t ex datorer eller lik
nande. 

Datorns minneskapacitet lå
ter sig ej utökas . Även om den i 
och för sig skulle kunna använ
das för hobbyändamål (med 
lämplig programvara), är det en 
utpräglad " dedicated purpose" -
dator. 

Intelligent 
konlrOllenhel 
lär ming 
av bYckverk 
o I många digitala 
system önskar man en 
utskriftsenhet för att få 
resultat på papper. 
O Anpassningskretsarna 
mellan tryckverksenhet 
och digitalsystem kan 
bli komplicerade om de 
utförs i konventionell 
ttl-teknik. 
O Här visar vi en liten 
kontrollenhet som är 
uppbyggd kring en 
mikroprocessor. 

Av Bengt Grahn, /LCD. 

Picos programvara 
med ASCn som standard 

Grundversionens mjukvara 
(Pieo Standard) består aven ta
bell för teckengenereringen, en 
subrutin för styrningen av 
tryckverket vid tryck aven rad 
eller textmassa samt en rutin för 
datainhämtning. Data skall vara 
ASCII i parallellformat. En po
si tivt gående strob på ingång 
HIN skall ange att data är gilti
ga. Andra , specialskrivna pro
gram kan ge helt andra funktio
ner, andra inputkoder, annan 
teckenrepertoar. Grundversio
nen fungerar enligt följande: 
• Efter spänningst ilIslag " lyss
nar" Pico efter en positivt gåen
de strob , kopplad till datorns in
gång SA (se schema). Stroben 
skall ange att de data som är 
kopplade till datorns ingångar 
00-06 är giltiga. 
• Då data läses går signalen 
HOUT till ett (+ 5V). Då pro
cessorn läs t data går den åter till 
noll. -
• Data skall vara ASCII , 
kopplade till datai ngångarna (se 
schema). Tecken med lägre bi
närt värde än Hex 20 ignoreras . 
Undantag: Hex 00 (vagnretur) 
och Hex 10 (controi P) . 
• Tecknet C R (Hex 20) ger 
samtidigt båda funktionerna 
vagnretur och radmatning. 
Tecknet LF (Hex OA) ignoreras . 
• Om en rad omfattar 14 tec
ken behövs ingen C R. 14 tecken 
och en CR i textmassan ger en 
extra radmatning . 
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• Lång löpande text utan C R 
ger automati skt uppdelning av 
texten i rader om 14 tecken per 
rad, mellanslag inräknat. 
• Utskrift av lagrade tecken 
sker: 
a) efter tecknet Controi P (Hex 
10), eller 
b) då buffertminnet är fyllt (230 
tecken , inräknat CR och mel
lanslag). 
• Om sista tecknet före Con
trol P är en C R sker en extra 
radmatning efter textens slut. 
• Om sista tecknet som får 
plats i minnet är C R, sker en 
extra radmatning efter hela 
textens slut. 
• Ett antal konsekutiva C R ger 
lika många radmatningar. 
• Ingångarna 07 och SB skall 
kopplas till jord. 
• Utgången FO används ej i 
Pico Standard och skall lämnas 
öppen. 

Två spänningar 
vid inkoppling 

Pico matas med + 5 och -25 
V . Själva datorn drar ca 0,5 A , 
vartill kommer ca 350 mA från 5 
V -kraften till tryckverket, alltså 
totalt ca 850 mA . Tryckverket 
fordrar dessutom ca 350 mA 
från -25 V -kraften . 

Inkopplingen mellan datorn 
och " yttervärlden" sker normalt 
från tre ställen på kortet. Kon
takten vid märkningen " IN! 
UT" på kretskortet är avsedd 
för inkoppling av data, hand
skakningen och kraftförsöIj
ningen . Kontakten i andra än
den skall kopplas till tryckver
kets kretskort. Utgångarna in
nehåller drivsignaler till tryck
verkets kolumningångar och 
signaler dels till tryckverkets 
"dots", del s till pappersfram
matningen. Signalen PE (paper 
End) från tryckverket används 
inte . 

Kontaktkonfigurationen för 
datakontakten framgår av fig l . 

Det finn s åtta dataingångar, 
Data O-Data 7. Vid användning 
av Pico i standardutförande 
skall ASCII-informationen 
kopplas till ingångarna Data O 
(minst signifikanta bit) t o m 
Data 6 (mest signifikanta bit) . 
Data 7 skall kopplas till jord. 

Adderande spänningar 
för tryckhuvudet 

Ingången Jord utgör jord för 
hela systemet. Alla spännings
angivelser refererar till denna. 

-25 V går till tryckverksan
passningsdelen och kan kopplas 
in på två ställen. Endera eller 
båda kan användas. Ca 350 mA. 

+ 5 V går dels till datorn (ca 
500 mA) och dels till tryck-

verksanpassningen, adderas till 
-25 V , vilket ger tryckhuvudet 
de specificerade 30 V som ford
ras. Totalt drar +5 V-ingången 
ca 850 mA . 

Individuella avvikelser hos 
tryckverken kan förekomma , 
vi lket framgår av deras data
blad. Eventuella avv ikelser hos 
tryckhuvudet i matningsspän
ningsavseende regleras med 
spänningen på ingången -25 V. 
+ 5 V -ingången skall vara stabi
li serad enligt ttl-normer. 

A v enhetens övriga in- och 
utgångar skal l HIN kopplas ti ll 
inkommande datastrob. Denna 
skall gå till ett, då data på in
gångarna Data O-Data 6 är gilti
ga. Data låses in på dess positivt 
gående flank . 

SB skall kopplas till jord vid 
användning av Pico Standard då 
FO-utgången ej används och 
den skall därför lämnas öppen . 

Olika signalkombinationer 
för andra ändamål 

Datasignalerna kan användas 
till en mängd olika ändamål. Det 
förutsätter dock att ett annat 
program än Pico Standard an
vänds. Likaså kan signaler SB 
och FO användas till annat i 
andra program . Så kan t ex FO 
nyttjas till seriekommunikation 
med andra enheter, datorer och 
annat. På samma sätt kan in
gången SB användas för se
riekommunikation in till datorn . 
En annan användning kan' vara 
att programmera Pico att reage
ra på ett visst ätt för hög nivå 
på ingången , och på ett annat 
sätt för låg nivå, o s v. 

I applikationer där tangent
bord skall användas kommer 
dataingångarna väl till pass. 
Åtta tangenter försedda med 
siffrorna 0-7 eller represente
rande olika funktioner kan di
rekt kopplas till dataingångarna. 
Tangenterna kan vara utforma
de som enpoliga slutniqgar, vil
ka jordar den dataingång till vil
ken den är kopplad . Ett krav är 
då att ingångarna är kopplade
till + 5 V via ett motstånd på 
något kohm , samt att en positiv 
strob finns tillgänglig. Lämpligt 
utformad mjukvara tar hand om 
avkodningen av tangenterna och 
genereringen av respektive 
funktion. 

Processövervakning 
möjlig med Pico 

Över passande hårdvara kan 
t ex en och samma Pico hämta 
data från olika källor, som t ex 
digitala mätinstrument, avkoda
de tangentbord , realtidklockor 
eller liknande . Det är att obser
vera, att utskrift inte behöver 



Fig /. KUl/trullel/hetel/ Picu 
sammanbyggd med tryckverk i låda. 

Fig 2. Kontaktkonfiguration 
för datorns in- och utgångar 
samt spänningsmatning. (T. h.) 

Fig 3. Blockschema för Pico. (Nedan). 

o 

O O 

O O 

o 

Data O 

r&ta l 
SB 

Data 2 
ro 
Data ' 
J ord 
~ta 4 
- 5V 
Data S 
- 25V 
Data. 6 

- 25V 
Data 1 
HOUT 

HIN 

Databu9 

Utförande: 

SPECIFIKATION FÖR PICO 

Ett kretskort , Europanorm, 
IOO x 160 mm 

Ingångar: 

Utgångar: 

Atta dataingångar, en villkors
styrd sense, handskakning. 
Flag O (FO) , handskakning 
(Till tryckverket:) 

Timingmetod: 
Tryckhastighet: 
Spänningsmatning: 

Kretsbestyckn: 

Drivsteg: 
Leverantör: 

Styrsignaler till såväl 
kolumn- som punktadressering 
för tryckverk 
Facit 4506. 
Column sca n - dot select 
0,97 rader/s (nominellt) 
+5 V , 850 mA 
-25 V , 350 mA 
I processor , SC/MP II 
2 PROM , 7643 
I PROM , 7603 
2 RAM , 2112 
I SN74154N 
I SN74122N 
174C374 
I SN7474N 
I LM3I1 
25 transistorer 
Zetner AB, tel 08/987875 

ke omedelbart i samband med 
att data inhämtas. Man kan 
mycket väl ställa villkor för i 
vilka situationer utskrift skall 
ske, vilket ger Pico värdefulla 
egenskaper som processöver
vakare. 

Ä ven som datalogger finner 
Pico sin användning: I och med 
att ca 400 bytes programminne 
står till användarens förfogande, 
kan vissa elementära beräk
ningar ske i samband med data
insamling och utskrift. 

Vid specialprogrammering av 
Pico står Micro Computer De
velopment till tjänst med pro
grammeri ng och hjälp med ut
formningen av hå rdvara. 

"Extended loader" 
som komplement 

Till Pico har utvecklats ett 
komplement till det "loader" -
program som tidigare beskrivits . 
Det ligger i samma PROM , och 
det kriterium som avgör vilken 
loader man väljer är status på 
SB vid " power on". Vid status 
"ett" på SB väljs komplemen
tet, vid status "noll" väljs den 
ursprungliga loadern. 

Skillnaden mellan de två är att 
den ursprungliga loadern kräver 
handskakningssignaler från den 
enhet den skall hämta data från, 
medan komplementet endast vill 
ha en negativt gående puls i in
gång SB och HIN med en var
aktighet om minst ca 200 f.Ls 
samtidigt som data är giltiga på 
de övriga dataingångama. Un
der tiden Pico skriver, går FO 
hög, vilket alltså markerar att 
nya data inte tas emot. 

I nkopplingen av Pico med 
komplementprogrammet skiljer 
sig inte i princip mot tidigare . 
SB skall kopplas till skrivsigna
len . Med normal "loader" skall 
SB kopplas till jord. Dataingång 
7 skall jordas och FO kan (men 
behöver inte) kopplas tillbaka 
till källan för att temporärt stop
pa utmatningen av nya data. Om 
man kan se till att antalet tecken 
inte överskrider 230 per utskrift 
samt att Pico hinner skriva ut 
alla de tecken som den hämtat in 
innan nästa teckensträng kom
mer, behövs alltså inte FO. 

Alla tidigare nämnda villkor 
beträffande tecknen gäller, lik
som även kommandot "print" 
(controi P). 

Komplementet är utvecklat 
för att underlätta kommunika
tion med olika slags utrustning, 
vilka inte har den handskak
ningskapacitet som tidigare 
fordrades för Pico Standard . 

Pico levereras alltså normalt 
med båda dessa loaders för att 
ge maximal flexibilitet. • 

NollkrafIsockel för 
mikroprocessorer 

AMP LlF-Lock ·· nollkraftsocker· 
förenklar isättning och uttagning av 
moderna I C-kretsar och mikropro
cessorer. Den ger en helt säker an
slutning och den finns för 24,28 eller 
40 ben. Den ger lösningen på pro
blemet med böjda och skadade ben, 
som annars lätt uppstå~ vid fastsätt
ning av " mångbenta" kretsar. 

Nollkraftsockeln är utformad så, 
att ingen kraft påverkar kretsbenen 
vid isättning och uttagning. Den 
manövreras med en skruvmejsel så 
att kontakterna hålls öppna, varige
nom isättning och uttagning kan ske 
med mycket litet eller inget mot
stånd. Efter isättning sluts kontak
terna och de ger då ca 200 g kon
takttryck på kretsbenens båda sidor. 
Anslutningen sker med metall mot 
metall på båda sidorna av varje ben . 

Genom sin konstruktion är noll
kraftsockeln speciellt lämpad för 
mikroprocessorer med ROM , 
PROM och liknande kretsar. Den 
har tenn- eller gultpläterade kon
takter av berylliumkoppar och test
punkter för alla kretsben. 

Marknadsförs i Sverige av: AMP 
Scandinavia AB , tel 0758/l 04 00 . 

Mångsidig krets 
för bandspelare 

TDA 7770 heter en integrerad 
krets från SGS-A TES som är direkt 
avsedd för bandspelartillämpningar. 
Den innehåller följande funktioner: 
- Hastighetskontroll för motorn 
- Automatiskt stopp med lampindi-

kering 
- Manuellt , likströmsstyrt stopp 

(paus) 
- Oscillator för förmagnetisering 

och radering 
- Automatisk nivåkontroll av 

o cillatorsignalen 
- Likströmsstyrd omkoppling av in

/avspelning 
Oscillatorn för förmagneti sering 

och radering är av Colpittyp. Den 
ger bara I % distorsion . Rippelun
dertryckningen i kretsarna för ma
nuellt stopp är så god att paustan
genten kan lokaliseras i mikrofonen. 

Svensk representant: SGS-A TES 
Scandinavia AB , tel 0760/40/20 . 
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Dubbla hastigheten 
-dubbelt så bra. 

B·I·C har den verkligt 
stora nyheten 

Kassettdäck har hittills som enda hastighet haft 4,75 cm/sek. 
Patentinnehavaren har inte godkänt annan hastighet. Ända tills 
för helt nyligen då B.Le som första företag fick ett avtal om rät
ten att också använda 9,5 cm/sek. Därigenom har nya möjlighe
ter öppnats till en väsentligt förbättrad ljudåtergivning. Man upp
når bredare frekvensomfång, högre dynamik och lägre svaj. 
B.Les nya kassettdäck är t.o.m. bättre än många rullbandspelare. 

Välkommen till oss för en övertygande demonstration. Vi är gene
ralagent för B.Le och säljer direkt till konsument utan mellan
händer. Därigenom kan vi hålla 35% lägre priser till konsument 
jmf. med vad de skulle vara om vi sålt genom återförsäljare. Bor 
Du långt från Stockholm kan Du köpa per postorder. Du har 8 
dagars returrätt. 

~~~~ioS 
-~~:D~ 11458 STOCKHOLM 

.:!nmel~ Tel: 08/679920 

P.S. Beställ gärna vår nya katalog utan kostnad. I den finns pro
dukter från Accuphase, B.Le, MXR, Magnat och UNAMeO. 
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Facklitteratur 
från 

Tekno 's FÄRG- TV 

~ --
Högaktuell för al la som sysslar med TV. Med denna 
bok förses marknaden med en saklig , instruktiv och 
lättfattlig handledare för branschfolk. Kretslösningar 
beskrivs med både rör och transistorer. Tekno's 
FÄRG-TV är en praktisk servicebok och vägvisare till 
fe lsökning och reparation . 

420 sid . 280 iiI. varav många i fä rg . Pris inb. 94: - + 
moms 19:40 . Publ. 45. 

Tekno 's TRANSISTORN 
Teori , praktik 

. Tonvikten i boken har lagts på sådana praktiska 
problem som sammanhänger med användandet av 
transistorer. Den behandlar även ett stort anta l 
kopplingsvarianter til l vägledning vid apparatkon
struktioner, ävensom praktiska synpunkter och tips 
för apparatbygget . 

Teknisk Information 

3:e uppl. 436 sid. 287 iII . Pris inb . 72: - + moms 
14:85. Publ. 44. 

Tekno 's SERVICEMÄTTEKNIK 1 o . 2 

Böckerna är de första på svenska som enbart be
handlar mättekniska problem o . metoder vid ser-

l vice av rad'io, TV även in line bildrör, HiFi , band- -
spelare o. skivspelare. 

'Dell 246' sid . 175 iiI. Pris inb. 82: - + moms 
16:90. Publ. 152 
Del 2 285 sid . 321 iiI. (även i färg ). Pris inb. 
130: - + moms 26:80 Publ. 153 

Tekno 's HEMELEKTRONIK 
Funktioner och begrepp 

Boken ger en grund information till den som vill veta 
mer om sina elektronikprylar - hur de egentligen 
fungerar. Innehållet omfattar det som behövs för att 
man skall förstå facktidskrifternas innehåll. 

224 sid . 246 iiI. Pris inb. 80: - + moms 16:50. 
Publ. 151 . 

Tekno's HiFi-STEREO 
Hemstudioteknik 

Högaktuell för den som är intresserad av ljudåtergiv
ning . Rummets och högtalarnas inverkan på återgiv
ningen, förstärkarnas egenskaper o . olika flerkanal
system behandlas . Tuners, skivspelare o . bandspe
lare belyses. Mycket kan läsas utan elektronikkun· 
nande. 

168 sid . 129 iII . Pris inb . 82: - + moms 16:90. 
Publ. 156 . . 

Tekno 's 24 ElEKTRONIKKONSTRUKTIONER 

Boken vänder sig till dem som har elektronik som 
hobby Konstruktionerna har valts ut för att täcka så 
stort behov som möjligt och för' att läsare med olika 
kunskaper skall kunna utöka sitt vetande och hämta 
inspiration till egna konstruktioner. 

, 104 sid. 76 iII . Pris inb. 52: + moms 10:75. 
Publ. 155. 

Tekno's ELEKTRONIK för nybörjare 

24 

I 
Boken är skriven för nybörjaren som vill lära känna I 
den grundläggande elektroniken . Med enkla försök • I 
visas de karaktäristiska egenskaperna hos de vanli · 
gaste komponenterna som motstånd, kondensato- I 
rer, dioder och transistorer. Frågor och svar ges i bo- I 
ken, så att läsaren kan kontrollera sitt nya kunnan- I 
de. 

96 sid . 69 iII . Pris inb. 60:- + moms 12:40. 
Publ. 159. 

I 
I 

Skräddarsydd för dig som 
måste skaffa kunskaper 
på egen hand 

Tekno 's DIGITALTEKNIK 

Digita lt uppbyggda apparater får en alltmer ökad 
spridning och digitala kretsar återfinns i snart sagt 
varje hem. Som exempel kan nämnas digitalur, räk
nedosor och TV-spel. Boken beskriver på ett enkelt 
och lättfatt ligt sätt för gemene man den teknik som 
gjort dessa apparater möjliga . 

232 sid . 210 iiI. Pris inb . 130:- + moms 26:80. 
Pub I. 157. 

Tekno 's RADARTEKNIK 

Boken är avsedd att va ra ett beskrivande komple
ment för studerande vid olika tekniska skolor. Den 
teoretiska framställningen av ämnet har undvikits 
och bokens populära sakframställning gör den till 
gänglig även för den som önskar veta hur modern 
radarteknik byggs upp och fungera r. 

128 sid. 107 iiI. Pris inb . 85: - + moms 17:55. 
Publ. 158. 

Tekno 's PR-radio 
Kommunikationsradio för alla 

Boken ger svar på frågor PR-intresserade har, både 
före och efter köpet av sin anläggning, samt infor
mation om hur apparaten skall monteras , hur bil-och 
båtmotorn skall avstöras och hur anläggningen ger 
mesta möjliga utbyte. Hänsyn har tagits till utfärda· 
de bestämmelser som gäller för PR-radio . 

96 sid . 46 iiI. Pris inb. 52: - + moms 10:75. 
Publ. 154. 

Boken ger en systematisk introduktion i reglerings· 
teori och en ingående beskrivning av de komponen· 
ter och konstruktionselement som leder fram till våra 
elektroniska datamaskiner och deras användning in· 
om industrin . Problemen belyses med exempel f rån 
det prakt iska livet. 

250 sid . 280 iiI. Pris 'inb . 35: - + moms 7:20. 
Publ. 9. 

Tekno 's STORA RÄKNEBOKEN 
. . . Med sin åskådliga framställnin'g kan den vara 
till hjälp vid lösning av uppgifter och ge ökad förstå
else för deras betydelse i det prakt iska livet . 

Svensk Handel 

Del 1 10:e uppl. 459 sid . 165 iII . Pris inb. 98:- + 
moms 20:20. Räknesticka medföljer. Publ. 33. 
Del 2464 s. 181 iiI. Pris inb. 50: - + moms 10:30. 
Publ. 35. 

.",.,. ... .., _ ...... .:-..;.;:.._-----------------
Teknografiska Institutet, Box 1013, 171 21 Solna . Tel. 08-83 42 86 
(ingår i företagsgruppen POGO produktion AB) 

Undertecknad beställer publikation nr . ...... .. . .... . 

Betalningsvillkor: 
O Kontant vid lev. Portofritt vid order över 200: - exkl. moms. 

Avbetalningstillägg 10 % + moms. 

D Avbetalning 20 % (minst 50: - ) vid lev. och resterande med 10 % (minst 50: - ) per 
månad. 

Tekno's GARANTI - Full returrän inom 10 dagar. 

SÄTT x VID DET ÖNSKADE. Äganderänsförbehåll . 

Namn . ....... ... . . . .. . . .. .. · .. ·· .. ·· .. ·· .. ·· ·· · · · · · .. · · · · ·· .. · .... . 

Adress .. .. .. .. . . .. ... . .. , ..........• . ... . . . . .. . .. . . .... . ... .. .. . . . . 

Postnr, ortsnamn . . .. .. . . . ... .. .. . .. . . ... . . . .. . . . . ..• . . ....... . . . .... -
Var god skriv tydligt 291 
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rrekvens
räknare 

Fe 505 fabr. DIRIGO 
Fe 505 är en kompakt nät- eller batteridriven frekvens
räknare med direkt avläsning i MHz, kHz eller Hz. 
Högimpediv direktingång till 50 MHz samt en låg
impediv ingång med delare för frekvensområde till 
250 MHz eller 500 MHz. 
Prisexem pel: 
Fe 505-000 50 MHz 
Fe 505-250 250 MHz 
Fe 505-500 500 MHz 

1.450: - exkl. moms 
1.825: - exkl. moms 
2.735: - exkl. moms 

~~ill~[o]M\M ETRI CIffil 
BANVAKTSV. 20, FACK, 17119 SOLNA, TEL 08/820400 
DANMARK: TEL 02/80 4200 NORGE: TEL 02/2826 24 FINLAND: TEL 90/460844 

20 

Kronan 
'ver 

Modell 
5 

Toppbetyg i Test, Hifi & Musik 3 /79. 

o 

Specifikation: 

Ma. rek . törstärkaruteffekt : 100/ 140 IW/ dBpl 
Akustisk uteffekt yjd max rek. . 

~..i""''''~''WWii''_' 
f&stärkarutetfekt : 116 dB 

Volym: S1 liter 
Fre«vtmsomting enl . DIN: 25 - 20.000 Hz 
Verknmgsgrad :0,4 % 
Impedans: 8 ohm 

Princip : 8.Sf8'''1I 
Högt".relement: 

bas 1 st 25 cm ytterdiam. 
me'lanregister 1 st 10.5 cm ytterdiam. 

Skicka 
efter 
vAr 
broschyr! 

diskanuegister 1 st 2.5 cm " $Oh dome tweete," . 

0et";n~f,.k .. n.( .. ' , ' .000. 4.000Hz ~. Bagargatan 35, 
Anslutning: 5 m k.beI (l~ ~! M~ttb x h Xd. 38 x 62x32cm ~ )l 611 00 Nyköping, 
T,_ V.(no ... v.~.k Tel. 0155/151 91 

Informationstjänst 22 

Cassett-o-Matic® 
Kassettstället 
den fiffiga fj_ee .. -.-_ 

»Det bästa vi 
hittat för bilen» säger 
facktidningen Hifi & Musik (Nr 5·1978) 
Nu hos radiofackhandel och varuhus. 

I RADBERGS I 031-173930 
08-143645 

laO-BASERAD HOBBYDATOR 

NASCOM 1 är en komplett byggsats med Z80 - markna
dens kraftfullaste mikroprocessor. 

NASCOM 1 innehåller ett komplett alfanumeriskt tangent
bord som tillsammans med en TV-apparat och en bandspe
lare ger Dig ett kraftfullt utvecklingssystem. 

~microcomp 
Postadress: Box 3038, 75003 UPPSALA 
Telefon: 018/130070 
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TELEQUIPMENT 

UNIVERSALOSCILLOSKOP 
för 
radio och TV-reparatörer, 
skolor och undervisning, 
hempysslaren. 

• DC-lO MHz 
• Ljusstarkt bildrör 
• Två kanaler 
• Automatisk triggning 
• Komplett TV-trigg 
061 a - oscilloskopet för Er som ställer krav 
på tillförlitlighet, lätthanterlig het och 
överskådlighet till lågt pris. 
Endast 2.200:- exkl. moms 

MARTINSSON & Co 
INSTRUMENT AB 

Styrm"nsgatan 3 - Fac k - 10440 Stockholm - Tel. 08/ 63 1105 
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Ledande inom elektronikens alla områden 

• DATORER • INSTRUMENT 

• UTBILDNINGSSATSER 
(Nu även för gruppstudier) 

• AMATORRADIO 
• BIL- och HEMELEKTRONIK 

• HOBBYELEKTRONIK mm 

ut.U.\. 

-r 

WH-14 LINE PRINTER 
96 tecken ASCII. Stora och 
små bokstäver. 80, 96 eller 
132 kolumner. 165 tecken 
per sek. Interface RS-232C 
eller 20 mA loop. Baud 
rates 110 till 9600. 
Monterad 5.895 :-
ex. moms. 

10-4205 OSCILLOSKOP 
DC-5MHz dubbelstråle. 
10mV känslighet. Svep
hastighet 200ms till 0,2us 
i 7 steg. X-Y kopplat. 
Monterat 2.495 :-, 
Byggsats 1.571 :-
ex. moms . 

IP-2718 UNIVERSELLT 
DC AGGREGAT 
Tre flytande utgångar, O
SV 1 ,5A och två 0-20V 
0,5A. Dessa kan serie
resp. parallellkopplas hur 
som helst. Utsökt för labbet 
eller experimentbänken. 
Monterat 904 :-, 
Byggsats 572 :-
ex. moms. 

10-4001 DIGITAL 
VÄDERSTATION 
V isar vindhastighet, vind
riktning, temperatur (inom
och utomhus), barometer
tryck, tid och datum. Lagrar 
max- och minvärden av 
samtliga parametrar. Visar 
även tidpunkten när dessa 
värden uppnåtts. 
Byggsats 2.143 :-
ex. moms. 

Upptäck allt det fantastiska som Heathkit kan 
erbjuda. Beställ en katalog . 

r-----------------~ I ~ HEATH .J 1 
I Sänd mig gratis katalog1iCm·m·m 1 
I 1 
I Namn .. ....... .... .... ...... ...... ........ ........... ... ... ··. · ..... ··. ·.· ...... .... ..... ... ... 1 
I I Adress ..... ... .. ..... ...... ... ... .... .. .. ... ..... ... ... .. .... ... .. .......... ..... .. .. ... .. .... ~ 

l::n~.~.~ .. ~.~ .. ~:a:.~ .. ~.;;;.~ .. ~.;;;.~.~.j 
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APPLE II är en färdigbyggd komplett mikro
dator med egenskaper och tekniska data ut
över det vanliga: 

6502 Processor 
Minne internt utbyggbart till 48K RAM + 12K ROM 
socklar och driverkretsar finns på moderkortet. 
Vanliga 16K dynamiska RAM används. 
Videoutgång kan anslutas till en vanlig sv/v· eller 
färg TV via R F modulator. 
Grafik 40 x 48 punkter i 16 färger eller 280 x192 
punkter i 4 färger. Punkterna är individuellt ad res· 
serbara med enkla kommandon från BASIC. 
Högtalare för t ex felmeddelanden, musik, tal. 
Kassettbandspelarinterface 1500 baud. 
Mycket snabb heltalsBASIC i 6 K ROM: Sträng
hantering, långa variabelnamn (t ex TAL, NAMN$) 
trace (debugging) 
Extended flyttalsBASIC 12 K. Medföljer på kas
sett, finns även på ROM kort : errorbehandling, 
full stränghantering, 9 siffrors noggrannhet, avan
cerad grafisk bildbehandling. 
2 K monitor i ROM enpass-assembler, disassembler, 
debug. 
4 analoga ingångar (för t ex spelkontroller (avläs
bara från BASIC)), 3 TTL in och 4 TTL ut. 
I datorn finns utrymme för 8 kretskort för anslut
ning av extrautrustning. 
TILLBEHÖR: 
Minifloppydrive. Lagrar 116 K byte/disk (max 14) 
avancerat diskoperativsystem åtkoml igt med 
kommandon fran BASIC . 
Färgkort (för PAL) 
Kommunikationsinterface RS-232C 
Seriellt höghastighetsinterface RS-232C 
Parallellinterface (för skrivare etc) 
I E E E 488 Interface 
A/D omvandlare 
D/A omvandlare 
Röstigenkänninljsmodul 
Grafisk registrermgspl atta 
Experimentkort (för egna interface) 
Programbibliotek med tusentals program 

Ca pris (inkl moms) 10.250:-
16K RAM, 8K ROM (2K monitor, 6K BA
SIC),4 kassetter med program, manualer. 

Globe Computers 
Strandvägen 9 

tel 08/ 140770 
11456 STOCKHOLM 
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MELLANREGISTERHORN MED DRIVER 

NYHETER 

Typ:MH70 
frekvensomfång 300- 6000 Hz 
effekttålighet i system 100W 
känslighet 104 dB. Mått 
BxHxD 465x240x320 mm. 

Pris: 520:-

DISI<ANT 
HORN 
Typ: ST 140 
frekvensomfång 3000- 20000 Hz, märkeffekt 70 W, 
känslighet 106dB SPL Pris: 325:-

NYHETER från sabtc2Qj!2§(I;US-A ...... 
LÄTTBYGGDA INSTRUMENT-BYGGSATSER! 

Modell 2000 Digital-multimeter 
Ett 3'12 siffrors instrument i proffsklass ! 

• Basnoggrannhet 0.1% ±1 siffra 
• Automatisk polaritet och nollställning 
• Visar ±1999, aut. områdesindikering 
• Inbyggd kalibreringsreferens 
• Överbelastningsskyddat 
• 9 mm LED display, batteridrift 
• Dim. 20x16,5 x7,5 cm , 0,7 kg 
• Instruktiv steg-för-steg 

byggbeskrivning på svenska! 

Modell 8100 Frekvens-räknare 
Ett avancerat instrument. konstruerat 
med det senaste inom LSI - tekniken 

645:-
inkl. moms 

DC volt : 100 f-lV - 1400 V 
AC volt : 100/-l-V-l000V 
DC amp : 10 nA- 2 A 
AC amp : 10 nA- 2 A 

Resistans: 0.1 ohm - 20 Mohm 
Ingångsimpedans : 10 Mohm, 25 pF 

Fabriksmonterad och kalibrerad 875:- inkl. moms 

• 8 siffrors LED display, flyti:!nde decimalpunkt 
875:-

inkl. moms 
• Noggrannhet : ±1 siffra + tidbasens noggrannhet 
• Valbar upplösning: 0.1 Hz, 1 Hz , 10 Hz 
• Valbar dämpning: xl xl0, xl00 
• Känslighet: mindre än 10 mV RMS/50MHz 

" u 20mV RMS/l00 MHz 
• Valbar inimpedans: 50 ohm eller 1 Mohm /25 pF 
• Tidbasens stabilitet: ± 1 ppm /mån 
• Temperaturstabilitet : ± 10ppm o·e - 50

0 e 
• Överbelastningsskyddat till 400V peak 

Mätområde: 
20 Hz - 100 MHz garanterat 
(10Hz - 120MHztypical) 

med prescaler: 

20 Hz - 600 MHz garanterat 
(10 Hz - 650 MHz typical) 

Fabriksmonterad 1050:
Prescaler byggsats 210:-

Tel. 044 - 84149 

mefa Electronic Import 
Box 4029, 28104 Hässleholm 
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det 

Ser rummets frekvens
kurva ut så här-
- behöver Du ett 
nytt lyssningsrum eller 
en Equalizer-

FQ 1010 stereo 
Pris : 2.390:
inkl moms. 

- för att få den frekvens
kurva som högtalarens 
broschyrblad talar om. 

Korrigera med 
AVAB Equalizer-

Mätinstrumentet Visu-Lizer finns att hyra hos de 
flesta av de HiFi-butiker som säljer AVAB Equalizers. 
Med hjälp av Visu-Lizern kan Du läsa av frekvens
staplarna på Din egen TV. Anslutningen till TV:n 
sker via antenningången. 

Kontakta oss for besked om narmsta Vlsu-Llzer I Equallzer handlare 

Tommy Jenving AB 41451 Göteborg, 031-124720 VX. 

Informat ion ... q ,t" ... , ~ O 

Släpp loss ljudet! 

Bygg ditt eget 

Nu har de kommit, de unika VARI
FLEX-högtalarna, där du själv kan 
välja mellan bas reflex- eller tryck
kammarsystem. VARIFLEX 50, 80 
eller 100 W, ger dig en ljudupp
levelse utöver det vanliga. Ge din 
anläggning en chans att visa vad 
den går tör med ett par VARI
FLEX-högtalare. Provlyssnar och 
läser mer om högtalarna gör du 
hos din radiohandlare. Vi hörs! 

PROGRESSUS 
INDUSTRIA. 

Box 3048, 681 03 Krislinehamn. Tel. CJ55O.153 90 

~ ( ((tU °IJ})) 

I Sensvact-programmet finner du larmkomponenter får 
varje behov och kassa. Tusentals nöjda Sensvact-ägare runt
om i landet. Kontakta fackhandeln eller oss direkt. 

SIREN SKYDDSLARM AB 
Box 150 13, 161 15 Bromma 15. Tel 08;26 68 70 

r------------------------~ I Skicka mig Sensvact komponentförteckning och planeringsanvisningar.I 

I ~:::s': : ::: :: :::: : : :::: ::::::::: :: ::::: : : : : ::: : ::::::: :: : :::::: ~ 
I Postnr .... ... ..... Postadress . . . ...... . ...... Tel ... . . . . .. ... ... ~ _________________________ ..;;1 
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Komponent 

I(atalogen 

Komponenter, byggsatser, 
i nstru ment, verktyg, böcker. 

Sändes mot 8:- i frimärken. 
Gratis till skolor och berörda företag 

samt institutioner. 

MaTer Import 
Fack 
22002 Lund 
Tel. 046-1477 60 

Butik: 
Karhögstorg 2 
Lund 

Ett företag med 6 år på nacken inom elektroniken 

Informationstjänst 31 
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GAIVIIVIA 
DISKANT -HÖGTALARELEMENT 

HA-3731 är en n)'Utvecklad diskanthögtalare 
ay "dame-typ'" med en 11h" talspole avprofile
rad aJuminiumtråd. 
Den höga cffektlåligheten och det breda frek
vensomrAdet gör all den passar väl in i profes
sionella högtalarsystem. 

Impedans 
Resonansfrekvens 
Effekttålighet 
Frekvensområde 
Känslighet 

Magnetmassa 
Magnetrnateriai 
Magnetens flöde 
Magnetens ntklesläthet 
Talspolediameter 
Talspoleresistans 
Talspolevikt 
Max diameter 
Monteringshål 
Djup 
Totalvikt 
Farg 

8 
500 

100/3000 
1500-20000 

96 
91 

0.8 

57000 
12000 
037 

6 
0,5 

0120 
08 5 

55 
0,9 

ohm 
H, 
WlH z 
Hl 
dBJ,OW, l m 
dB 1,0 W, I m 
kg 

A1nico 
Maxwel l 
GaU55 (1.21) 
mm 
ohm 
gr 

kg 
mattsvart 

o-o :--il 

12" BASHÖGTALARELEMENT 
LA-IlJl. som är av mycket hög klass. lämpar sig för all 
slags musikåtergivning, p. g. a. sin höga verlrningsgrad, 
goda trdnsientåtergivning och låga distorsion vid hög be
lastning. 

Impedans ' , 15,8 ohm 
Resonansfrekvens 25 Hl 
Effekltålighet 100 W 

Frekvensområde 25·5000 H, 
Känsli~het 96 dB 1.5 W, I m 

9. dB 1.0 W, I m 

Magnetmassa 2,6 kg 
Magnc:tmaterial A1nico 
Magnetens flöde 125000 Maxwell 
Magnetens flödestäthet IJOOO Gauss( I,3 n 
Talspolediameter 038 
Talspo\evikl 7,0 gr 
Tal spoleresistans 6,8 ohm 
Talspolens trådlängd 15,0 
Talspolens höjd 20 
Luftgapets höjd 8 
Chassiematerw A1uminhl m 
Membranupphängning Textil 
Totalvik.t 3,6 kg 

Max diameter 0312 
Monteringshål 0279 
Djup 158 mm 
Kondiameter 0230 
Konvik.t 12 gr 
Flrg maltsvan 

PRIS utan låda 

1250 II 

BYGG-SYSTEM 111 

MELLANREGISTERHÖGTALARE 

Observera att talspolen är tillverkad av prolilen .. d alumi
niumtråd och ligger helt i magnetens luflgap. Det läna 
membranet och den Im.ftiga IIlnicomagncten bidrar till 
att MA-523 I Brett brett ochjämnt frekvensområde. och 
mycket god transientåtergivning.. med låg distorsion som 
mljd. Ett av markOlIdens kraAigaste mellanregisterele
ment 

Impedans 8 ohm 
Resonansfrekvens 350 H, 
Effekttålighel 1001700 W/ Hz 
Frekvensområde 500-5000 Hl 
Känslighet 96 dB2.S W. 1 m 

92 dB I,OW. l m 
Magnetmassa 2,85 kg 

Magnetmaterial A1nico 
Magnetens flöde 173000 Maxwell 
Magnetens nödestäthet 1,000 Gauss(l,J 1) 
Talspolediameter 052 mm 
Talspoleresistans 5 ohm 
Talspolevikt 1 gr 
Talspolehöjd 1.5 
Luflgapets höjd 8 
Membranvi kt 1,2 gr 
Max diameter 01,8 
Momeringshål 0112 
Djup 65 
Totalvikt 3,06 kg 

Färg maUswrt 

.... , .. _"0 . .-
I' I , I I , • Il "!"" 
, I , , , , I. 
, I , , , , , • 
, , , , I , , • 

..... I I I , , I , , • 

Till Frekvensia Gete AB. 
Breddenvägen 31 
194 ()() Upplands Väsby 
Tel 0760/ 330 25 

Jag viD veta mer om Gamma 

Narnn ____________________________ ___ 

Adress _ _ 

Postadress 

RI4-79 

Informationstjänst 35 
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86 

- för bättre ljud -

LJUDMIXER 
SD 12-2 

DEN LILLA MIXERN MED DE STORA MÖJLIGHETERNA 
till det låga priset 

SO 12/2 na, utvecklats tör att ge mlXim.1 flexibilitet tör sAväl PA- som för inspelni ngs
andamIl j och har därför blivit mycket popu lär hOI mJnga olika nvttj.r • . (SmIstudios, 
musikgrupper, saml ingssalar t t c. I. 

Not.bl. egenskaper 

• Mikrofonkontakter av XL R·typ 

• D irekta linjeutgJngar pJ varje 
k.nal (etter regel) 

'* LinjeingAngar pli varje kan.1 

'* Mi_bar tappning före regel och fil ter 

'* Su:nmatappn ing med egen bas<lisk ,kontr. 

• 4 .ktiv. filterfunkt ioner i varje ken.1 

• Ekot.ppning .fter regel 

'* E korttur i sterIO 

* Efter-blnd-Iyssn ing i stereo 

• 4 v.lmöjligh.ter för monitorlyl1t1 ing 

• Inbyggd hörtel. fann örst . för stereo
lyssning 

'* Elektroniskt balanserade inglnglr 
(övem.lastningssikra ) 

'* Inbyggt nit.ggregat 

• StPlrlta kreUkort tör Vlrje kan.1 

• Robust tr.nlPOrtvisk. som tillbehör 

f.·llr~~.J INTERSONIC AB Box 420 12604 H» .. " ten Tel. 08 - 88 03 20 ( ;,l~~, Gene,.ll.ent fö r ALLEN" HEATH·BRENELL Ltd. 
\~'5:, ,J1 
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(iJ;)ALL' MiJJLW6' 
~ IE6A6IlA,(iJ;) 

För dig som vi ll sä lj a, köpa eller byta något begagnat . 
Det kostar bara 15:- per rad. Lägsta pris 45:- (3 rader) . 

Högst 10 rader. Använd kupongen som f inns på nästa sida. 

4-kanal stud iobandspelare Teak 
typ 3340S intrimmad, demonstra
tionskörd. Sä ljes till red pris 
med full garanti. Tel 0454/294 33 
efter kl 19.00. 

Teak A3340S 4-kanal obt beg 
säljes. Billigt Disco o sångan
läggningar + studioinspelning 
8-kanal. Tel 011/121400. 

Säljes Wavetek funkt gen Heath
kit frekv räkn mot IB-ll0l , SME 
tonarmar 3009 III 1000:-/st. 
Radiometer våganalyzer FRA3. 
Tel 090/128181 , 123547. 

Beg lab-instrument säljes. Svaj
analysator EMT 424 8000:- . 
Sound Technology 1 OOOA 6000:
Tel 0152/16055 Gustafsson. 

Säljes: Skivspelare Thorens TD 
125 med Rabco tangentialarm. 
Pris 1700:- . Pål Hosk 
08/50 60 15 eller 24 21 60. 

TONARMAR mm billigt I (Demo
kört). Bia: Grace 707 : 525:- , 
Grace 940: 550:- , Grace 960: 
650:-, Grace 714: 1.250:-, 
SME 3009/2 : 375:-, Black Wi
dow: 950:- , Micro Ma 505: 
550 :- Formula 4: 465:- m m. 
Moving coil först: Ortofon MCA-
76: 525:-, Mark Levinson JC-l 
DC : 750:-, JC 1 AC : 1.500:-, 
linn Sond ek pree amp: 550:-. 
Portofritt. Dala-Ljud 0240/74780 

Tillfä lIei Toppenfin'8 data prylar I 
Några exempel : LYS-16 (svensk 
16 bitarsdator), Termilys (avan
cerad bildskärmsterminal), Icom 
microfloppyaggregat med S-100-
controller. Ol ika RAM-minnen 
och EPROM-minne för S-100-
bussen. Ring 0756/31805 kV.tid. 

Till försäljning : 
DATOR POP 8/PDP 12 
Link tape, display, analogue in
puts, relay buffer, real time 
clock, 8 K memory. 
Kr. 35.000:- . 
Tel: 08/34 05 60/1581 . 

ELEKTRONIK-SURPLUS 
Tu legatan 37, STOCKHOLM. 
Transf. reläer, högtalare, moto
rer, instrument, m. m., m. m. 
Oppettider vardagar 17-20. 
Lördagar 10-14. 

Obet beg Elpiano Hohner Pianet 
T. Absolut nyskick, nypris 2850 
kr. Säljer för 2000 kr. 
Tel 0155/ 891 68. 

Exponentialhorn Mk I enl RT 5 
1975 vitlackerad, element Philips 
AD1210 OW 8 ohm 1300:-. 
Tel 033/138404 efter 19.00. 

M ikrodator MEK6800D2 + D2X
kortet komp ink manual 1300:-
4k RAM-kort 500:- . TV-kort 32 
x 24 tecken 500:-, tangentbord 
400:-. Tel 0758/500 11. 

QUAD FM-3 TUNER köpes om
gående beg. Tel 08/696974 eft 
17.00. 

Mikrodator-trainer Heathkit ET 
3400 färdigbyggd samt kurspa
ket EE 3401 till ovanstående. 
Allt för 2 200:- . 
Tel 044/243674 efter 16.15. 

Oscilloskop säljes Ph ilips PM 
3200 10 MHz l -kanal igt, känslig
het 2 mY. Tel 0910/33940 efter 
kl 17.00. 

1 st hornhögtal'8re RT 70/80 med 
Phil ips 12" element, obehandlad 
låda. Endast 600:- . 
Tel 0381/231 42. 

Säljes: Minne typ 1103 1024 x 
1 dynamiskt läs/skrivminne. Pris 
2 kr/st. Tel 08/7657250. 

Säljes högtalare Altec 604-8G. 
Kassettdäck Nakamichi 1000 
Dolby A Model M16H. JBL hög
talare 4311 . Tel 08/ 999071 . 

Tandberg TA 2075 receiver 2 x 
75W Tandberg TCD 310 kassett
däck " RT"-horn med Philips 
1 055-W8-element säljes. 
Tel 0303/13630 Kungälv. 

Inspelningsmixer 10 ingångar 4 
utgångar med Talkback slutsteg 
t ill Foldback 20 W och fantom
matn ingsaggregat 48 V till 8 
mikr säljes för 7000 kr eller t ill 
högstbjudande. Tel 035/10 25 85. 

JBL hornsystem för hem/Pa-bruk 
Högstbjudande efter 19.00. 
Tel 08/41 50 15. 



Billigt! Manus till "allt möjligt - begagnat" 

Nr 2 3 
Vtg dag 24/1 28/2 
Manusdag 7/12 16/1 

Skriv din annons här! 

D E . r- G ~ ~ I N 

4 
28/3 
13/2 

3,4-

radio & televisions radannonser 

- 5 6/7 8 9 10 
2/5 30/5 25/7 22/8 26/9 

14/3 12/4 11/6 10/7 14/8 

T E C K E N P Å RA D 

11 12 
24/10 28/11 
11/9 11/10 

EN 

Namn: ............................. Tel: ................ . 

Adress:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postadress: 

Det kostar bara 15:- per 
rad att annonsera under 
"allt möjligt - begagnat" -
Radio & Televisions 
radannonser. Med ku
pongen här intill är det en
kelt att fylla i en bokstav i 
varje ruta och lämna en 
ruta tom mellan varje ord. 
Du ser genast hur många 
rader det blir och vad an
nonsen kostar. Annonsen 
får inte vara längre än 10 
rader. Lägsta pns 45:- (3 
rader). Har du något be
gagnat att sälja eller vill du 
köpa nå&ot eller kanske 
byta - da skall du prova OBS! Endastförskottsbetalning med check eller per postgiro!! 

"allt möjligt - begagnat"! D Pg 2344-0 (Märk talongen med "RT-radannons") D Check bifogas ----------------------------- -- -- ------------------------ -----
Prenumerera på 
radio & 
television 
så får du den 
direkt hem i 
brevlådan! 

Inte dumt. 

Vill du 
veta mera? 
radio & television hjälper dig gär
na med ytterligare upplysningar 
om de produkter som annonseras i 
tidningen. Ringa in numren 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- namn, adress etc och 
posta det till oss. Vi ser t ill att du 
snabbt får svar. All informations
tjänst är kostnadsfri! Sänd In 

kupongt.·n inom o m.madt.·r. 

P REN U MERATION 

Ja. jag prenumererar på RADI O & TELEVISION 
ett ar fram å t och får 1·2 nr (Il utgåvor) för kronor 
99:85 J ag betalar senare när inbetalningskortet 

kommer. 

VAR GOD 07 
TEXTA TYDLIGT! 

207 392 

Efternamn Fornamn 

c/o 

Gata. postlada. box etc 

Postnummeri Adressposta nstalt 

~- _._._ . _-- ._. _-_._ - _ . _._-_.-.-.-._ . _._ - -

J ag vill veta mer om de här inringade annonserna ! 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 IR 19 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3& 
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 I I I 112 113 114 

115116117118119120121122 123 124125126127 128129130 l31 132133 
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 

Företag. 

Namn I c/o 

Gata. rostlåda. oox. dc 

Postnummer I Postadress 

Land I RT I 791 



radio & 
televiSion 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 

_._._._._._._._._._._._._.-._._._._._._ .... 

radio & 
televiSion 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 

I._._._._._.-._.-.-·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_~ 

'rs::l .. 
~ 

Informationstjänsten 

mr.:~ 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 
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2x75 WATT SLUTSTEG I 
enligt beskrivningar i RT . 

. Kompletta ko mponentsatser och 
alla ingående komponent er, 
Låda med kylare fi nns även, 
MINIC HÖGTALARBVGGSATSER 
FÖRSTÄRKARMOOULER 60-170 Watt 
BASHORN MEO SIDOSVSTEM 
DELNINGSFILTER. AKTIVA: FILTER 
GITARRFÖRSTÄRKARE. LJUSORGLAR 
LJUSORGLAR 
HÖGTALARELEMENT 
DROSSLAR.KONDENSATORE~ 
LUCAS HÖGTALARKABEL med extremt 
låg kapacitans 40 pF/m samt låg resistans, 
Area: 2,5 mm2, 

Vllr nya kat alog " All t f ör HiF i
byggaren" sändes mot 10:- i sedel 
eller frimärken, 

M'~'I!! Box 12035 
750 12 Uppsa la 12 Tel. 0 18/ 10 93 90 

Informationstjänst 39 

NY KATALOG 
på elektronikkomponenter. 
God sortering med kvalite 
till låga priser. Katalogen 
sänds mot 10:- bif. i kuvert 
eller p·girot 20271-0. Beställ 

~~d~tjäna~i på. __ _ 

Pris ex vid köp av 10-24 st 
BC547B 0 :65 LM 741 1:70 
BC 108B 1:30 7400 1:00 
2N 3055 3 :95 P 8080 50 :00 
l N 4148 0 :27 SL1310 16 :80 
LM 555 1 : 75 PC575C2 8: 95 

Prisern a är exkl. moms 

LAGPRISLINJE 

~ 
U. Jonsson 

KOMPONENT TJÄNST 
Box 916 ~31 02 Skellefteå 

Informationstjänst 40 

OSCILLOSKOP 
med KVALITET till 
BÄSTA PRISER 

OARTRON typ 012 

Två kanaler : 
D10 (1 OMHz) kr 1790:
D12 (17MHz) kr 2290:
D20 (20MHz) kr 2590: -

En kanal : 
S4 (15 MHz) kr 1690:-

V i har många andra kvalitets
instrument till låga priser tör 
service och laboratorier_ 

Begär data blad och priser_ 
Tel 0451 / 151 39 

Skandinaviska 
ELEKTRONIK-centralen AB 
Box 23, 281 01 HÄSSLEHOLM 

Informationstjänst 4 1 



Acoustic 160 
160 liter 160 W 
Acoustic - högtalarbyggsatser be
sUr av färdigmonterade lidor, val
nötsfanerade eller i sVllrtbetsad ek. 
Med byggsatserna följer allt som be
hövs för att fi ett par helt färdiga 
högtalare i samma finish som ett par 
fabriksbyggda men till ett mer tillta
lande pris. 

ACOUSTIC 
CELESTlON 
CORAL 
OS 
ELECTRO
VOICE 
GAMMA 
GOOOMAN 
ISOPHON 
JBL 
KEF 
PEERLESS 
PHILIPS 
RCF 
SEAS 
SINUS 

HOGTALAR
ELEMENT 
FILTER 
TRASA TSER 
70180 HORN 
SPOLAR 
KONDENSA
TORER 
PICK UPER 
TYG 
SKUMFRONTER 
M.M 

NY KATALOG FÖR 1979 

Demonstration och butiksförsiiljning: 

öppet: månd. -fred. 11-18, lörd. 11 -1 4 

-SÄN~~~G-G~~;I~-~~~~~-~~~;;----~ 
Namn ............ ....... .......... ..... ... ... .. .... ... . 

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

Postnr .. .... ... .. . Ort ..... ........ .......... .... .... . 

InformatlOnstJanst 42 

HEMDATORN 
ABC-BO NU INKOMMEN 

IAC-STORÄTAREN!!! 
Nu finns Philips berömda IAC som byggsats att montera i bil el. 
vanlig FM-radio för att eliminera störningar . 
Drivsp. 12 volt 20 mA. 
Byggsats FM 680 78:95 

SLAVBLIXT· 
En enhet som styr extra blixtaggregat så att det 
går samtidigt med huvudblixten på kameran. 
Drivsp. 9 volt DC fördröjn.tid ca 20 nanosek. 
Byggsats A T 636 42: 30 

JOSTI ELECTRONICs " GENERALKATALOG" 
på ca . 400 sidor innehåller beskrivningar. bilder och data 
på inte mindre än 2 125 olika elektroniska prylar. bl. a. 
byggsatser. högtalare och delningsfilter med samman
kopplingsexempel. halvledare. data- & ekvivalentlistor -
och mycket. mycket mer" Flerfärgstryck. 12:- plus porto 

DIAGRAMMAPP - nu på SVENSKA - med diagram. kopplingsschema. kom
ponentförteckning. byggvägledning samt utförlig bruksanvisning till JOSTI 
byggsatser. 
Varje konstruktion är lättfattligt uppbyggd så man behöver irtte vara "elektro
nikgeni" för att ha glädje av denna bok. Jättefint bildmaterial! 
Varunr 1000 ca 500 sidor 35.-

-------------------------------------------
Till 
ELECTRO-BYGG • JOSTI ELECTRONIC 
Box 1107. 251 02 Helsingborg 

Namn 

Adress .. 

, Postadress ... 

Ev. Kundnr 

Obs Glam el fylla , namn o. adress' 
................... ...... ... ... ... •• .. 

RT4 

o Sänd mig "GENERALKATALOG"pris 17 i- i förskott el. 18 i- mot 
postförskott. (inkr. frakt) 
O Sänd mig DIAGRAMMAPP. varunur. 1000 mot postförskott. frakt 
tillkommer. 
O Sänd mig ... .......... .. ....... .. ..... ........... ... ... ... ..... ... ..... mot postförskott 

ALLA PRISER INKl MOMS. Leveranser över eoo : - fraktfrin . 
FörskonSbelalning kan ske genom insänning på v," poSlgiro 298177·7 eller bankgiro 162· 
8098 eller genom check ulslälld på oss. OBS' 12 . - hkl vid förskoltsbelalning. 
Vifl Du vela mer så ring elfer skrIV lill oss - lelefon 042·13 33 73. Affärsadress K~I.n 
9. Där Iräffas vi mellan 9.30 och 17 lO, på lördagar !iII 13.00. ORDERMOTIAGNING 
DYGNET RUNT. 

RADIO & TELEVISION - NR 4 - 1979 89 



\i,ii!!i1-
~Skiv-Ivätl-maskin 
med dubbelverkani 

90 

Cirka-pris 

98: 
i fackhandeln 

Här kommer en 
glad nyhet för 
alla skivsamiare. 
En vettig ren· 
göringsutrustning, som tvättar 
skivspåren ordentligt rena. 
PLA TTOFIX skivrenllörare 
best är av ett vätsketra$ i 
vilket skivan tvättas pa bada 
sidor med ett koncentrat so m 
är speciellt framställt fö r 
skivor. Det löser upp smutsen 
djupt nere i skivans spar och 
ger samtidigt ett antistatiskt 

skydd . Efter lufttorkning är 
skivans ursprungliga klang 
helt äterställd . 
Enkelt , effektivt , ekonomiskt ! 
Kolla hos Din radiohandlare. 

BJ A-PRODUKTER AB 
1\",411'111 \'111114 J..:\I~l"R lt'ld ,,"IJ -t~f) Ilh q 

Från lager ....... 
•• 

SDS KORTRELAER 

Kontakta oss-det lönar sigl 
SVENSKA DELTRON AB 

Informationstjänst 44 

RADIO & TELEVISION NR 4 - 1979 

Annonsörsregister för Radio & 
Television nr 4 1979 

Agfa 
Audio Stockholm 
SASF 
Seckman Innovation 
SJ A-produkter 
Deltron 
Dux 

Sid 
49 
78 
53 
23 
90 
90 
71 
89 
86 

Electroby'g~ 
ElektronlktJånst 
Elfa 
Frekvensia Gete 
Globe Computers 
Gyll ing 

5, 62, 92 
85 
82 
41 

Hifi Kit 
Hitachi 
Interson ic 
Jenving, Tommy 
Josty Kit 
Komponenttjänst 
Ljudex 
Ljudprodukter 
Mater Import 
Mefa 
Memorex 
M icro Computer 
M inic Teleprodukter 
Pioneer 
Prog ressus 
Quech, Eugen 
Rydin Elektroakusti k 
Rådbergs 
Schlumberg er Heathkit 
Servex 
Siren Skyddsla rm 
Skand ia Metric 

83 , 89 
65 
86 
84 
21 
88 
80 
75 
84 
83 
68 
80 
88 

32, 33 
84 
84 

2, 37 
80 
82 
57 

Skand Elektron ikcentra len 
Sv Philips 

84 
80 
88 
29 
79 
81 

Teknog rafi ska Institutet 
Tektronix 
Texas Instruments 
Thellmod, Harry 
Tonola 
3D Gruppen 
Trio-Kenwood 
U66 Elektron ik 
Westenco 
Yamaha 

61 
90 
24 

46, 47 
39 
81 
84 
91 

HEF:snya 
d'rnens'[)n 
Gårdagens ·pröva och se hur det låter ~ 
metod ärot illfredsställande. KEF:s 
ingenjörer konstruerar idag högtalare 
med hjälp aven computerstyrd analy
sato~ som ger en exakt t redimensionell 
bild av högtalarens funktion. Resultat bI.a. 

tre nya högtalare: 

Corelli 
Calinda 
Cantata 

~the ~peaker 
., engineers .. 

HARRY THELLMOD AB 
KROSSGATAN 40 16226 VALlINGBY Tel 08/7390145 

Informationstjänst 4 5 

Prenumerationstjänst 
Postadress: Box 3263, 
10365 Stockholm 3 
Telefon: 340790 
Postgirokonto: 889500-5 
Prenumerationspris: 
Helår 12 nr 95 :95 
(OBS! det nya priset gäller 
inkl den nya momsen 
17,1 % ) 

Prenumerationer kan beställas 
direkt till Prenumerationstjänst, Box 3263, 
103 65 Stockholm 3, i Sverige på närm aste 
postanstalt med postens tidningsinbetal· 
ningskort postgirokonto 889500·5. 

Definitiv adressändring. som måste vara 
förlaget till handa senast 3 veckor innan den 
skall träda i kraft, görs skriftligt antingen på 
av förlaget utsänd blanken eller postens 
adressändringsblanken 2050.03. (Adress
ändringsavgift 1 :50.) 
. Nuvarande adress anges genom att ad
ress lappen på senast mottagna t idning el
ler dess omslag klistras på adressänd
ringsblankenen. 

Ad ressändring på utländskt postabon
nemang verkställes på posten i respektive 
land. 

Äldre lösnummer kan rekvireras genom 
Pressbyrån eller direkt från Ahlan & Aker· 
lunds Förlags AB, Torsgatan 21 , 105 44 
Stockholm, tel 34 90 00 - Lösnummerexpe. 
ditionen. Som regel finns dock endast ett 
halvt år gamla tidningar an tillgå. 

Bifoga inga pengar; tidningen sänds mot 
postförskon. Redaktionen kan inte effektu
era beställningar på kopior av artiklar ur 
äldre nr. Vissa bibliotek har inbundna år
gångar och kan ibland stå till tjänst med 
kopior. 

ADVERTISING REPRESENTATIVES 
Belgium 
Publicitas M edia, Vlem inckveld 44, B·200 
Antwerpen, Telephone 03/ 335461 , Telex 
33795 
France 
R.J.P.S.A. 26, avenue Victor·Hugo, 7511 Pa
ris 16, Telephone 011727 73 04, Telex 61067 
Denmark 
Civilekonom Bent S Wissing. International 
Marketing Service. Kronprinsensgade 1, 
DK-1114 Köpenhamn. Tel 01 / 115255 
Germany 
Publicitas GmbH, 2 Hamburg 39, Bebelallee 
149, Tel 040/ 511 00 31 -35, Telex 0215276 
HoUand 
Publicitas, 38, Plantage M iddenlaan , Am· 
sterdam 1004, Telephone 020/ 232071 , Te· 
lex 11656 
Italy 
Etas Kompass, Riv iste Estere, Via M anteg
na 6, 20154 Mi lano, Telephone 021 34 70 51, 
Telex 33151 
Switzerland 
M osse·Annoncen AG, CH-8023 ZGrich, 
Limmatquai 94, Telephone 01/ 473400, 
Telex 55235 
United Kingdom 
Frank L Crane Ltd, 16-17 Bride Lane, Lon
don EC4Y 8EB, Telephone 01/353-1 000, 
Telex 21 489 

Principscheman 
Principscheman i RT är ritade enligt följan
de riktlinjer: 

Komponentnumren korresponderar mot 
motsvarande nummer i ev stycklistor. 

Betriiffande komponentviirdena i sche
mana gäller att för motsdllnd utelämnas 
ohm-tecknet, och för kondensatorer ute
lämnas F. 

S6Iedes är 100 = 100 ohm, 100 k = 100 
kohm, 2 M = 2 Mohm, 30 p = 30 pF, 30 n = 
30 nF (1 n = 1000 p). 3 u = 3 ut osv. AUa 
motstlnd 0,5 W, aUa kondensatorer 250 V 
provsp om ej annat anges j stycklista. 

Alla förfrlgningar som avser i RT publi· 
cerat material - artiklar, produktöversikter 
m m samt byggbeskrjvningar scheman och 
komponenter liksom kretsar - resp all
männa frlgor skaU göras skriftligen till red. 
Telefonförfrlgningar kan i allmänhet inte 
besvaras p g a tidsbrist. För aUa upplys· 
ningar om äldre RT-nr:s jnneh'" hinvisas 
till bibliotekens inbundna Irg med Irsre· 
gister. 



SVERIGES RADIOS 
MONITORHÖGTALARE HAR 

o o o •• 

FAn TYA BRODER. 

VÄNSTER LILLEBROR. 
382 mm hög. Maxeffekt SO W. 
60-20.000 Hz. 

NS-IO M ärtvåsrnåbrödertill 
NS-lOOO M, monitorhög-

talaren som Sveriges Radio efter hårda test köpt 
över 600 st av. Finlands Radio använder den också. 

Både NS-lO M och NS-lOOO M kommer från Yamaha, 
världens ledande tillverkare av musikinstrument. 

Båda är de byggda för att på ett så riktigt sätt som 
möjligt ta fram all den musik som finns på dina 
skivor och band 

Det märkliga med NS-IO M är att de har så fina 
ljudegenskaper samtidigt som de är så små och lätt
placerade. Men så är de också tillverkade med 
kvalitet och precision - från ytteIfaneret i svartbetsad 

HÖGER LILLEBROR. 
382 mm hög. Maxeffekt SO W. 
60-20.000 Hz. 

björk till konerna i högtalarelementen. 
Dessutom är de två små mini-monitorerna faktiskt 

ett vänster-höger par. Oftast får du gå betydligt 
högre i pris för att få matchade högtalare. (Om du alls 
kan hitta några utöver NS-IOOO M.) 

Yamaha NS-IO M kostar bara 2 x 700:-ca. Skynda 
dig in till nännaste Yamaha-handlare och lyssna på 
NS-lO M. De små högtalarna med det stora ljudet. 

Yamaha Svenska AB, Box 4052, 400 40 Göteborg, tel 031-42 03 SS, 42 7235. 

Informationstjänst 46 
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Mikrodatorsystemet för alla 
ABC 80 är ett av datateknikens största genombrott. 
Aldrig tidigare har det funnits en så avancerad , högkvali
tativ dator i ett så attraktivt prisläge. Även för privatper
soner är priset överkomligt, och ändå har ABC 80 sam
ma möjligheter som de stora datorsystemen. ABC 80 
består aven tangentbordsenhet, där datorn är inbyggd, 
och en TV-skärm, där resultatet visas i form av vanlig 

ABC 80 kan programmeras för bl.a.: 
Amatörradio: 

text, siffror, figurer och grafiska diagram. Naturligtvis 
finns bokstäverna å, ä och ö med på tangentbordet. Efter 
behov kan anslutas floppy-disk, kassettband, skrivare 
och många andra enheter. Programmeringen görs i 
BASIC, som är det mest använda programmeringssprå
ket. Det finns också färdiga program paket för olika an
vändningar. 

ABC 80 kan användas av radioamatörer för telegrafisändning, mottagning, 
loggbok, QSL-sortering, med mera. 

Kontakta oss för mer information. 

Lagerföres av 

ELFA Hemmet: 
ABC 80 som datorspel för nöje och avkoppling, katalogisering av skiv- och 
frimärkssamlingar, deklarationshjälp, läxhjälp i matematik och fysik , och 
mycket annat. 

Företaget, föreningen: 
ABC 80 sköter medlemsavgifter, adressetiketter, bokföring , lager

redovisning och försäljningsstatistik. 
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RADIO & TELEVISION AB 
17117 SOLNA 

INDUSTRIVÄGEN 23· 08/7300700 


