


JVC LEDER UTVECKLINGEN 
Lyssna på de nya kassettdäcken 

för metallpartikelband med Super ANRS. 
Nu kommer det ett helt nytt slags kassettband - metall

partikelbandet. Det ger mycket bättre ljud än både järnoxid 
och kromband . Diskanten blir starkare och renare , bruset 
mindre. 

Men dessa förbättringar kan Du bara utnyttja på kassett
däck som är anpassade även för metallband. Vad som krävs är 
avancerade tonhuvud och nydimensionerad elektronik. 

JVC leder utvecklingen även här - redan i oktober 1978 
började KD-A5 säljas i Japan. Det var lätt för JVC att lösa de 
här problemen, eftersom JVC redan 1976 skapade SA
tonhuvudet , som visade sig ha sådana reserver att det lätt kan 
anpassas även till metallpartikelband. 

Och från JVC får Du ju även det unika Super ANRS brus
reduceringssystemet som ökar diskantdynamiken med upp till 
12 dB jämfört med det vanligaste systemet. 

Dessutom bjuder JVC på många andra värdefulla finesser 
som toppvärdeskännande ljusdiodkedjor för exakt nivåkontroll , 
mycket låga svajvärden och mycket mer. 

Gå in till Din JVC-handlare idag och lyssna på det nya 
kassett ljudet från JVC. 

JVC 
MUSIKENS MÄSTARE 

Generalagent: Rydin Elektroakustik AB , 
Spångavägen 399- 401 , 163'55 SpANGA 

08/7600320 

KD-A3 metallpartikelfärdigt kassettdäck med Super ANRS 
brusreducer ing, SA-tonhuvud, 5 toppvärdeskännande ljusdioder 
och mycket mer. Prisklass 2.000:-

KD-A5 metallpartikelfärdigt däck med logikstyrning (mycket 
lättgående tryckknappar), fjärrkontroll som valbart tillbehör , 
Super ANRS brusreducering, SA-tonhuvud, 5 toppvärdes
kännande ljusdioder, utnivåkontroll o s v. Prisklass 2.600:-

KD-A8 metallpartikelfärdigt däck med mikrodatorstyrd , ytterst 
exakt, automatisk bandanpassning för alla slags band , logik
styrning, 2 motorer för lägsta svaj, Super ANRS brusreducering, 
SA-tonhuvud och många , många fler finesser . Prisklass 5.000:-
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Åhh' n & Åkerlunds Tr~Tkerier 1979 

Omslaget: ViJt!ukamerur fö r h~l11-
bruk provar vi i detta RT-nummer. 
Kameror och spelare är dyra, men 
inspirerande att jobba med. Kost
nadsberäkningar ger också en del 
förvånande resultat! Vi uppmärk
sammar vidare nya videosystem , 
här Philips Video 2000. 
RT -foto: Bertil Hellsten och Philips. 

Innehåll 

80-talets färg-tv 4 
H ur Telefunkens tv-mottagare kommer att 
utvecklas på 80-talet får vi här en inblick i. 
Bild- och ljudkvalitet kan ytterligare förbätt
ras framgår liksom en rad datafunktioner 
kommer att vara en del av tv-mottagaren. 

Hifi-nyheter från 
Chicagomässan 8 
Det hand lar om sommarens CES i Chicago. 
en gigantisk expo. som RT:s utsände med
arbetare Robert A ngus försökt överb licka 
och analysera trenderna från. Läs om t ex 
den nya Dolbyn som debuterade och om de 
andra nya bru sreduktionssystemen som 
finn s färdiga nu. 

6809- kraftfull mikrodator 
för högmvaspråk 14 
6809 är en mikroprocessor som är framtagen 
för att passa högnivåspråk som Pascal, Fort
ran , MPL mm . Tomm y Bladh orienterar om 
des s uppbyggnad och egenskaper. Här finns 
även en intressant redogörelse om dess 
snabbhet med föregångaren 6800 och den 
nya 16-bitars processorn 68000. 

Toshiba i Sverige! 18 
En japansk koncern som hittill s inte så lt sin 
hemelktronik i Sverige har varit Toshiba. Till 
hösten finns produkterna ute i butikerna, 
och därmed är nertalet stora japanska mär
ken representerade i vårt land. 

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

Radioprognoser 27 

För 50 år sedan 27 
sy s Iade man med nålmikrofoner i Populär 
Radio . Vår jubileumserie går vidare och 
återger teorier och praktiska rön från 1929. 

Personal computing 28 
Portia Isaacson rapporterar i detta nummer 
om fjärde hobbydatormässan i San Fransi
sco. 

Liten enkortsdator för 
experiment 32 
Bengt Grahn fortsätter att berätta om pro
jekt med mikrodatorn SC/MP. Bygg själv 
denna lilla utvecklingsdator och lär dig da
torns funktion' 

Folkdator från Texas: TI-99/4 38 
Många har väntat på datorn från Texas in
struments. Nu har den visats och befanns 
vara större , mera kvalificerad och dyrare än 
vad som gissats. Den inleder en hel dator
serie från TI . 

IEC-bussen kopplar samman 
mätinstrument 40 
Med IEC-mätdatab uss kan man koppla 
samman instrument av olika typer och olika 
fabrikat. Dess tillkomst har i hög grad för
enklat uppbyggnaden av mätsystem. 

1979 nr 9 Årgång 51 

Ny video visad: Philips V2000 
och Basf LVR 44 
Två nya videosystem kan väntas på mark
naden näs ta å r. Systemen har premiärvisats 
för pressen och RT kan redogöra för vad vi 
har att vänta. 

Månadens USA-rapport 50 
RT :s medarbeta re Robert Angus rapporterar 
här bl a att anrika Harman-Kardon nu så lt s 
till firmans japanska partners som byggt 
ljudelektroniken under många år. 

Medicinsk elektronik 54 
Är infra rödIju s fa rligt för ögonen? Mot bak
grund av att främst många moderna tv-mot
tagare är fjärrstyrda genom ir-Ijusmodula tion 
redovisas en tysk undersökning om ögats ir
känslighet. 

Färgkameror till video-
spelaren 56 
Att bli egen tv-producent med videoband
spelare och färgkamera är ännu ganska dyrt , 
men priserna sjunker! Vi presenterar här tre 
kameror som finns , e ller snart kommer att 
finnas, i Sverige . 

DX-sidan 62 
N ya generationer dx-utövare kommer igång 
med hobbyn och efter en tid uppstå r frågor: 
Vilka klubbar finns ? Vilken organisation på 
riksplanet ? Och vad finn s för litteratur i form 
av tid skrifter , bulletiner och handböcker '> 
Stig Adolfsson har sammanställt nyttiga 
upplysningar och värdefu ll a tips. 

Datorn Sorcerer of Edixy 64 
Vi har bekantat oss med denna dator som 
använder Z80 från Zilog som processor. Ba
sic , intressant grafik och utbyggnad smöjlig
heter ges av maskinen , som kopplas till en 
svartvit tv. 

Spridningslins för hög
talarhorn 68 
Diskanthorn har många fördelar , men en 
nackdel är den ringa spridningen av ljudet. 
Ett effektivt sätt att bota det är att sätta en 
spridni ngslins fra mför hornöppningen. 

Nya produkter 69,80 

Videoterminal som bygge 
- del II 70 
Åke Holm forts ätter här bygget av den intel
ligenta, avancerade data-videoterminalen för 
ACII-tecken , färg och grafik. 

Spridningslinser förbättrar 
diskanthornen 68 
Per Åkernark berättar om varför man helst 
bör komplettera ett diskanthorn med en 
spridningslins , vilka konsekvenser det med
för och vilka ytterligare åtgärder som ska ll 
vidtas. 
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TV-monagaren på 80-lalel 
Hur kommer den an se ul? 

de parallelI-ljudtekniken är ing
en bra lösning p g a ak usti sk 
återkoppling orsakad av fre
kvensmodulering av ljudkanalen 
och fasl ås tekniken (pli ) vid bär
vågsgenerering , och har inte fört 
oss närmare en lösning av pro
blemet. D äremot finn s det ett 
annat alternativ, den s k kvas i
parallella ljudmetoden. I fig 3 
jämförs den med den vanliga 
intercarrier-metoden . Den nya 
metoden innebär inga ytterligare 
frekvenstransponeringar, men 
ljud och bild har olika filter. 
Man behöver på så sätt inte 
dämpa ljudbärvågen (tt) i filtret. 
Den högre signa lnivån ger ett 
bättre signal /brusförhåll ande 
och framför allt vinner man med 
metoden en betydligt mindre 
risk för intercarrierbrum , efter
som bild spektrum inte nå r Ijud
detektorn. 

• ViLka utveckLingsmöj
ligheter finns för tv
mottagarna? H ur kom
mer BO-taLets tv-koncept 
att se ut? 

• Frågorna besvarades 
under en presskonferens 
som Telefunken höLL un
der försommaren i ett fö
redrag av Hans-Karl 
Meiss. 

• Vi återger här hans 
visioner om BO-taLets tv
teknik. 

•• Vad finn s det för utveck
lingsmöjligheter för tv-motta
garna? Hur kommer 1980-ta lets 
tv-koncept att se ut? Hur Tele
funken ha r tänkt sig det hela re
dogjorde deras chef för utveck
ling på bildpresentationssidan, 
Hans-Karl Meiss , för under en 
pressammankomst i H annover 
under försommaren. Vi skall här 
återge vad som huvudsak ligen 
framkom under föredraget: 

Hans Ka rl Meiss började med 
att sammanfatta kraven på 1980-
talets tv-koncept: 
• Bildskärmen skall kunna an
vändas även för informations
tjänster som text-tv och datavi
sion samt fungera som en ge ne
rell skärm för hu shållsbruk. 

• Ytterligare förbättringar av 
bild- och ljudkvalitet. 
• Stereofoniskt ljud/tvåspråki
ga kommentarer. 
• Förbättrad aktiv och passiv 
undertryckning av intereferen
ser (internat ionella regler) . 
• Fortsatta reduceringar i ef
fektförbrukning. 
• M inskade produktionskost
nader. 

Under I 980-talet kommer 
fortfarande bildröret att vara det 
dominerande jämsides med 
projektionssystem. FIatbildrö
ret ligger längre fram i tiden . 

Låt oss börja med att granska 
dagens blockschemamässiga 
uppbyggnad. Sefig I. 

Dagens ingångssteg 
har mosfet 

De ingångssteg som används 
idag i Telefunkens tv-mottagare 
är bestyckade med mosfet-tran
sistorer i utgångssteget. Till 
verkningen av dessa enheter 
sker parall ellt i Tysk land , Ita
lien och Spanien. Specia lver
sioner tillverkas för länder med 
kabel-tv , sådana som Italien och 
Frankrike samt för Schweiz och 
Belgien där mycket utbyggda 
kabel-tv-nät finns och alla appa
rater dit levereras med ingång 
för kabel tv. 

Hu vudansträngningarna för 
framtiden s avstä mningsenheter 
måste inriktas på att bekämpa 
interferenser. Samtidigt som 

b) ~;-'5.5/5.75 MH,r--, e) r--, ......, 
- ._. ~33 14 MHz_<> .... t> _1~o7n5-~ 1- _ t> - _ITon-NF I

r 
_I> -...r I I 

! [38,9 MHz I I, Hz (L-R) 1(2 R) L~ 
__ ...J L __ ...J L_,_...J 

" 

Fig 1. Bloeksehemaför en färg-tv med a) normal " interearrier" -ljuddel, 
b) f örbättrad " interearrier" ljuddel (Kvasiparallell), e) stereoljud 
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enheterna blir a llt mer kompli
cerade , måste man anpassa 
prisnivån internationellt sett. 
Integrerade kretsar kommer i 
a ll t högre grad att ersätta kopp
lingar med en mångfa ld kompo
nenter och man måste införa 
ändrade produktionstekniker. 
Filmkretsar och monolitteknik 
kommer att spela en stor roll . 

Bilddelens mf-förstärkare 
får nya filter 

I dag är mellanfrekvensstegen 
redan byggda kring en integre
rad kret. Under 1980-ta let 
kommer de konventionella Ic
filtren att vara ersatta av Y t
vågsfilter. I det fallet kommer 
man att anstränga sig för att lösa 
interferensproblem genom att 
göra bättre filter. Ett större ut
nyttjande av samtliga kanaler 
kräver mottagare med bättre 
grannkanaldämpning och mind
re korsmodulation. De möjliga 
förb ätt ringarna framgår av jig 2. 
Där jämförs filterkurvorna för 
passiva le-filter och ytvågsfilter. 

Ljuddelen förbättras 
med "egna" filter 

Förutom förbättringar för 
bättre ljud i form av de redan 
använda ljudslutstegen med ef
fekter mell an 6 och 40 W , vill 
man gärna ha ett bättre signal / 
brusfö rhå llande. Det är svårt att 
uppnå med den gängse " inter
carrie r" -tekniken . Den så kalla-

o 
dB 

10 

20 

30 NB' TT FT 

Stereofoniskt ljud 
och flera språk 

Vi kan anta att man i bÖljan 
av 1980-talet - troligen redan 
unde r Funkausstellung i Berlin 
år 1981 - kommer att genomföra 
testsändningar för stereofoniskt 
tv-ljud eller rent av tvås pråkig 
överföring på helt oberoende 
kanaler. Man kommer då inte 
som i J apan att använda mul
tiplexteknik , utan i stället två 
bärvågor åtskilda 0,25 MHz. 
Det ger då två helt åtskilda ka
naler . I nnan systemet testkörs 
under en försöksperiod, kom
mer man att prova möjligheter
na till sändning av digitala ljud. 

Förutom utsändning av två
språkigt ljud vill man gärna ha 
ett fungerande hörtelefonsystem 
till tv-mottagarna. Övelföringen 

BT Nr 

- · _ · _ · - 37dB- · _ · _ · 

40 

· _ · - 45dB- ·_ · 

50 - . - 50 dB _ . _ . - -

30 32 34 36 38 40 42 MHz 

Fig 2. Mf-kurvan vid le-filter (heldragen linje), resp y(vågs-filter 
(streekpriekad kurva). 



mellan tv-mottagare och hörte
lefoner sker lämpligen trådlöst 
med infraröda vågor. Med för
del kan det kombineras med det 
gängse fj ärrkontrollsystemet. 

Kretsarna för 
video och färg 

I dagens kretslösningar för 
video och färg (kromi nans) ingå r 
tre integrerade kretsar. Man kan 
förvänta s ig att de ersätts aven 
integrerad krets i början av 80-
talet. Dagens fördröjningsled
ningar för pal och y kommer att 
ersättas av digitala fördröj
ningsledningar under mitten av 
80-talet. 

Förutom att göra förän dringar 
som redan nämnts, kan man 
förbättra bildkvaliteten. Härvid 

AankenverbesMrung de. Y-Signals durch 
gescha'tete Korrekturstgna~ 

~t ---------E" 
10'1. ---------- - , • 

A 

A 

--+boons!4- t 
1. DifferentJalquotient d •• 
y.$ prungs 

I 
2. Differentialquotient de. 
Y-Signal. zum Schatten d •• 
1. Ditferentialquotienten 

KOrTektursignlll180° 
phasengedreht 

Ergebni.: Oberbetonung der Vor- und Nachplastik 
Verbas.erung erkennbar 

Fig.J. Uh'biittrillgar av bildskär
pan i videokanalen genom tillsats 
av korrektionssignal. 

måste man emellertid bestämma 
hur långt man vill gå i form av 
ökad upplösning. Förutom att 
förbättra upplösningen i själva 
bildröret å ter tå r bara att försö
ka utnyttja den existerande tv
standarden optimalt . I fig 4 vi
sas en av möjligheterna att för
bättra språngsvaret hos video
signalen genom en tillsatt kor
rektionssignal. 

Horisontalavböjning och 
högspänningstransformator 

Ä ven i framtiden kommer de 
båda bildrörkoncepten med 36 
mm hals resp 29 mm (tunnhals
rör) att exi tera parallellt i hela 
världen. Genom omsorgsfull 
dimensionering och geometrisk 
konstruktion av avlänknings
spolarna ä r det numera möjligt 
att med 30 AX-rör få samma 
av länkn ingskänslighet som 
tunnhal srör men ändå ha kvar 
en bättre upplösning. 

Den s k sadellindningstekni-

a) Normaler Intercarrier-Ton 

5,5~~ 
b) Verbesserter Intercarrier-Ton (Quasi-Parallel-Ton) 

5,5M~ 

~ ~ bt~ ~ ~ 
LHT 

Geräuschlpannungsabsland am Punkt 8, bewertet nach CClR: 

Bildmodulation 

Honnatlon 
Quasi-ParaIJeI-Ton 

Farbbalken 

48 dB 
52 dB 

Fig 3. Blockschema för olika /jllddelar. 

~ Röhren---+ 

Halbleiler 

900 1100 1100 1100 1100 110~0 
320 W S 51 cm 

275 W 

190 W 

150 W 
130 W 

90W 

1967 71 73 75 77 79 

Fig 5. EJJektförbrllkllillgell i färg-tv-mottagare visar ~jllllkallde siffror. 

ken för horisonta lav länknings
spolarn a tillämpas världen över 
p g a fördelaktig effektbalans. 
Därför kommer högspännings
transistorn att switcha hori son
talavböjningskretsarna även 
mot bakgrunden av de tillförlit
lighetssiffror som uppnåtts. 
Telefunken hör till de få Som ti
digare an litade transistorn i hög
spänningskretsarna. Många å rs 
experiment och erfarenheter har 
lett fram till ett stabilt och opti
malt konstnadsprojekt. 

I de tidigare apparaterna ge
nererades högspänn ingen ur en 
extremt liten högspännings
transformator (med U47 -kärna) 
i kombination med en likriktar
kaskad som tripplade spänning
en, och den erforderliga filtre
ringen fick man genom rörets 
kapacitans. l nästa generation 
avser Telefunken att satsa på en 
dubbelkrets med halvvågslik
riktning i kombination med spe
ciella justeringar av högspän
ningsspolens lindningar. Detta 
koncept , liknande det som an
vänds i svart/vita tv-apparater, 
kommer att innebära den bi lli 
gaste metoden att få fram 25 kV 

spänning vid 0,8 till I mA stråI
ström. 

Vertikalavlänkning 
med ic för 1 Hr 

Nu för tiden är a lltid 9Cf-kret
sa rna försedda med en integre
rad krets som fungerar som 
slutsteg, medan man i IICf -kret
sarna kräver två extra effekt
transistorer i push pull-kopp
ling . Även här kommer man att 
använda integrerade kret sa r för 
Il Cf under början av 1980-talet. 

Synkroniseringskretsar 
integreras ytterligare 

Framtida synkseparatorer in
klusive horisontaloscillator 
kommer att ytterligare integre
ras. De nya kretsarna kommer 
att omfatta ett ökat anta l un
derfunktioner för t ex släckning 
och för pulsgenerering (för de 
framtida färgkretsarna). 

Chassit skilt från nätet - ett 
krav för anslutning "utåt" 

Om man använder tv-motta
garen som en dataterminal för 
t ex datavision, måste chassit 
vara skilt från nätet för att till åta 

inkoppling av de yttre enheter
na. A lla nuvarande tv-apparater 
frå n Telfunken har detta chassi 
som betecknas som kallt. 

Stabiliseringen sker ge nom 
switchning. Utspänningen är 
konstant för nätspänningsvaria
tioner mellan 180 till 250 V resp 
110 till 250 V. En ligt Telefun
kens uppfattning kommer en 
nätavskiljande fulltransformator 
inte att bli vanlig på europeiska 
chassier (däremot är det lag på 
att nättransformator skall finnas 
i tv-mottagare som säljs i USA) 
med de problem som hör till i 
form av ökad vikt och läckande 
magnetfält som ger placeri ngs
problem av nättransformatorn 
speciellt i små, bärbara appara
ter. 

Det är intressant att se vi lken 
utveckling som effektförbruk
ningen har tagit. lfig 5 ser vi hur 
tv-mottagarna med 9Cf av länk
ning år 1967 förbrukade hela 320 
W, medan dagens tv-apparater 
för IICf rör förbrukar bara 75-90 
W. I framtidens apparater 
kommer siffran att ytterl igare 
reduceras. 

Produktionstekniskt sett har 
vi i Europa med våra höga löne
kostnader svårt att konkurrera 
internationellt om vi inte tillgri 
per höggradig automation och 
rationalisering. Det betyder så
väl helautomatiska monterings
band som monolitteknik i kom
bination med högkomplicerade 
automatiska testutrustningar 
och intrimningsmaskiner. 

TV -mottagaren 
del i datasystem 

En betydelsefull trend innebär 
att skärmen i allt högre grad an
vänds för andra ändamål än just 
tv-tittande . I fig 6 visas block
schema där de viktigaste kon
trollfunktionerna i ett digita lt 
avs tämningssystem visas i sam
band med fjärrkontroll om på
verkar olika funktioner genom 
en mikrodator. Som vi vet sva
rar kvalitetsklassen hos tv
mottagare ofta mot utförandet på 
avstämningssystemet. De billi
gare apparaterna är t ex för ed
da med potentiometrar för av
stämningen, medan högkvalit a
tiva lyxrnodeller har digita la av
stäm ningssystem med pän
nings- eller frekvenssyntes. För 
dessa finns redan speciella mik
rodatorkretsar som med lämplig 
programmering även kan ge 
andra funktio ner. 

Databussens uppbyggn ad 
framgår ur fig 6. Den till åter an
slutning av ytterligare till satse r 
för t ex textpresentation på 

forts på sid 6 
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Tv-teknik forts från sid 5 

t 

rrm·· ... ... ... 

~ ~ 
Dalen- und Adressbus 

Microcomputer 

Fig 6. Mikrodatorsystem i en 
färg-tv-mottagare. 

I \ 
~ \ 
W' \ 

FS·IM·O'b." \ 
\ 

(AIJJYII UJ; 
T .. ,."'feld",jR-UbeI1 •• g_ 

Fig 7. Färg-tv-mottagarell som 
dataterminal. 

skärmen. Naturligtvis skulle en 
sådan processor kunna ta hand 
om ett oinskränkt antal switch
funktioner i kombination med 
en cmosklocka, där kontroll
funktionerna nödvändigtvi s inte 
behöver vara knutna till de in
terna funktionerna. I ordets vi
das te bemärkelse kan en sådan 
processor utgöra en centralen
het i en hushållsdator. En rad 
olika möjligheter visas i fig 7. 
Där visas anslutningen av peri 
ferienheter som tangentbord 
med trådlös fjärrkontroll för att 
kalla upp data och lägga in det 
på skärmen . Genom ett internt 
dataminne är det möjligt att läg-

pal: 12 bitars binärord 

Organisation av överföringsorden : 

ADCDEF G H I A4 A3 A2 Al J( 

6 bitars 2 bitars 4 bitars Kontroll

bit kommando test adress 

Överföringskodning med 2 bärvågs frekvenser: Fl 34,64 kHz 

37,31 kIIz F2 

Frelwcnsen Fl svarar mot hög nivå ( 13 resp 12 periodcr 

och F'~ svarar mot låg nivå ( 9 res p 8 perioder 

Fig 8. Här visas hur signalemaj"örjjärrkolltrollell är uppbyggda i de 
nya system som kommer. 

S. L4 - e Wdg llJ 0.13 CuL. L5 - 6 Wdg llJ 0.13 CuL. 

I "J.'{I -IF 
TOA .. 20 
od., / 0' 

TOA .. 00 

.... 

Le - 7 Wdg llJ 0.13 CuL; TOKO -SpulensatzI TOKO-bobin sel 

Fig 9. Sa här kall ell kvasiparallellmellal/ji'ek vel/sdel vara uppbyggd. 
Överst ser vi bilddelen med sitt y t vågs filter och nederst ljuddelelI med 
sina mellanfrekvenser 33,4 MHz och 5,5 MHz. 

ga in data från en vanlig kassett
bandspelare och visa detta på 
skärmen. Med denna typ av an
passningskretsar kan man ge 
information från olika aktivite
ter i hemmet såsom rapporter 
från köket , skafferiet eller 
tvättmaskinen. 

Genom att man kan ansluta 
en yttre skrivare kan man få ut
skrifter på papper av önskade 
data. Man kan också tänka sig 
att ansluta en blindskriftenhet 
som ger Braille-kod . 

Det är tydligt att man måste 
lägga mer vikt vid hur framti
dens apparater kan komma att 
användas. Vi kan anta att tråd-

lös fjärrkontroll kommer att fin
nas som standard i varje appa
rat. Det framtida system som 
Telefunken därvid har valt, ar
betar med pcm och kan överföra 
upp till 1024 kommandon på fy
ra olika nivåer (televi sion , 
skärmtext/videotext, video
band), vilket med säkerhet bör 
möta framtida krav . Naturligtvi s 
måste ett sådant mångfunktio
nerssystem ha hög tå lighet mot 
störningar av olika slag så att 
man till exempel inte få r oön
skade raderingar i videobanden. 
Därför måste man lägga stor 
vikt vid val av överföringsmetod 
med avseende på känslighet , 

interferens mm. Överförings
metoden i det nya systemet vi
sas ifig 8. 

Sammanfattning vi menar 
Hans Karl Meiss att den första 
hälften av 1980-ta let inte kom
mer att domineras av tlatbildrör 
på väggarna, utan i tä lle t kom
mer tv-apparaterna a tt utveck
las för nya uppgifter och mål 
med det enkla syftet a tt man 
skall kunna producera hög till
förlitlighet till låg kostnad för att 
ge konkurrenskraft i hela värl
den. Att nå detta mål ä r ett steg 
mot lösningarna av de problem 
som kommer under senare 
hälften av 1980-ta let. • 
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CES i Chicago: 

2-speedskassettdäcken ny trend 
Nya, bättre brusreduktionssystem 
Kyla möter metalltape, miniapparater 

Consumer ELectronics Show i Chicago , som nyli
gen ägt rum, är så oerhört stor och svåröverblickbar 
att det som verkLigen är nytt och intressant hotar att 
dränkas i dussingrejornas bedövande mångfald, fin
ner RT:s utsände medarbetare Robert Angus. 

Men han har Letat upp en rad nyheter och avLyss-
nat trenderna: 

MetaLLtapen möter ingen enstusiasm 
Mini-apparatsystemen Lockar få köpare 
FLerfartsdäcken attraherar starkt 
Nya brusreduktionssystem debuterar 
KoppLingen audio/video förstärks 
Bilstereon tar över hos aLLt flera firmor 
AudiofiL-skivorna harjättemarknad 

•• (RT. Chicago) En sak kan 
klart sägas om C hi cago-ex pon 
CES: Stor är den. Den ä r så 
ohanterligt jättestor att t ex 
världens största framställare av 
porr på videotape tryggt kunde 
gömma sig inne i e tt källarhörn 
... den är så omfattande , att en 
affarstidning som bevakade 
evenemanget stönade "ännu en 
televisionsmässa igen , vaT -
utan at t ens skym ta att det fanns 
stora nyheter i form av metall-

band. digitala grammofonskivor 
och nya brusreduktionssystem 
m m, a llt vi lket passerade 
onämn t i det bladet! 

Tyvärr är det sa. att trend
bestämmande nyheter som t ex 
kassettprogramväljare , digitala 
sy ntesmottagare för fm-stereo, 
mikroapparatur, flerspeedsdäck 
för kassetter, datorberäknade 
högta lare och annat.,som sk ull e 
dragit väldig pub licitet om de 
upptäckts på någon hi fi-show 

CES: Jätteshow , men föret trögt 

•• - Det må vara att USA har 
mer än 200 miljoner invånare 
utanför mässan, men där man 
gick i folkhavet bland denn a 
ocean av prylar måste man änd å 
undra: Vem ska köpa a llt det 
hä r? 

Det är en känd svensk 
bra n chman som efter besöket 
på Sumlller COI1SlIl1lcr Elec/ro
l1io Sho\\' i C hicago delger RT 

in reaktion. Över he la väst
världen har nationerna skakats 
av kriser och köpviljan - kanske 
mest påtagligt ifråga om hem
elektronik - har ju sjunkit mar
kant. 

- H elt kl art intog också upp
köparna från hela världen en 
mycket försiktig hå llning , påpe
ka r han . D e dagliga mäss publi
kationerna på CES andades 

också a llt mera bekymmer, ju 
längre tiden led. Det gick myc
ket trögt med ordertagningen 
överallt. Återhållsamheten var 
tyd lig. Ingen vågade binda sig 
för några stora leveranser av 
någonting. Kanske skull e 
grammofonsektorn som hand lar 
om s k audiofil skivor vara un
dantaget. H är ökar utbudet å r 
för år. ('ch intresset är betydan
de för nästan a lla slags mu ik , 
annorlunda - eller bättre - in 
spelad än den vanliga katalog
produktionen s. 

- J apanerna måste ha skäl t ill 
a ll va rli g självprövn ing. Aud io 
kan inte längre bära en jättein
dustri. Man tror på video - men 
hur långt fram ligger det genom
brottet? Undrar RT :s rapportö r 
- och vi med honom. • 

8 RADIO & TELEVISION - NR 9 - 1979 

under 1960-talet. helt enke lt 
drunknade i massan av grejo r. 
Det som syntes och hördes 
ö ronbedövande var i stället 
bi lstereo till tu sen, a ll a slags 
hopkopplingar av audio och vi
deo och, givetvis, tu senta ls slät
strukna enklare nyhe ter inom 
audio , tillbehör o s v. 

D et kom mer än 60000 besö
kare, av vilka omkring 20 pro
cent var utrike ifrån tillresta. 
Utställarna var fl era än 900 och 
de bredde ut sig över 46500 
kvadratmeter på tre tällen : Den 

giganti ska McCormick Pla c{'
hallen, sv iterna i nä rbelägna Mc 
Conn ick / /'/11 och så all a de mon
strationsrummen för mest s k 
esoterisk hi fi i Pick Congress 
Ho /el på 3,2 km avstånd . Med 
sådana premisser är det givet a tt 
CES blir för stort för en ensam 
männ iska att bevaka med något 
utbyte . 

Om CES gäller allt så jätte
storlek. Ett ann at påfa ll ande 
drag i år gä ll er attit yden inom de 
berörda branscherna. Under 
lång tid har USA:s ledande eko
no mer förutsagt en nedåtgåe nde 
tendens i USA-ekonomin mot 
slut et av 1979. D en här livligt 
påta lade svackan har inte und
gått att influera fo lk, så ett stort 
ant a l ut stä ll are uttryckte oro för 
orderingången ti ll hösten . H i fi
handl a rna i synnerhet ha r fått 
kän nas vid trög försä ljning , och 
merparten av till verkarna me
nade också att sä rskilt stora av
slut kunde knappast vänt as på 
mäs an, ställe t där man ann ars 
a ll tid gör upp om leveranse rn a 



till hösten och vintern av de nya 
programmen. Nu blev det inte 
något sådant ras som många 
befarat - särski lt premiä rdagens 
uppd ämda entusiasm ingav 
optimism. Men troligen fördela
de sig intresset rätt ojämnt, och 
det är en öppen fråga om pess i
mi smen inte var befogad, äve n 
om många fann att orderingång
en i å r , jämfört med genomsnit
tet för 1978 å rs CES, kn appast 
ligger långt efter - a llt beror ju 
på vilka förväntningar som 
fann s. Kontaktern a på mässan 
kan ju också leda till avs lut se
na re. 

I ntressant i sammanhanget ä r 
att publiken inte riktigt reagera
de som experterna trott på en 
hel del saker. Från en sådan här 
jättemanifestation som CES ut
går a lltid nya ideer och trender 
som brukar få stor genomslags
kraft. Kanske är det på sitt sätt 
lika intressant med de saker som 
inte slog som tänkt : I å r gäller 
detta speciellt de nya mikroap
paraterna, de mikroprocessor-

baserade produkterna, tv-tu
nertill satse rna och annat. Vi ss t 
beskådades allt detta och gjorde 
intryck. Men a llt tyder på a tt 
USA-publiken har blivit mera 
nogräkn ad, inta r en försikt igare 
hå llning till alla de elektroniska 
underverken som den alltmera 
omges med. Ta t ex metallkas
settbanden . Visst lockade de s in 
publik - men reaktionen var ba
ra artig, knappast entusiastisk. 

Troligen planeras köpen idag 
mycket noggrann are än tidigare. 
Och få har lust att betala för de 
missa r i första generationens 
grejor som man nogsamt vet a ll 
tid förekommer. Många vill 
vänta och se - och t ex före
komsten aven mikrodator i ett 
stycke e lektronik tycker de inte 
löser några kvalitetsproblem . 
Digitalrevolutionen kastar sin 
skugga framför sig . Risken att 
bli stående med en "mellange
neration" apparater lockar 
knappast. Bättre då avvakta. Så 
kan man antagligen karakterise
ra många människors syn på ny 

hemelektronik idag. 
I fort sättningen skall vi försö

ka ta upp några betydel sefull are 
produktgruppers nyheter och 
titta på vad en rad fabrikat har i 
beredskap inför säsongen 1979-
1980. 

Magnetband och kassetteknik 
Trots förekomsten av bara fy

ra exempel kan man lugnt pås tå 
att 2-fartskassettdäcken helt 
stä llde metall band kollegerna i 
sk uggan! 

Förra å rets nyhet från BIC 
hade nu fått efterföljare i fråga 
om 9,05 cm-hastigheten från bå
de Marantz och Fisher, vilka 
fabrikat visade sex resp fem 
modeller. Superscope ställde ut 
två 2-fartsdäck för batteridrift 
och portabelt bruk. 

Priserna: Superscope C 200 
LP kostar 90 dollars (dc-servo
motor) , Marantz SD 1000 235 
doll a rs, Fishers CR 4016 beting
a r 250 och samma märkes 3-
tonhuvudmaskin 4029 kostar 
500 dollars . En de luxe-apparat 
ä r Marantz SD 9000 för 775 
dollars , som har mikrodator
styrd programmering och pro
gramva l. 

Med BIC:s T4M-modell (da
torstyrt , 3 huvuddäck med tv å 
motorer) från januari för 850 
dolla rs jämte C-I bilstereon för 
230 dollars uppgår antalet däck 
med 4,75 cm/s - 9,05 cm/s speed 
till inalles 15 stycken per I 
oktober i år. 

Nu fanns det något som 
lockade kanske ännu flera ny
fikn a: Nakamichi 680 , ett däck 
vars andra hastighet är 2,38 cm/ 
s. Det kostar i USA 1350 dol
lars och används ihop med det 
nya Hi Com /J-systemet för låg
bru s a 420 dollars. Data upptar 
frekvensgång inom 3 dB över 
området 20 Hz-15 kHz och s/n 
bättre än 60 dB. Svajet skalllig
ga på lägre än 0,08 mätt som 
wrms - vägt medelvärde - och 
klirret lägre än 1,5 %, mätt vid 
400 H z och den låga hastighe
ten . Vi den visning förf. närvar 
vid hördes rätt klart att den hög
re di skanten saknades men el
jest verkade å tergivningen ren, 
öppen och odistorderad ; som 
man kunde vänta från ett vanligt 
däck imellanprisklassen , unge
får. 

F lertalet av kassettdäcken var 
metallbandförberedda. Där var 
de i sällskap med ca 100 andra 
från prakti skt taget varje leve
rantör. Mässans prisbilligaste 
meta llbanddäck var Sanyos RD 
5035 för 189 dollars medan vissa 
lyx modeller kunde kosta 2000. 
Flertalet firmor talade leveran
ser tidigast kring november i år 
men några, däribland Fisher , 
menade att de kunde leverera 
från lager omgående , eller näs
tan. 

Första firma att komma med 
en programsökautomatik och att 
a nv ända mikrodatorkret sa r för 
styrning och andra funktioner 
var Sharp. Just innan CES bör
jade hotade Sharp att gå till 
domstol och stämma envar till
verkare som gör intrång på de 
pa tent Sharop har på området. 
N u fanns det en hel massa mo
deller som för 300-800 doll a rs 
erbjöd datorstyrning och/eller 
program sökning från Sanyo, 
Mara ntz, Soundesign. Fisher 
och många andra. l si n enklaste 
form medger programsökningen 
att man kan få fra m näs ta inslag 
på en kassett genom att driv
ningen slår om till en snabb
spo lning framåt. Mekanismen 
stann ar tapen vid första tillfålle 
som avspe lningshuvudet känner 
en lucka i den inspelade s ignalen 
om fem sekunder eller längre. 
Mera utvecklade upplagor med
ger att man kan rulla på till va l
fritt inslag utan att man behöver 
på nytt aktivera snabbspolning
en fram åt efter varje avsnitt. De 
programväljare som används 
ihop med mikroprocessorer 
medger att man förprogramme
rar ett antal avsnitt efter god
tyckligt val i fråga om turord
ningen . 

Datorsty rning - eller använd
ning av minneskretsar - medger 
också automatiska till - och 
frånslag av inspelningen och 
vidhängande apparatur, och så
dana fine sser finns inkluderade i 
dyrare däck. En moderni serad 
upplaga av Sharps första däc k 
med den här automatiken, RT-
4480, ger förbättrade data plus 
metallbandförmåga till ett pri s 
av 500 dollars. 

Den gamla traditionella vu
metern, som en gång ansågs ge 
lite proffsframtoning, har näs tan 
helt övergivits av indu strin och 
finn s bara i de prisbilligas te a p
paraterna , oaktat vi sa firmor 
gärna åg att indikatorn levde 
kvar: Alla kunder gillar nämli
gen inte de nya, ofta bjä rt lysan
de balkarna av lysdioder som 
oroligt flimrar hit och dit. An
nars kan de indikera topp pän
ningar, medelvärden eller frysa 
toppar önskad tid medan man 
ändå få r fortsatt information om 
programmets medelnivå, t ex. 
Föregångare har varit Technics, 
Sony och JVS. Nu har nä tan 
hela industrin följt efter. I ndi
katorerna är ojämförligt snabba
re och exaktare än vu-typen 
men kan , som antytts, vara tö
rande ibland. Vilken uppl ösning 
man få r är också en fråga - det 
kan bli väl grova segment 
ibland. 

På området däck med auto
matisk korrigering av förmag
netiseringen hade inga till skott 
kommit. 

Jorts pcl sid 10 
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Chicago-mässan forts f rån sid 9 

Fig 2 . Milli-grejorna är ojiast verkligt läckra och mycket välgjorda, 
mell kanske f ör dyra ännu så Länge. De slog inte särskilt väl ut på CES. 
Här är Sonys PS-P7X direktdrivna skivspelare med BSL-motor för 
jämn kra/tansättlling och minimum " kuggning" . Kvartsstyrning. Den 
lilla mell 50 W mäktiga stärkaren som heter TA-P7F har SOllYs termo
dynamiska kylning med s k heat pipe-avLedning. Pulsat nätaggregat och 
en kretskonstruktioll som sägs vara Iransientskonande . . . ingen tim . 
Bredvid ligger tunern ST-P7] av syntestyp. Ingen avstämning med in
strument, allt ligger som digitalindikering i mitten med fluorescens
display . Tunern stegar digitalt fram i bandet med 0,1 MHz inkremelIt. 

Fig 3. ,Hl/ra llt;:, har j lera 2-fartsdäck pa programmet IIU . Här lIya 
SD-I OOO. Märk hastighetsomkopplaren intill högra vu-metern . 

Fig 4. Frall Sa llYo kommer D 55. ell däck med ljusramper som allger 
utstyrning och även kan visa toppvärde liksom "frysa" det f ör godtyck
lig tid. 
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" Den tysta revolutionen" 
Lite mera i skymundan rasa r 

ett intensivt krig : Det mell an 
o li ka bru sredukti onss ystem . 
Det ä r nu ca 10 å r sedan he la 
världs industrin såg sin rädd ning 
i Dolbys B-krets. Den blev stan
da rd i a ll a kas settdäck. Nu ha r 
utvecklinge n på o lika hå ll både 
hunnit upp och passerat B-Dol
by n och dess ca lad B brus
minskning vid di skantfre kven
ser te r sig inte så imponerande 
längre. Minst tre utmanare 
fa nns på pl ats i C hi cago. Som 
väntat tänker R ay Dolby int e ge 
upp utan strid . 

D et som onekligen te r sig 
mest lovande ä r Telefunkens nu 
fö rbättrade Hi Com -system so m 
ä r he lt Dolby-ko mpatibelt och 
ger 20 dB minskn ing. Medan 
både dbX och D olby krit iseras 
rätt mycket av krävande lyssna
re - att inte ta la om stud iotek ni 
kerna - verkar H i Com geno m
gående få höga betyg av all a. I 
C hi cago ko m det nya T ele fu n
kensystemet med sin 2-
lägesomkoppla re att visas för 
CES-publiken de ls som en de l 
av N akamichi s utstä llning och 
del på de t ko nvent som C hi ca
gosekti onen av l EE höll samti 
d igt ne re i stan. Telefu nken ha
de hoppats att kassetti ndustrin s 
fo lk skulle komma t ill den sam
mankomsten och gå att överta
las o m licensrätt fö r nästa å rs 
mode ller, som a lltså skulle 
frångå Dolbyn . Men tyvärr an
lände apparaturen fö r sent för 
någon meningsfull a re demon 
stra tion så fl erta le t gick till N a
ka michi för att höra . Firmans 
demonstrati on o mfa ttade låg
fa rt sinspe lning och d rog mycket 
fo lk , men frågeteckn en va r 
många: Det gick inte att reda ut 
vad som hänförde sig ti ll H i 
Com , till meta ll bande n som an
vä ndes e ll er t ill bandhastighe
ten. 

Trots att dbX ä r föregånga re 
med ett häftigt expander-kom
pandersys tem som har fö rh1'li
landet 2: I och ge r ett dynamiskt 
omfång om 100 d B med ca 30 dB 
ut styrningsmarginal till bru s ha r 
fabrikatet inte lyckats göra någ
ra nämn värda inbrytningar på 
området hemelektronik : dä r
emot är läget ett helt ann at på 
, tud iosidan. Teac ä r vä l enda 
märke som erbjuder dbX men 
då ihop med B-D olbyn . Ett skäl 
iir att medan Dolbys selektiva 
och banduppde lande kompres
, ion res ulte ra r i inspe lni ngar 
,om går att spe la upp utan 
egentlig avkodning är detta icke 
I'a ll et med dbX , o m verkar en
ligt ett linjä rt fÖlfa rande . F ör att 
popula risera systemet ha r fir
man lanserat en amling ski vor. 
en saml ing om 19 a lbum som in 
spe lats med dbX. hu vudsakligen 

se ri ös musik. Dessa skivor ska ll 
ha ndla rna ha, ä r meningen. 
Medan de t förr fanns i hu vudsak 
bara ett enda bo lag som anvä n
de dBX genomgående (Klavier i 
Ca li fo rni en) fi nns nu rä tt många 
prod ukti oner. dbX har va lt 
dessa supertysta skivor ur ka
ta logerna från Vox Candide, Vox 
Turnabout , Desmar, Sine qua 
non , Odon, Desto, Chalfont , 
Varese Sarabande och Mark Le
vinson. 

Utöver de tta har Direct Disk 
Labs i N ashville, som gör au
di ofil ski vor, tillkännagivit att 
man tänker koda a ll a sina di 
rektgraveringar, också de nio 
som redan ä r utsläppta , fö r dbX . 
Ett intressant a lte rnati v svara r 
dbX sj ä lv fö r: Man tillhanda
hålle r nu för vänn ern a av di 
rektgraveringar en enkel av ko
da rkrets som sä ljs ihop med e tt 
paket innehå llande två kodade 
skivor, pris 11 0 doll ars . Avspe l
ningskretsen är inte stö rre än ett 
cigarrettpaket. Den som vill ha 
en full vuxen dbX med a ll tape
kompatibilitet e tc och åtta in
gångar baktill kan nu överväga 
nyheten Model 2 / , som också 
kostar 11 0 doll a rs och vilken an
sluter till firmans sys tem av 
olika proffsrnodu le r fö r brusre
duktion. 

dB-kriget på den fronten fick 
nytt bränsle då Sanyo kas tade in 
sin nyhet , S liper D. Den ska ll ge 
upp till 40 dB bru sminskning' 
D etta sägs uppnås genom en 
kombination av linjä r och se
lek ti v kompress ion resp expan-
ion av signa len. Japanfirman 

ifråga har inga avsikter att låta 
någon annan licensbygga kret
sen e ll er att ens bygga in den 
sj ä lv i kas se ttdäcken. Åtm ins
tone inte änn u . Ma n hävdar 100 
d B dynamikområde med ett 
kli rr om högst 0,08 %. Stativ
monterad kosta r en heten 360 
doll a rs och den är inte kompati
bel med något nu existe rande 
övrigt brusminskn ingssyste m. 
D et ä r inte hell e r de nya ant i
bruskretsa rna från Son y , Akai 
(A DR ) och Toshiba (Adres), int e 
he ller Ph il ips nya DNS , tänkt 
för vi deo . A lla ge r enorma d B
värde n. 

N å, medan a llt dett a pågått 
ha r Ray D olby inte gått overk
sam. H ans svar på utmaningar
na ä r ut styrnings margina le r -
" headroom extension" , som 
facktermen lyder. H an ha r 
kom mi t med en rätt logisk fu ll 
fö ljd av B-Dolbyn , och i C hi ca
go var a ll a li cen taga re välkom
na a tt ti tt a på nyhe ten. De n he
te r Dolby H X . Den nya kretsen 
anvä nder utgångss ignalen från 
en B-Dolby ti ll a tt - aut omatiskt 
och kont inuerl igt - variera fö r
magnetiseri ngsnivån i inspe l
ningsde len likso m fre kvens ko r
.rigeringen (equ alization) för att 



optimera den på bandet ingåen 
de ignalen relativt program
materi a lets innehå ll . Resulta tet 
har blivit lägre magnetisk mätt 
nad över bandet - i termer av 
möjlighet till ökad utstyrning rö r 
det s ig om lOd B, eller lite mera. 

HX-Dolbyn kommer i sin de
finitiva form naturligtvis att fin
nas som en integrerad kret s. 
Pri set för den kommer att bli ca 
en tredjedel mera än för den nu 
varande för Dolby B, antydde 
dr Dolby. Några nya ansök 
ningar om licenser behövs inte 
från industrin, hette det. Inte 
heller behöver industrin beta la 
mera för att få inkludera HX . 
överraskande nog - men kon
kurrensläget är ju stenhårt. 

Demonstrationen av HX
Dolbyn med ett på hög diskant 
mätta t programmaterial visade 
en märkbar förbättring av hf
klarheten och en rätt påtagli g 
ökning av s/n. Det hela verkar 
kla rt lovande. 

Magnetbandnyheter 
Trots all publicitet som kom

mit meta llpa rtikelbanden till del 
före CES verkade den stora 
mängden besökare ljumma inför 
dem. I stä llet fokuserades in
tresset på gängse nya band och 
videokassetterna. Utställare av 
tape f f g i Chicago var Philips 
och EMI. De enda två som tog 
upp order på meta llbanden var 
TDK och 3M, men bådas ta le -
män medgav att affärerna inte 
preci s gick lysande. Förfråg
ningarna var nog många men 
några order att tala om ingick 
inte. En firma som säger sig ha 
fått hyggligt med order var Fuji 
- men på den kanten kunde man 
i gengäld vare sig ge besked om 
pri ser eller leveransdatum för 
sitt meta ll band ! Olusten på me
tallbandsidan verkar dock vara 
allmän, och ett starkt intryck ä r 
att man vill avvakta främst i 
FlIllkaustellllng i Berlin plus vad 
som kan komma ut av normar
betet , internationellt sett. Sedan 
CES höll s har bl a Sony haft 
fackjourn a li ster på besök i J a
pan vid sin Sendai-fabrik och vi
sat nya band , så uppenbart sker 
utveckling på tlera håll fast nå
gon marknadsföring inte ser ut 
att bli av ännu ett tag. De vanli
ga banden förbättras också re
gelbundet, se nedan. 

BASF hade planerat att visa 
upp både en vhs-kassett och 
metalltape i Chicago. Ingetdera 
syntes. Firman gjorde goda affä
rer ändå med sina proffsband . 
LV R -systemet visste vi att man 
skulle vänta med att visa till ef
ter Berlinevenemanget i augusti. 
Likafullt fanns en LVR att se i 
Chicago: Hos Toshiba en dörr 
längre ned ... Toshibas utfö
rande är kompakt och nyttjar 
12,5 mm tape (= halvtums) i st 

Fig 5. Kla .H A lockar 1111 jlera tillverkare a v slutsteg. Här ell IIY SAE, 
ell " hypersonisk" A -stärkare. Med gällgsefysik och aerodynamisk 
terminologi är del! alltså så sllabb att dell tallgerar överljudsgrällselI 
... blygsamhet hos SAE måste ha förbjudit benämIlingen "superso
nisk" - eller var det kanske bara SIl II t förnuft? El! överljudsstärkare får 
lIog inga köpare i audiovärlden! 

för 6,3 mm (= kvart stums) som 
BASF förordar. P g a en för liten 
projektionsyta var det svårt att 
bedöma sådant so m a llmän 
bildkvalitet och upplö ni ng i 
jämförelse med övriga video
systems. 

J apanska TDK erbjöd första 
chansen att se firmans nya gjut
na a luminiumhöljekassett för 
metallbanden. Hos TDK och 
äve n hos MaxelI tal ade man om 
möjliga förbättringar på fe r
rooxidbanden - och båda fir
morna ha r också förbättrat sina 
befintliga band med avseende på 
max utnivå , frekvensrespons 
och dynamik. Dessa nya ver
sioner kommer i handeln rätt 
sna rt. Kvalitetsskillnaden mot 
meta llen krymper medan pri s
gapet är avskräckande . 

K varts-Iåsningskretsar 
K vartskristallstyrning för t ex 

has tighetsövervakning verkar 
sprida ig som skogsb rand i 
branschen. För bara fem år se
dan kom de första så försedda 
kivspelarna, för vilka pri ser om 

över 700 dollars togs ut (och då 
var kv artskretsarna di skreta). 
Nu kan man köpa kvantiteter 
för långt under 200 doll a rs! 
Kret sarna är minskade till små 
brickor och tillförlitligheten är 
vida högre än förr. Hela J apan
industrin erbjuder pri sbilliga 
skivspelare med noggrannhet 
inom 0,01 %. Kvart skri staller 
anv änds också av Technics och 
ett par till för att övervaka rota
tionen i både kassettdäck och 
bandspelare . 

Likaså finns ett nu häpnads'
väckande antal fm-tuners och 
receivermodeller från ca 300 
doll a rs som har kvartskretsa r 

för avs tämningen . N ågra tek
ni ska nyheter är dock svåra att 
leta upp - över till nästa : 

Om och kring 
elektroniken ... 

Allmänt sett ä r pri sern a idag 
högre än för ett år sedan på 
jämförbara saker. Det är givet
vis sådant som oljekrisen med 
ökade tillverknings- och trans
portkostnader som inverkar lik
som högre a rbetslöner etc. Men 
tlerta let tillverkare har också 
lagt till fines ser eller skrivit upp 
sina specs för att möta kritiken . 

Borta är receivertloran för 
200 dollars från tidiga re år. Idag 
måste man i stort sett betala 
sna rare 250, men då ha r ut
effekten ökat och känsligheten 
drivits upp liksom stigtiden och 
spänningsderivatan i förstärke
riet ; konstruktörerna börjar lära 
sig . Det ä r välkommet eftersom 
i synnerhet japanerna under 
all tför många å r bara kopierade 
varandra och på så vis byggde in 
felen pålitligt , å r efter å r , sä r
skilt ifråga om radiodelarna. 
Borta är också vad som kan 
kallas the Grea t AmericölI 
POlller Race, hetsloppet mot allt 
högre uteffekter. Nåja , en del 
tillverkare fortsätter det här 
spelet i viss mån men s iktar då 
till lite speciellare köparkatego
rier. Annat ha r avlöst: T ex 
Kenwoods " high speed" -kon
cept, där "speed" betyder snab
bare stigtider , bättre spännings
kontroll i kretsarna, hög deri
vata och låg transientdeforma
tion, Sansui m tl har också gått 
in för detta - från Sansui kom
mer f ö en intressant serie för
förstärkare och R JAA -korrek
tionssteg , som man först visade 

på AES i Los Angeles i våras. 
Yamaha presenterade en se rie 
ytters t välbyggda förstärkare 
,om fått ampla lovord för si n 
ljudkvalitet. 

Det visades en rad mycket 
,malbyggda apparater, s k thin
li ne s. Vidare hel a rade n av 
proffsimi te rande grejor som 
,ka ll sitta i stat iv och har hand
tag. Så mikro-apparaturen från 
:\i wa , Toshiba , Missubishi , So
ny och Technics; hel a raden 
grejor av a ll a slag jämte tillbe
hör. Småapparaterna är onekli
gen mycket läckra och ha r a tt
raktion men de ä r för dyra ännu 
för att locka en större publik . 
Tiden kanske inte är mogen än
nu för mini atyri seringen. 

M ycket inne verkar vara en 
fini sh i borstad a luminium eller i 
mattsvart dekor , men i USA har 
det svarta inte slagit lika bra 
som i t ex Västt y kland, trot s 
försök att populari sera svart 
från tlera tillverkare sedan tlera 
säsonger. Kulörer som mörk
grått och murrigt brunt eller 
beige kan också ses . Träslagen 
är de gamla vanliga , mest val
nöt. Några ljusare träs lag ver
kade dock intressanta. 

Lite intryck fick nog en och 
annan a tt e lektroniken som så
dan är på väg att erbjuda data 
som många gånger om över
träffa r vad de mänskliga si nnena 
kan tillgodogöra sig , och det 
kanske hämmar lu sten att lägga 
pengar på nyheter ... J ämfört 
med läget för bara fem år sedan 
har kret stekniken gått framåt 
sta rkt. Detta kom till synes - om 
det också inte gick att höra alla 
gånger! 

I termer av produkter fann s 
det helt enkelt mera av a llting än 
tidigare - mera stärka re , mera 
tuners , tlera tillbehör. Men man 
kan ju bli något betänksam: En 
fabrikant lät inte mindre än 51 
(!) nya modeller och produkter 
debutera på CES och icke en 
enda visade sig komma med nå
got nytt a ll s! 

Högtalarna på mässan 
Vid senas te räkningen fanns 

över 300 bolag som sålde hög
ta lare till USA-publiken , då in
räknat nya Boston Acoustics , 
som dragit till sig två framståen
de f d Advent Corp- medarbet are 
som vd resp vice vd för pro
duktutveckling. Men att tro att 
siffran ska ll s tann a vid 300 ca är 
nog inte rea li sti skt : Den kan 
fa ll a brant då vi går in i 1980-ta
let , trots den ohämmade lusten 
att spika högta la rIådor och koka 
koner i garage och uthu s. Orsak: 
Produktkraven på avancerad 
kon struktion och de starkt öka
de kostnaderna både för att eta
blera sig i business och att hå lla 

forts på sid 12 
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Chicago-mässan forts från sid II 

sig kvar där . Det är ju välbe
kant, att flertalet av de firmor 
som räknas bland de främsta 
och mest seriösa som t ex AR 
och JBL i USA, JVC och Tech
nics samt Yamaha i Japan, B&W 
jämte KEF och Quad i England 
investerar stora belopp i datorer 
etc för att konstruera och analy
se ra nyheter. AR höll fö en in
tressant träff under CES för att 
med enApp/e-hemdator visa hur 
man kan beräkna idea l place
ringen av ljudkäll an i ett rum. 
Man demonstrerade också an
vändning av stora datorsystem 
för mätning av olika parametrar. 
- Allt tyder på att det blir i 
ökande grad knepigt för en rad 
småföretag att bli kvar i busi
ness: Folk som helt enkelt köper 
andras element och sätte r in i de 
egna lådorna får det tufft fram
över i USA, om inte tecknen 
slår fel. Kraven har stegrats 
påfallande. 

Om vi håller oss till högta lar
nyheter med datorberäknad 
kon struktion bör nämnas de nya 
A R 91 och 92, nermin skade ver
sioner av A R 9 och Ar 90 , s k 
vertikalelementhögta lare. Så 
ha r vi EPI M ode/500 , en trevägs 
"vertikal " ljudkälla som starkt 
erinrar om AR-typerna, BIC:s 
SOlllldspan-serie, KEF 101 , som 
ä r en bokhylluppIaga av firmans 
stora 105 . Från KLH finns en 
datorkontrollerad högta lare , 
och från JBL kommer ett nytt 
hemdiscosystem plus den nya 
Radiance-serien jämte en pe
larfo rmad golvhögta lare med tre 

Fig 6. Här är den , fBL:S L222 , 
the Home Disco Loudspeaker, 
som tilldragit sig starkt intresse. 
Att ha eget hem-disco är i USA 
mycket mera åtråvärt än att ha 
något slags hi fl; en term vars 
värde laddning det sedan många 
år gått total inflation i. 

element, L 150 . Lite data om de 
ovan nämnda : 

A R 91 har tre element, är 800 
mm hög , ha r en 12 tums basen
het i sluten låda med en " fl ytan
de" 38 mm mellanregisterenhet, 
försedd med ett hornliknande 
element plus en 19 mm vätske
fylld kalottdiskant. 92-an är av 
samma storlek men har en 25 cm 
basdel. - För 400 dollars ger EPI 
500 en 25 cm bas med två sid
skjutande 30 cm passiva strå lare 
jämte en s luten 10 cm mell anre
gisterenhet ihop med en entums, 
luftfjädrande diskant i ett hölje 
som är 90 cm högt. B I C 
Soundspan kommer i tre mo
deller, är också pelarutförda -
den trenden är rätt tydlig och 
otvivelaktigt ha r den goda höjd
di stributionen från t ex superdy
ra Beveridge övat inflytande , 
annars ä r ju iden gammal som 
sådan - och där basdelen strålar 
mot golvytan över ett s k ventu
ri-horn som mellanregi ster med 
en deflektor som också strå lar 
uppåt. Modellerna heter TPR 
200-400--600. 

Gjorda som anpassade pa r 
kommer KEF:s 7-liters 101-or 
och är i stort miniatyrer av 105 
men minu s den riktade övre di s
kantdelen där. KEF-arna mäter 
340x 180x90 mm. 

Med KLH: s nya högtalarserie 
2 och 3 köper man en mikroda
tor ihop med burkarna ... N å, 
firman s version ä r att en analog 
" bascomputer" känner av ef
fektförstärkarens utalstring och 
styr kon rörelserna efter den , 
vilket hävdas ge mera basver
kan från mindre höljen - KLH-3 
är t ex bara på 1/3 kubikfot och 
sägs avge en rak tonkurva ned 
till 40 Hz. Pri s 420 do ll ars. Dy
ras t av de tre som finns är en 
mode ll som kostar 945 dollars. 

J BL håller numera hus i en 
unde rbart vacker och modern 
fabrik i Northridge i norra Los 
Angeles och har samlat a ll a sina 
tidigare spridda lokaler sedan 
man fick köpa byggnaderna av 
RCA där. Man säljer rekordartat 
och har också en dellegojobb 
för andra. N u fi nns tre nya po
pu lärprissatta JB L i det mindre 
fo rmate t upp till 200 do lla rs som 
har 20, 25 och 30 cm basele
ment. Vida re fi nns alltså en pe
lartyp som hete r L 150 med en 
passiv länk i ett trevägssystem 
till 595 do ll ars samt sensationen 
L222 för di scot hemma. 

Audio och video 
Pioneer återstår som enda 

stora till ve rka re att e rbjuda en 
tv-komponenttuner, men myc
ket tyder på en växande samver
kan mellan audio och video . 
Magnavox drog imponerande 
hopar med den digitala video
ski van från Philips i C hicago och 
T oshiba blev fö rsta fabrik att vi-
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sa en linjär videos pela re med 
fast huvud. Den skall bli säljfar
dig nästa år , förmod ligen mot 
slutet av 1980. 

Kriget med speltider går vida
re bland ver-t ill verka rna. De 
längre speltidern a uppn år man 
som känt med a tt minska band
hast igheten och anv änd a tunna
re tape . JVC visade en ny 1/3-
speeds pelare som kan ge upp till 
sex timmars bild och monoljud 
på en v/1S -kassett. Sanyo och 
Son y slog på nya däck där man 
vunnit ökad speltid genom att 
sakta ner Beta II -farten med 50 
procent , vi lket ger 4,5 timmar 
med en tretimmarskassett. 

Bildkvaliteten hos JVC-s pela
ren, visad med en förinspelad 
kassett, var utmärkt och prak
tiskt taget omöjlig att skilja från 
den " normala" lågfa rtsvarian
tens bild , trot s faktum att ban
det rör sig med blott I cm/s (0,43 
tum/s). D äre mot verkade ljud
kvaliteten högst bristfällig inte 
bara vid jämförel ser med mu sik . 
Andra i vhs-licen slägret som 
hoppat på lågspeedvagnen är 
RCA, Magnavox, Panasonic, 
Quasar, Sylvania, Hitachi och 
Mitsubishi . 

Strax efter sta rten för CES 
fick både Ampex och BASF rät
tigheter att bygga vhs-maskiner. 
Tillverkning hade då bÖljat vid 
Memorex-Bell & HowelIs C hica
go-förortsfabrik. Och MaxelI vi
sade sina första videokasetter 
likaså . En annan indika tion på 
det växande intresset för audl0 
& video i förening är att några 
tv-mottagare visades med an
slutningsmöjligheter till hi fi-ap 
paratur av det slag som man 
länge haft i Europa. 

Stereo i bilen 
Listan över bilstereoleverantö
rerna i USA börjar mer och mer 
likna fab rikantfö rteckningen: Vi 
har nu Advent, EPI, Marantz, 
ADS, J ensen , Pioneer , Sanyo, 
Visonik , Braun, Uher , Clarion 
med årets nykom li ngar JBL (!) , 
Avid , Bose, Sony, ESS, A1tec 
Lansing och Kenwood - låt vara 
a tt Tokyofirman börjar mark
nadsföra fö rst nästa år. KLH var 
tidigt med men har nu hoppat av 
bilhögta larna. Dessa ska ll dock 
fortsätta göras av Peerless Audio 
och säljas genom Car-Fi i Cali
forn ien . 

J a , vad det här kan innebära 
fö r en apparatglad motorist är 
ett bil ste reosystem med högta
la re från låt oss säga ESS med 
en Heill~ di skant , för 300 do lla rs 
stä rka re från Bose med ett 100 
W-steg som kan byggas ut till 
4-kanalig tidsfördröjning eller 
ett 800 dolla rs paket från Pana
sonic som monteras över inner
take t i bilen och ger 30 W per 
kana l. Det fin ns förstås också 
kassettdäck och tuners av a lla 

Fig 7. Fran Electro-Voice kom
mer nu Serie II av högtalarmo
dellelllllterface 2, som anses låta 
mycket bra. 

del slag, fk-variatorer och filter , 
och vill man ha JBL-Ijud kan 
man välja ovala eller rund a ko
ax ia lenheter om man inte fas t
na r för A vids 250 dolla rs-pare t 
högta lare . Eller .. . 

ADS har gjort bilhögtalare till 
nu då man lanserar en 50 W 
stärka re i klass A /B för 300 dol
la rs . För bilen, a lltså. 

Fosgate förv ånade med en 
egen , " definitiv" version av SQ 
4 -kanalstereo för bilbruk , något 
som en ligt firman skall ge van
ligt 2-kanalprogram en extra di
mension i det att instrument och 
röster får en exaktare lokali se
ring . .. man känner igen argu
mentationen från läget på den 
vanliga stereofronten för några 
år sedan! Det är tydligt , att 
bilstereo nu spelar ungefär 
samma ro ll för många som 
hem ljudet kunde göra tidigare: 
Där har kanske utbytena och 
statusjakten uppåt stannat av 
något , medan det nu gäller att 
utrusta bi lar och båtar ti ll max 
med de onekligen ofta läckra 
och kapab la grejor som firmorna 
lockar med. Kanske tycke r 
också en och ann an att det fak
tiskt låter bättre i bilen än hem
ma i vardagsrummet . . . och att 
man får vara ostö rd på fy ra hjul 
på ett annat sätt. Vad som än 
ligger bakom kulten av bilen 
som rullande lj udsalong med 
"customi zing" också inuti är det 
kla rt att sto ra pengar fi nns att 
göra i den branschen, vilket a llt 
fl e ra upptäckt. Vi får väl göra en 
ny räkn ing på CES 1980 - e ll e r 
redan t ill vinte rshowen i Las 
Vegas på nyåret. R.A. 



~ 
arje gång B& W kommer med en 

nyhet, blir alla andra högtalare 
omoderna. 

Nu är B& W 801 på väg hit till Sverige. 
Den kommer direkt att hamna i 

många studios som monitor, därför att 
den är byggd för öron som inte nöjer 
sig med kompromisser. 

B& W i England är en unik högtalar
tillverkare. Ofta har fabrikens tekniker 
hamnat i lägen där vanlig mätappara
tur inte räcker till. Man har tvingats 
bygga egen apparatur, för att mäta upp 
de egna produkterna. 

När 80l:an började ta form, visade 
det sig att B&W:s mycket avancerade 
e,kofria rum inte dög för att testa den i. 
An en gång fick man bygga nytt, för att 
man hade konstruerat en produkt som 
låg före sin tid. 

En av fördelarna med 801:an, som 
gör att proffslyssnare kommer att älska 
den, det är att varje högtalarpar har 
delningsfilter som är utvalda aven 
dator för att passa ihop. 

Det betyder, att varje par B& W 80 l 
består av två högtalare som låter opti
malt lika. Något liknande har inte fun
nits tidigare. Skillnaden i ljud mellan 
högtalare a v samma modell kan vara 
fullt hörbar. Om du lyssnar kritiskt på 
dina nu varande högtalalrr=e~i~r~ä~tt~m~il~jö~' ,_-===~;;~ 
så märker du det. 

B&W 801 är unik 
på andra sätt också. 

Du som bara nöjer 
dig med det allra 
bästa, antingen du 
lyssnar på musik 
hemma eller som 
proffs i en studio, 
du har en fantastisk 
ljudupplevelse som 
väntar dig! 

B&W801 
Byggd utan kompromisser. 

Generalagent: Svensk Audioprorluktion. Lund. Te l 046/1 12070. 
InformauonSlJanst 3 



Den nya mikrodatorn 6809 
tar sikte på högnivåspråk 

• En ny kraftfull8-bitars mikroprocessor har sett da
gens ljus: Motorola MC 6809. Programvarumässigt 
.är den kompatibel bakåt med 6800 på assembler-nivå, 
men ej i fråga om maskinkod. 
• Vi har låtit Tommy Bladh granska det nya kon
ceptet. Han redogör här för den allmänna betydelsen 
6809 har för högnivåspråkens införande utan att i 
detalj fördjupa sig i instruktionssätten. 
• I slutet av artikeln finns värdefulla jämförelser 
med "gamla" 6800 och nästa generations 16 bitars
dator 68000. 
• Författaren är i sin dagliga gärning verksam vid 
Ellemtel och på fritiden inom Privatdataklubben 
PD68. Han är kändfrån tidigare artiklar i RT och 
har bia utvecklat program varå för RT-datorn. 

Av TOMMY BLADH 

•• Med den nya processorn 
M6809 har Motorola fått ett 
kraftfullt tillskott i sin mikro
datorfamilj . Kretsen är helt 
kompatibel mot övriga perife
rikretsar i 68-familjen . En 6809-
systembyggare har därför redan 
från början ett rikligt urval av 
komponenter för att konstruera 
med . 

Programvarumässigt är man 
också kompatibel bakåt mot det 
äldre 6800-systemet. Överens
stämmelsen ligger dock inte på 
maskinkodnivå, utan på assem
bIer-nivå. Man kan därför inte 
ladda ett program som fungerar i 
ett 6800-system och köra det 
med en 6809. Däremot går det 
att maskinellt omvandla ett 6800 
källkodprogram så att resultatet 
är körbart för en 6809-maskin . 
Denna omvandling innebär 
dock inte alltid en ett till ett
översättning till den nya proces
sorns operationskoder. Det be
ror på att 6809 saknar vi ssa av 
6800: operationskoder. Ersätt
ningsoperationer finn s dock . I 
vi ssa fall kan det innebära utl äg
gande av flera instruktioner. 

Mot högnivåspråk 
Varför har man tagit fram en 

kraftfull are processor? Har inte 
gamlingen 6800 fungerat fint ? 
Jovisst har den det. Men det har 
hänt en hel del på halvledar
marknaden sedan 6800 såg da
gens ljus. Det viktigaste som vi 
märkt är att minneskostnaden 
har rasat nedåt. Det medför i sin 
tur att den totala kostnaden för 
mas kinvaran i ett mikrodato r-

system drastiskt har sänkts . 
Vad som däremot ständigt 

stiger i kostnad är programme
ringen . Den görs av kvalificera
de människor vars tid blir allt 
dyrare , vilket i och för sig inte 
skiljer sig från övrig industriell 
verksamhet. 

Vidare har man blivit mer 
medveten om kostnaden för un
derhåll av programvaran. Ett 
system lever under en viss tid , 
varunder ändringar och tillägg 
ständigt sker. Man rättar fel , 
inför förbättringar, nya tjänster 
etc. Då uppstår nya problem. 
Dels skall andra än de som ur
sprungligen skrev programmen 
nu sätta sig in i och förstå funk
tionen . Dels skall ändringar och 
tillägg göras utan att störa det 
befintliga systemet. Man har be
räknat att av den totala kostna
den för ett programsystem un
der hela sin livslängd , ligger ca 
70 % på drift och underhåll. 
Därför har man mer och mer in
sett att program skall konstru
eras på ett välstrukturerat och 
modulärt sätt så att de blir lätta 
att förstå och ändra i. Därav en 
av orsakerna till att man önskar 
frångå assemblerprogrammering 
till förmån för att skriva i ett 
högre språk. 

En annan orsak är den tids
vinst som kan göras vid själva 
konstruktionen. Det tar fakti skt 
ungefår samma tid att skriva en 
högnivåkonstruktion som en as
semblerinstruktion. Den förra 
utför då kanske 10-15 ekviva
lenta assemblerinstruktioner. 
Likaså är antalet fel man gör 
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snarare relaterat till antal satser 
(instruktioner) än till använt 
språk. Ä ven detta är ett skäl för 
införande av högnivåspråk. 

Högre kapacitet önskvärd 
Nu finns det flera högnivå

språk även för " gamla" 6800, 
som tex fortran, cobol, MPL , 
basic och nu senast pascal. Det 
är inget nytt i sig. Reali seringen 
har väl inte alltid blivit lyckad 
om man tittar på mängden gene
rerad kod och kapacitet. Det är 

I gott och väl att man kan produ
cera kod för att utföra en ' viss 
uppgift. Men man måste också 
ha processorkapacitet att utföra 
den under den tid som krävs. 

Vi kan ju bara titta på den 
vanliga basic-tolken från 
SWTPc som så ofta används i 
6800-sammanhang. Den har 
många funktioner och räknar 
noggrant och bra. Felet är bara 
att den är så otroligt långsam. 
Realtidanvändning är så gott 
som utesluten. Åtminstone om 
förloppen inte går helt i ultrara
pid . 

Det som man kan önska aven 
ny processor är således förb ätt
rade metoder för adressberäk
ning och dataåtkomst. Vidare 
vill en högnivåspråkkompilator 
ha generella metoder att skicka 
parametrar och data till och från 
subrutiner. 

Lägesoberoende kod 
I subrutiner vill man ha möj

lighet till lättåtkomligt, lokalt 
arbetsutrymme för variabler 
som inte får interferera med 
andra rutiners data. Ett annat 
önskemål är att kunna produce
ra kod som inte är lägesberoen
de . Då kan man tillverka gene
rell mjukvara i funktionsenheter 
vilka kan läggas ut i olika sys
tem på adresser som är lämpliga 
där. Vi kan tänka oss ett paket 
med matematikrutiner , stati s
tikprogram och dylikt. Likaså 
kan folk som till verkar periferi
utru stning även stå för den 
mjukvara som krävs för driv
ning av utrustningen . De skriver 
programmet med lägesol;>eroen
de kod och med användande av 
lokalt arbetsutrymme. Prom el 
ler rom med sådan 6809-kod kan 
sedan massframställas och bör 
därför kunna bli relativt pri sbil 
liga. 

T änk vad prakti skt det skulle 
vara om man kunde skräddarsy 
ett system genom att köpa fårdi
ga rom för olika mjukvaruhu : 

Ett med flyttaimatematik från en 
tillverkare , en rom med stati s
tikrutiner från en annan och en 
rom med grafiska rutiner från en 
tredje. Noggrant specificerade 
gränssnitt krävs naturligtvis . 
Sedan skriver man sitt eget uni 
ka styrprogram som knyter ihop 
bitarna till ett fårdigt system. De 
här funktionerna anser konst
ruktörerna av 6809 att den nya 
processorn kan ge. Låt oss se 
hur man löst problemen. 

Fler processorregister 
I programmeringsmodellen 

över 6809 ifig J kan vi se regis
teruppsättningen i den nya pro
cessorn . Jämfört med 6800 har 
registerstrukturen förstärkts 
med : 
• Ett andra, 16-bits indexregis
ter. 
• En andra, 16-bits stackpekare 
som helt disponeras av pro
grammeraren . 
• Ett 8-bits register för utpek
ning av vilken 256-bytessida 
som adresseras med " direkt 
mod". 

A- och B-accumulatorerna 
finns kvar men kan i 6809 dess
utom användas i vissa instruk
tioner som en 16-bits accumu
lator. Den kallas då accumula
tor D . Tack vare detta har man 
fått möjlighet att manipulera 
med 16-bits data på ett bättre 
sätt än tidigare. 

Införandet av extra register 
medför föga förbättringar i sig. 
Det är hanteringen av den som 
ger pricken över i. Därför har 
man ersatt " den gamles" (6800) 
indexerade adressförmåga med 
en hel familj av indexerade ad
ressmoder. Vilken som helst av 
6809: s fyra indexregister och 
stackpekare kan användas som 
pekare till en operand eller som 
en pekare till adressen aven 
operand. Det senare kallas även 
indirekt adressering. 

Pekaren kan antingen ha ett 
fas t eller ett variabelt offset med 
teckenbit , d v s ett positivt eller 
negativt tal som till sammans 
med pekaren i själva adress
ögonblicket ger den full ständiga 
adressen. Pekaren kan väljas att 
automatiskt upp- eller nedstegas 
en eller två gånger. Till och med 
programpekaren kan användas 
som en pekare för att adressera 
operander eller adresser till ope
rander. Det är bl a denna egen
skap som möjliggör skapandet 
av positionsoberoende kod . Mer 
om detta senare . 



A-, B- och D accumulatorer
na kan adderas till valfritt cpu
register. Likaså kan innehållet 
mellan två register av samma 
storlek utbytas. Det här är goda 
egenskaper när det gäller mani
pulation av pekare. 

Vidare finns en multiplice
ringsinstruktion som ger en 16-
bits produkt av innehållet i A
och B-accumulatorerna. Det här 
blir utmärkt vid beräkning av 
adresser i matriser (kanske finns 
det flera RT-Iäsare som har 
nickat till medan basic-program 
snurrat runt i stora matriser). 

Att lägga ut och hämta in ett 
valfritt antal processorregister 
på någon av de båda stackarna 
kan nu göras med en instruk-

DlrKI page register Cond lUOfl code register 

DPI 18) I CCIEIFIHI)INIZIVlcl 

D (Double accumulator) 

Al 18) I 81 18) 

Index register 

X I (16) 

Inde:ll register 

vi (16) 

Userstack pOinter 

ul (16) 

Hardware stack pOinter 

S I (l6) 

Program counter 

PCI (16) 

Fig l. Register i 6809. 

tion. Den består av två bytes, 
varav den ena innehåller en bit
position för respektive register. 
Sätts biten så kommer det regi
stret med när instruktionen ut
förs . Ju fler register desto längre 
tid tar utförandet . 

Slutligen får vi inte glömma 
de nya "long branch" -instruk
tionerna. Liksom i 6800 finns nu 
även de villkorliga relativa för-
greningsinstruktionerna som ' 
kan hoppa ca 128 steg framåt 
eller bakåt. De nya instruktio
nerna fungerar på samma sätt 
med undantag av att de förmår 
hoppa över hela adressområdet. 
Fortfarande sker detta i relativ 
mod. 

Den indexerade 
adressfamiljen 

Låt oss för ett ögonblick titta 
närmare på det som är mest 
spännande med 6809: Den nya 
indexerade adressfamiljen. Till 
att börja med är den applicerbar 
på hela 31 instruktioner. Så 
snart man satt upp en pekare 
kan den användas med fast eller 
variabelt offset, automatiskt 
stegas upp eller ner, peka på 
data eller adress till data. 

Instruktionen LEAr (ladda 
effektiv adress) tillåter att hela 
den indexerade familjens möj
ligheter används för att skapa en 

pekare och ladda den i någon av 
de fyra index registren och 
stackpekarna. Exempel: LEAX 
3,S laddar indexregistret med en 
pekare till den fjärde byten på 
stacken. l 6809 har de gamla in
struktionerna INX och DEX 
(öka resp minska indexregistret 
med ett) ej medtagits. Orsaken 
är naturligtvis att man oftast an
vände den i loopar då man flyt
tade data till och från minnes
areor. I 6809 gör man detta ste
gande automatiskt genom auto 
increment/decrement-funktio
ner. Vill man , så kan fortfarande 
INX!DEX funktionsmässigt ut
föras. Det kostar dock två bytes 
per instruktion. LEAX I,X mot
svarar INX eftersom den laddar 
indexregistret med sig själv plus 
ett. Motsvarande för DEX blir 
då LEAX - I ,X. Att addera till 
pekare går till på samma sätt. 
Instruktionen LEA Y D,X laddar 
indexregistret Y med summan 
av indexregistret X samt dub
belaccumulatorn D. 

Minns resonemanget om den 
strukturerade modulära koden 
som kräver egna lokala arbets
areor! Den funktionen har man 
fått på köpet genom att även 
maskinstackens pekare S fått 
samma indexeringsmöjlighet. 
Lägg satsen LEAS -8,S som för
sta instruktion i en subrutin. 
Vad händer? 

Stackpekaren minskas med 
åtta, det är klart. Minns nu att 
stacken går "baklänges" , d v s 
från högre mot lägre adresser. 
Det som skett är att man fått ett 
arbets'utrymme om åtta bytes på 
stacken. Ingen annan kommer 
åt detta utrymme. Dessa celler 
kan nu adresseras med operan
der från O,S tiIl7,S. Exempelvis 
LOA 1 ,S . På detta sätt kan ruti
nen t o m anropa sig själv (re
kursivitet) utan fara! När man 
lämnar rutinen får inte LEA 8 ,S 
glömmas bort. Instruktionen 
frisläpper det temporära ut
rymmet igen. 

Apropå stackpekare: Den 
som vill, kan nu använda även 
de båda indexregistren som 
stackpekare. För vad är egentli
gen en STA-,X (minska X-regi
stret, lagra accumulator A) om 
inte en PSHA med X-register 
som stackpekare. På liknande 
sätt hanteras 16-bitars accumu
latorn D . STD - -, X . Där måste 
man dock utföra autodecrement 
två gånger, eftersom två bytes 
skall lagras. Motsvarande pu
LA, PULD från "stacken" blir 
LDA, X+ respLDD,X++. 

Den som inte behöver någon 
annan stack än maskins tacken 
har faktiskt tre generella pekare 
till förfogande (X, y och U). 

Den indirekta moden är ny. 
Indirekt betyder att det man pe
kar på inte är slutmålet utan in
nehållet som skall användas 

som operand. Antag tex att vi 
har lO rutiner och att vi vill utfö
ra någon av dem genom att slå in 
kommandon som siffror på ter
minalen. Antag också att X-re
gistret pekar på en tabell som 
innehåller adresserna till ruti
nerna. Om nu B-accumulatorn 
får innehålla den mottagna siff
ran multiplicerad med två kom
mer JSR [B ,Xl att hoppa till 
önskad rutin. B+ X pekar såle
des inte till rutinen utan på ·ad
ressen till rutinen. Indirekt mo
de anges genom att sätta hakpa
renteser runt operanderna. 

I fig 2 kan vi se en samman
ställning över de möjligheter 
som den indexerade familjen 
ger. I tabellen finns något som 
man kallar "relative addres
sing". Det är den adressrnod 
som medger konstruktion av lä
gesoberoende kod vid adresse
ring av konstanter inom den lä
g~soberoende koden (exempel
vis LDA TIOMS, PCR) samt ac
cesser till tabeller inom den lä
gesoberoende koden (exempel
vis LEAX TABLE, PCR till ta
bellens basadress följt av index
erade accesser in i tabellen). 

Övriga adressmoder 
Förutom den indexerade ad

ressfamiljen har vi en del andra 
adressrnoder. Den som kallas 
immediate känner vi till sedan 

Source 

tidigare. Operanden ligger 
"omedelbart" efter operations
koden och har i sig det värde 
som skall användas. LDA #7 
betyder t ex att man laddar en 
sjua i accumulator A. 

Sedan har vi direct-moden . 
Den drar nytta av att processorn 
i förväg "vet" de högsta åtta ad
ressbitarna till det som skall ad
resseras. Den behöver därför 
inte läsa in dem utan nöjer sig 
med att hämta de lägsta åtta bi
tarna ur programkoden. Det ger 
mindre programkod och snab
bare exekvering. I 6800 är det på 
förhand bestämt att OIrirådet 
OOOO-OOFF skall adresseras på 
detta sätt. I 6809 har man där
emot åtkomst till det register 
som innehåller de åtta högsta 
bitarna. Genom manipulering i 
detta DP-(Direkt Page) register 
kan hela minnet bli accesserbart 
i direkt mode. Det gäller dock 
att hålla tungan rätt i mun när 
man jobbar med DP-registret. 
Följderna blir nog annars lite 
lustiga. 

Vid hårdvaruåterställning 
(RESET) av 6809 laddas DP 
med noll. Har man därför inget 
intresse av att manipulera med 
DP-registret uppför sig 6809:ans 
direktrnod precis som 6800:s. 

Den gamla "extended mode" 

forts på sid 16 

Additional Additi o nll.l 

Index ed add ressing form code form Dcscrip lion (where R "" X. Y. U. or SI bytes cycles 

No offset . no ch ilnge i n R .R Get operand pointed to b\' R 

No offset. ch lnge R · R+ Cet operand and then [nerement R anee +2 

· R+'" Get operand alld then inc.:reme nl R twicc +3 

· - R Dt:crement R onee and then get operan d +2 

, --R f)cerement R twice and then get operand +3 

Fixed oHset offset. R Tempor5 rily add signed offset (expressed 
as sign plus magni tud!') lo R and then get 
operand. for - IIi "5t offset '!S; + 15 +1 

- 1:!6 'ISi offset ~ +127 . 1 + 1 
- 655:11> OS; offset ~ +h5536 +:! - 4 

Varia hit! offset A. R Temporarily add sIgned offset (held in -1 
n, R al.eu rn ula tor in 2s -complement form ) to R -1 
Il , R and lhi'n get opcrand - 4 

Relative addresslng label. peR Use relath'e ad dressing to access a 
constant !l av ing a label 

- and loca tcd \\'ithin ± 1:!8 bytes of the 
next ins trucl ion +1 + 1 

- and loca ted am'where +2 + 5 
offset. pe Temporarily add signed offset (expressed 

as s ign plus magnil udel to the add ress of 
the next instruetion and then ge t operand, 
fm - 126 :S; offset:s; +127 + 1 +1 

- 65536 :s; offset '!S; +65536 +2 +5 

No offset. no ehange in R I. RI +3 

_" No offse t. change R I. R++I + " • c 
I. -- RI + " 

~j R 
F' ixed offset - 128 OS; offset :s; + 127 c • o (offse t. RI + 1 +, 

.~ ~ ~ - 65536 OS; offset :s; +65536 +2 + 7 

:g§~ 
Varia ble offset lA. RI + 4 • o o 

~ ~ ~ IB. RI H 

] i .~ 
ID. RI +7 

Relative address ing Ilabel. PCRI r 'ithin :t128 bytes of 
~ 8. F'or label localed the next inslruction + 1 +, 

=> • anyw here + 2 + 8 
[offset,PCRl1 - 128 '" offset :!lO + 127 + 1 +4 

- 65536 :i!iii offset E: +65536 + 2 +8 

Fig 2. Här framgår möjligheterna för indexerad adressering. 
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Mikrodatorn 6809 forts från sid 15 

kallas numera full. Det innebär 
som tidigare att den fullständiga 
16-bits adressen till data ligger 
efter instruktionens operations
kod. Det nya är en full indirekt 
mod. På samma sätt som vid 
enbart full finns en 16-bits ad
ress efter operationskoden . 
Skillnaden är dock att den ad
ressen endast pekar ut vart den 
slutliga adressen skall hämtas. 
Vi kan ta ett exempel utan sym
boliska referenser. 

Antag att på adressen 0010 
ligger värder 20 och på adressen 
0011 finns värdet 40. En in
struktion som CLR [$OOlOJ 
kommer då inte att nollställa 
(clear) cellen med adressen 0010 
utan den som har adressen 2040. 

Vad har vi mer? Jo , den gamla 
korta relativa moden för de vill
korliga hoppen finns även nu. 
Man kan således testa på resul
tatet efter en operation och 
hoppa 127 adresslägen framåt 
eller 128 steg bakåt. Det nya är, 
att för varje kort relativ instruk
tion finns en ekvivalent lång 
relativ instruktion. Den förmår 
att hoppa över hela adressom
rådet och relativt programpeka
ren . Det kostar dock fyra bytes 

Memo ry ooooR 

Stack poin ter 
al ter stacking 

Stack poin ter 
belore stac king 

: 

----- CC 

A 

B 

DP 

X.H 
I- -

X. l 

Y. H 
-

Y. l 

U.H or S. H 
-

U. l o r S. l 

PC.H 
I- -

PC. l 

--
l : . l., T ; T 

FFFF c==J 

för en sådan villkorlig långhop
pare. De ovillkorliga (LBRA 
resp LBSR) behöver tre bytes. 

Hantering av 16-bit data 
M6809 är fortfarande en 8-bits 

mikroprocessor liksom sin före
gångare M6800. Genom att i 
vissa lägen behandla de båda 8-
bits accumulatorerna A och B 
som ett 16-bits register kallat 
accumulator D , har man fått 
några icke föraktliga 16-bits 
operationer. Vi kan således 
flytta 16-bits data direkt till och 
från minne. Vi kan addera och 
subtrahera 16-bits data i accu
mulatorn från minne. Vi kan 
också jämföra 16-bits resultatet i 
accumulatorn mot minnet. Tidi
gare har vi också sett att 16-bits 
värden kan adderas till index 
och stackpekarna och -ätt 16-bits 
värden kan användas som offset 
i de indexerade moderna. Det är 
inte dåligt för en åtta bitars ma
skin. 

Nya avhroUsfunktioner 
I 6800 hade vi tre avbrottsni

våer. Det fanns NMI som var 
ett icke maskbart avbrott. Det 
betyder att det i processorn inte 

} Cond ition code register con tents 

} A accumula tor con tents 

} B accumulator contents 

} Direc t page register con tents 

} X con tents 

} y contents 

} Othe r stac k pointer contents 

} Program counter con tents 

Fig 3. Så här ligger stacken i minnet när 6809 är processor. 
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kan sättas någon spärr mot det. 
Kommer en negativ flank på 
NMI-pinnen sker avbrottet. Vi
dare fanns S W I som var ett pro
gramstyrt avbrott, d v s att av
brottet inträffade när instruktio
nen SWI utfördes av proces
sorn. Detta används vanligtvis 
för sättande av s k "break 
points" eller brytpunkter i pro
gram under avlusning. Andra 
användningsområdet är som an
rop av operativsystemrutiner. 
Slutligen fanns i 6800 ett avbrott 
kallat IRQ. Det var ett maskbart 
avbrott , eftersom det i proces
sorns statusregister finns en 
flagga som kan manipuleras un
der programkontroll. Ett-ställd 
flagga förhindrade att proces
sorn utförde avbrottet då en låg 
nivå inkom på IRQ-pinnen . 

Dessa avbrotts nivåer finns 
fortfarande kvar i 6809. Till
kommit har tre nya . Vi har 
F1RQ (fast interrupt request) 
som är ett snabbare avbrott än 
IRQ . Snabbheten uppnås genom 
att endast statusregister och 
program pekare läggs ut på 
stacken . Vill man rädda ytterli
gare register får man göra det 
själv över PSH -instruktionen. 
Vid återgång från avbrottet (alla 
avbrott) utförs en RTl (return 
from interrupt) instruktion . N u 
måste processorn veta om den 
skall återställa alla register (U, 
Y , X , DP , B, A och CC) eller 
endast CC. Programräknaren 
laddas naturligtvis i båda fallen. 
För att den skall hålla ordning 
på det här har maJ'i fått använda 
de i 6800 tidigare två lediga po
sitionerna i statusregistret. 

E-biten har betydelsen "entire 
state on stack" och används 
automatiskt av RTl . Ett-ställd 
E-flagga får således processorn 
att återställa samtliga register 
från stacken . F -biten är en fl ag
ga för maskning av F1RQ på 
samma sätt som I för IRQ. Om 
F är nollställd och F1RQ-in
gången får en låg nivå på sig 
nollställs E -flaggan , F-och 1-
flaggorna ett-ställs och förhind
rar därmed nya F1RQ- och IRQ
avbrott. Sedan går kontrollen 
genom avbrottsvektorn på ad
resserna FFF6 och FFF7 till 
F1RQ-rutinen. Om å andra sidan 
l-biten är nollställd och IRQ-in
gången dras låg , ett-ställs E-bi
ten, alla register stackas och 
kontrollen går genom avbrotts
vektorerna på FFF8 och FFF9 
till IRQ-rutinen. Eftersom E
flaggan nu inte sätts automatiskt 
kan F1RQ som har högre prio
ritet avbryta IRQ-rutinen. NMI 
har högst prioritet av alla .. 
Följdaktligen spärras automa
tiskt IRQ och F1RQ genom ett
ställning av 1- och E-flaggorna. 
Utan extra hårdvara kan således 
6809 hantera tre vektoriserade 
avbrottsnivåer. 

De två andra avbrotten är av 
S W l-typ . De är alltså pro
gramstyrda. De kallas SW 12 och 
S W 13 . Enligt programmerings
"dragspelet" sätter det vanliga 
S W I både F-och l-flaggorna och 
förhindrar därmed FlRQ- och 
IRQ-avbrott. De nya SWI2 och 
SWI3 gör inte detta . De är två
bytes instruktioner. 

Försvunna instruktioner 
Med alla de kombinationer 

som de nya adressmoderna 
medför, har de 256 möjligheter 
som ett 8-bits ord ger inte räckt 
till för att ge unika operations
koder. Man har varit tvungen att 
tillgripa operationskoder på två 
bytes. De instruktioner som fått 
denna sämre kodning har nog
grant valts till att vara de som är 
minst vanliga. En del instruktio
ner som tidigare hade en egen 
mnemonic och var på en byte 
har försvunnit och dess koder 
har frigjorts för bättre ändamål . 
I 6800 kunde man sätta respek
tive nollställda bitar i statusregi 
stret med de sex l-byte instruk
tionernaSEC, CLC, SEV, CLV , 
SEl och CLl. Dessa har ersatts 
med 2-byte instruktionerna 
ORCC ochANDCC. Precis som 
man tidigare satte bitar i accu
mulatorn med ORA sätter man 
nu bitar i statusregistret (CC) 
med OR. Analogt sker nollställ
ning medAND-instruktionen. 

De instruktioner som fått in
effektiv kodning är ganska få, 
nämligen : 

Villkorliga långa hopp 
SWI2 , SWI3 

CMPD, CMPY, CMPS, CMPU 
LDY, LDS 
STY, STS 

Den första byten , 10 eller II 
(hexadecimalt), informerar pro
cessorn om att efterföljande 
byte anger vilken av dessa in
struktioner som den skall jobba 
med. Man har således funnit att 
de här instruktionerna är minst 
använda i applikationer där små 
rom används för lagring av pro
grammet. Att de sedan må an 
vändas flitigare i stora generella 
system spelar mindre roll. Där 
finns som regel gott om minne, 
kanske floppy diskar, varför 
extra minnesåtgång inte betyder 
så mycket. 

Exempel på en funktion som 
försvunnit är ABA, addera ac
cumulator B till A. För att nu få 
den kan man t ex göra P SH S B 
och sedan ADDA, S +. Det kan 
tyckas lite omständigt, men det 
är en av de kompromisser man 
får göra för att få andra fördelar. 

Att lägga ut processorregister 
på någon av de båda stackarna 
görs med två instruktioner som 
följs aven postbyte i vilken an
ges de register som skall med. I 
källkoden får det formen aven 
lista där registren anges i valfri 
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ordning. Exempel: 
PSHS A ,CC,X och 
PSHS A,X ,CC 
Ordningen för utläggningen 

på stacken bestäms emellertid 
av hård varan i processorn , se 
fig 3 . 

EfTektivitetsvinster 
Kan man på det här tidiga 

stadiet som 6809 ännu måste sä
gas befinna sig i nämna något 
om vilka vinster som kan göras 
vid övergång från 6800 till 6809? 
Kanske , men det är svårt! Det 
är så mycket som spelar in som 
t ex typ av system och imple
mentationssätt, vem som pro
grammerat etc. Vi kan ju ta den 
tidigare nämnda basic-tolken av 
SWTPc som exempel. Den är 
känd för att vara allmänt lång
sam och i vi ssa situationer så slö 
att man baxnar. Plötsligt ser 
man en annons där TSC (Tech
nical Systems Consultants) gör 
reklam för en nyskriven 6800 
basic-tolk med flyttaIaritmetik 
som uppges vara mikroproces
sormarknadens allra snabbaste 
inom alla kategorier inklusive Z-
80 . Jämförel ser får man således 
ta för vad de är. I bästa fall ger 
de ett hum om vartåt det barkar. 
N ågra exempel från ett projekt 
som förf deltar i och därför kän
ner till , kan kanske vara till 
glädje: 

På Ellemhil Utvecklings AB , 
som är ett av LM Eriksson och 
Televerket samägt utvecklings
bolag och där förf är verksam , 
slutspurtar man nu på en kom
pilator för högnivåspråket 
PLEX-M som skall generera 
6800-kod . PLEX har tidigare 
använts för programmering av 

... XVEN DU KAN DRA138AS 
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den centrala datorn i det på ex
portmarknaderna så succe.arta
de telefonisystemet AXE. Aven 
det är utvecklat hos Ellemtel. 
N u planerar man att program
mera andra mikrodatorstyrda 
system i detta högni våspråk. 
Fördelen med ett gemensamt 
språk över hela produktsorti
mentet är ju uppenbar. Inte 
minst när drift och underhåll s
problemen måste attackeras . 

Samtidigt som arbetet med 
kompilatorn för 6800 börjar 
skönja ljuset i tunneln har man 
utrett de följder en övergång till 
6809 resp 68000 skulle få. Ut
redningen har gjorts av Björn 
Hurtsen på Ellemtel. Han har 
jämfört utfallet av kod mängd 
och kapacitet för kodgenerering 
av PLEX-M mot mål maskinerna 
6800, 6809 samt 68000. I resul
tatet för den senare ligger en del 
konfidentiellt material till grund . 
Vid beräkning av exekveringsti
derna har antagits 1 MHz klocka 
för 6800/6809 och 8 MHz klocka 
för 68000. 

Låt oss se på några fall som 
kan vara något sånär allmängil 
tiga: 
~ Villkorliga hopp . BRANCH
och IF -satser. Björn Hurtsen 
säger i sin rapport att kodgene
reringen ger ett flertal olika fall 
beroende på vilket slag av vari
abler som jämförts och om hop
pet är längre eller kortare än 127 
bytes . A v resultatet kan dock 
vissa generella slutsatser dras . 

En jämförelse mellan koden 
för 6800 och 6809 då villkoren 
innehåller variabler på åtta bitar 
och hoppen är mindre än 127 
bytes vi sar på samma kod
mängd . Koden blir dock 10 % 

snabbare eftersom 6809 har fått 
sina villkorliga hoppinstruktio
ner uppsnabbade. N är 16-bits 
vari abler förekommer , minskar 
volymen med 4-6 bytes. Vid 
långa hopp kan vol ymen ytterli
gare sänkas . Der ger till sam
mans en minskning av koden på 
30-40 % gentemot 6800. Exe
kveringstiden minskar på sam
ma sätt som volymen . Upp
snabbningen ligger mellan 25 
och 50 % gentemot 6800. 

Motsvarande kod för M68000 
blir 3-6 gånger snabbare. Den 
högre siffran gäller för 16 bits 
variabler och långa hopp . Vo
lymens kod är dock 30 % större 
än för M6800 vid 8-bits data. 

Vid sträng jämförelse blir 
kodvolymen för 6809 60 % av 
6800. Exekveringstiden blir 40-
50 % av 6800. För 68000 blir ko
den 70 % av M68oo. Exekve
ringstiden blir endast 5-14 % av 
M68oo. Detta tack vare det 
stora antalet indexregister och 
adresseringsmoder . 
~ Tilldelningssatser. Den all
männa formen för en sådan är 
variabel = konstant/variabel/ 
uttryck. Även det ger en mängd 
olika kodgel1ereringsfall. A ven 
här kan dock enligt Björn vi ssa 
generella slutsatser dras. 

Kodningen av satsen med 8-
bits variabler ger mycket små 
skillnader mellan 6809 och 6800. 
Vid indexerad adressering av 
6809 med offset större än 15 , 
tillkommer en fas och en byte. 
Det gör att för dessa fall blir ko
den för 6809 längre än för 6800. I 
övriga fall blir däremot kodvo
lymerna desamma. Exekve
ringstiderna blir dock ca 10 % 
snabbare för 6809 utom i ovan-

stående relaterade fall . 
Vid hantering av 16-bits vari 

abler gör 6809 bättre ifrån sig. 
En kodminskn ing till 25-40 % av 
6800-koden. U tfa Ilet för exe
kveringstiden blir 40-45 % av 
6800. 

Jämför vi ånyo mot 68000 ser 
vi stora skillnader i exekve
ringstid . Tiderna blir 3-10 gång
er lägre . Kod volymerna blir 
däremot större (25-30 %) vid 8 
bits data. Vid hantering av 16 
bits data minskar koden mycket 
riktigt med ungefär samma pro
centsats. 68000 är ju en 16 bitars 
maskin . 

Vid sträng tillde lning ger 6809 
mindre än hälften av 6800: s kod . 
Likaså är exekveringstiden mer 
än dubbelt så snabb. Kodmäng
den för 68000 blir ungefär sam
ma som för 6809 men utförs mer 
än 10 gånger snabbare än 6800. 

Vid skrivning och läsning av 
indicerade variabler på 16-bit tar 
6809 ca 40 % av tiden för 6800 
och bara 35 % av koden . 

Vid samma operationer på 8-
bit går det åt ca 37 % av 68oo-ti
den och ca 27 % av dess kod . 

68000 får ungefär samma 
kodmängd som 6809 men är för 
8- och 16-bitars variabler fyra 
gånger snabbare än 6809 och ca 
10 gånger snabbare än 6800. 

Vid beräkning av poststartad
resser i filer kan multiplice
ringsinstruktionen användas . 
Den här beräkningen är j ämför
bar med den som behövs för ad
ressering av matri ser. Exemplet 
visar utfallet för en poststorlek 
av nio bytes . En 8-bits pekare 
kräver ca 43 % av 6800-koden 
och ca 60 % av exekveringsti
den . En 16-bits pekare kräver ca 
80 % av 6800-koden och ca 83 % 
av tiden . 68000 hanterar inte 8-
bitars pekare lika bra som 6809. 
Kodvolymen blir där 70 % av 
6800. Tiden är 41 % av 6800. Vid 
16 bitars pekare sker heller inget 
märkvärdigt. Koden blir 75 % av 
6800. Exekveringstiden blir 
dock avsevärt bättre. Ca 39 % 
av 6800. 

De här fallen är nog ganska 
allmängiltiga för olika högnivå
språk och bör säkert vara gan
ska rättvisande för de tre mik
roprocessorerna. Vidjämförelse 
mot 68000 är denna naturligtvis 
ofta helt enastående , åtminstone 
i exekveringstid . Men det är 
som sagt en helt annan historia . 

Författaren vill till sist tacka 
Ellemtel och Björn Hurtsen för 
beredvilligheten att låta publice
ra de intressanta resultaten av 
undersökningarna. 

Vad kan man då förutse för 
utveckling för 6800/6809. Med 
stor säkerhet kommer 6809 att 
bli den populära efterträdaren 
och det kommer att gå för 6800 
som för stora skådespelare ; de 
dör inte - de tynar bort . . . • 
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Fig 1. Pril/cipskiss över Toshibas LVR-system. Bal/det ligger i en rulle 
och matas till huvudet från centrum, passerar huvudet och lindas på 
rullens periferi. Man använder alltså samma teknik som i konventio
nella " ändlösa" band. Antalet rörliga delar blir mycket litet. Speltiden 
är ännu så länge begränsad till en timme, men man arbetar uppenbar
ligen på att höja den. 

Fig 2. Det nya brusreduktionssystemet adres j/I/m endast som separat 
enhet. Det arbetar med nivåberoende diskanthöjning/sänkning och en 
fast kompression/expansion på 1,5 gånger. 

Fig 3. Musikal/läggl/ing SM-4750 har digital syntesavställlnil/g pa alla 
våglängds band: Lång- , mellan- , kort- och fm-ultrakortvåg. 
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Japanska Toshiba 
i Sverige i höst 

I höst kommer japanska Toshiba att säljas i Sveri
ge. Med det är alla de stora japanska hemelektronik
företagen representerade här. 

Det lär vara unikt att samtliga finns i ett land, och 
det får väl ses som ett mått på att vi fortfarande anses 
vara mycket konsumtionsbenägna när det gäller 
elektronikprodukter för hemmet. 

När marknaden nu börjar mättas på tv- och ste
reofronten står nya produkter redo. Toshiba lockar 
bl a med en ny typ av videobandspelare som kan 
komma på marknaden om något år. 

•• Toshiba ä r ett av de stora 
elektronikföretagen i Japan. De
ras produkter finn s över hela 
världen också under namnet 
Aurex , och nu kommer de alltså 
också till Sverige. Här kommer 
dock alla produkter att få nam
net Toshiba . 

Tosh Electronics AB i Sverige 
ii I' ett nybildat företag som skal l 
sälja produkterna. Det är ett 
fristående bolag som dock har 
vissa funktioner gemen samt 
med Tandberg i Sverige. 

Toshiba tillverkar ett brett re
gister av hemelektronik , och i 
Sverige kommer vi att få se farg
t v-mottagare, stereoanläggning
ar, bärbara radioapparater och 
kassettspelare, klockradio o s v. 

En intressant produkt från 
Toshiba som dock ännu befin
ner sig på prototypstadiet är en 
videobandspelare som arbetar 
enligt ett LVR- system (Longitu
dinal Yideo Recording) med ett 
flertal parallell a spår på ett 
magnetband och ett fast huvud . 
Systemet är därmed likt Basf:s 
LYR-system . Basf-systemet 
byter spår på bandet genom att 
skifta spelriktning och spår efter 
2,5 minuter, medan Toshiba
systemet i stället a rbet ar med ett 
ändlöst band i en kassett. N är 
det ändlösa bandet har gått ett 
varv byter man spår. Man slip
per då den besvärliga vändning
en och får en kontinuerlig sig
nal. 

För närvarande ger systemet 
max en timme speltid och arbe
tar med 220 spår på ett halv
tumsband , d v s samma band
bredd som övriga hemvideo
format. Bandhastigheten , och 
därmed skrivhastigheten , är 6 
m/s, och tiden för ett spår är 
16,7 s. Om systemet ska ll kunn a 
konkurrera med övriga system 
på marknaden måste speltiden 
an tagligen förlängas avsevärt, 
men som koncept ä r systemet 
intressant. Det kommer eventu
ellt a tt visas på Funkausstellung 
i Berlin i år. 

En annan intressant Toshiba
produkt , som redan finn s att få, 
är brusreduktionssystemet ad
res för kassett- och rullband. 

. Det börjar ju finnas allt fler 
system att välja på till hemljud
anläggningen , och adres sällar 
sig till Do/by, dbx, hi-com och 
andra . Man kan säga att adres är 
ett slags hybrid mellan Dolby 
och dbx. Dels arbetar det med 
en linjär kompression/expan
sion på 1,5 gånger, och dels ni
våberoende diskanthöjning/ 
sänkning. Resultatet blir, häv
dar man , en mycket stor dyna
mik utan de störningar som kan 
fås av andra system ... 

Adres-systemet finns endast 
att få som en separat enhet , men 
något pris på det är ännu inte 
bekant. 

En originell konstruktion har 
kompaktanläggn ingen S M 4750. 
Den innehåller kassett- och 
skivspelare samt en digitait av
stämd syntetisator för kort- , 
mellan- och långvåg plus fm! 
Syntesmottagare för vardera av 
våglängdområdena är inte helt 
nya , men kombinationen i en hi 
Ii-apparat är ny. Syntesavstäm
da mottagare för fm kan ge pro
blem i vårt land, eftersom vissa 
sändare inte följer de internatio
nellt antagna frekvensplanerna. 
Förhoppningsvis skall Telever
ket så småningom kunna kom
ma tillrätta med problemet så att 
man invändningsfritt kan an
vända en högkvalitativ syntes
mottagare även i vårt land . 

Syntesavstämningen på am
banden är alltså en exklusivitet 
för denna musikanläggning , och 
kan kanske komma till pass för 
den som exakt och bekvämt vill 
lyss na på utländska stationer. 
Alla avstämningsfunktioner 
styrs aven mikroprocessor som 
också kontrollera r upp åtta för
inställda frekven kanaler. 

Anläggningen ger 2x 36 W ut i 
8 ohm och skall kosta ca 6700 
kr. • 



•• I samband med att RT blivit 
halvsekeljubilar som tidning och 
att årgången 1979 är en milstolpe 
för vår del, "50 år med elektroni
ken", har kolleger, vänner och 
gynnare i olika sammanhang upp
märksammatjubileet, och det tac
kar vi förstås för. 

I ett sådant sammanhang ak
tualiseras några påståenden, som 
vi gärna skulle vilja ta upp och 
tala om i egen sak. 
{:( Ett sådant påstående skymtar 
i en fint sammanställd, läsvärd 
och intressant kavalkad som ama
törradiorörelsens tidskrift QTC 
nyligen publicerat om RT:s 50 år. 
Den slutar, lite vemodigt kanske, 
med ett konstaterande av att Po
pulär Radio mycket tidigt (precis 
i starten 1929) insåg grammofon
mediets möjligheter och framtid. 

Ja, den historieskrivningen 
finns rimligen inget att invända 
mot - rundradions och underhåll
ningsindustrins oerhörda styrka 
som pådrivare ifråga om den tek
niska utvecklingen har utan tvivel 
speglats i våra spalter under de
cennierna. 

Men lämnar vi detta nyanse
rade sätt att se saken, kan man 
sätta fingret på två särdeles 
spridda föreställningar om dagens 
Radio & Television, som båda är 
lika osanna: 

l - RT innehåller bara artiklar 
om ljud. 

2 - RT innehåller bara artiklar 
om datorer och programmering. 

De här båda postulaten är nå
got svåra att jämka samman! Sna
rast utgör de ett omvänt uttryck 
för lite olika kategorier läsares 
önskemål om vad som borde do
minera innehållet. 

Låt oss själva få ett ord med i 
den debatten och ge vår syn på 
innehållets fördelning över skilda 
sektorer. Figuren härintill i form 
aven "kostcirkel" visar den pro
centuella fördelningen av olika 
inslag i tidningen under 1978, 
noga räknat 1977 / 12 till och med 
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1978/ 11. Procenttalen anger det 
proportionella antalet redaktio
nella sidor för olika innehållskate
gorier. 
{:( Då befinns att ljuddelen fort
farande var störst, liksom den 
varit under då ca 10 års tid, vilket 
faktiskt avspeglar en betydande 
grupp läsares intressen ganska väl 
vid den tiden. Och även om vi givit 
plats för en rad andra nyheter 
sedan dess och något måst dispo
nera om den biten, sker alltjämt 
en mängd nya, intressanta ting på 
audioområdet, som vi självklart 
vill bevaka och värdera mot den 
erfarenhet vi fått. 

Den stora ljudkakan kan sedan 
delas in i ännu mindre sektorer, 
om man så vill: inom de 54 % som 
utgör ljudteknik ryms då 17 % 
under allmän ljudteknik, 13 % 
upptas av provningar, 9 % av pro
duktbeskrivningar, lika mycket av 
byggprojekt och 6 % består av 
musikinstrument - elorglar etc. 
{:( Området datorteknik är ju 
nytt både i RT:s spalter och i 
sinnevärlden men det oaktat sät
ter ju det nya minst sagt häftigt 
sina spår med den oerhörda ut
veckling som inletts. Under det år 
vi gjort beräkningarna på, 1978, 
fyllde datateknik 13 % av RT:s 
samlade innehåll. Den sektorn har 
sedan dess vuxit ännu mycket 
snabbare och fortsätter att expan
dera . RT:s bevakning svarar väl 
mot detta , menar vi. Datorinne
hållet kan delas in i 7 % byggbe
skrivningar och 6 % allmänna ar
tiklar, räknat på helheten. 

LJUDTEKNIK 54 

f:( Ett av många läsare efterfrå
gat område är fotoelektronik . 
Detta fack har ägnats 3 % av 
innehållet och 2 % har utgjorts av 
allmänna artiklar, medan I % va
rit byggbeskrivningar. Detta om
råde är också det statt i stark 
utveckling och den inledda bevak
ningen skall fortsätta samt ut
ökas. Det rör sig ju också om en 
betydande kapitalvarusektor, som 
klart kräver insatser av elektro
niska och kretstekniska gransk
ningar i takt med att mekaniken 
mer och mer reduceras. - Också 
videosidan genomgår ju f n ett 
intressant skede, där kameror och 
spelare är redskap i ett hårt mark
nadskrig och där vi klart kan börja 
skymta en utveckling som bör leda 
till en massmarknadstäckning på 
bild- och ljudsidan under I 980-ta
let. Att RT är med här från början 
behöver väl ingen vara i tvivel 
om? 
{:( Övrig elektronik gäller sådant 
som elektrisk mätteknik m m, och 
den biten tar inalles 6 %, där den 
inre strukturen fördelar sig på 4 % 
allmänna artiklar och 2 % som 
hembyggen . 

{:( Att en rad relativt nytillkomna 
avdelningar i tidningen får höga 
uppskattningssiffror av läsarna 
gör oss givetvis glada. Det gäller 
avdelningen Pejling med t ex bok
och skivrecensioner, där många 
tydligen vill ha mera . Att de 
månatliga inslagen om ny medi
cinsk elektronik och olika forsk
ningsresultat uppmärksammas 
allt mera, styrker oss också i vår 
uppfattning att RT i stort sett 
funnit en innehållsrnix som attra
herar läsarna, där också de tema
bundna numren om säg datorer 
eller hifi har sin givna plats. Där
med inte sagt att det inte skulle 
finnas rum för förbättringar och 
flera nyheter ändå! Givetvis måste 
en tidning som RT förnyas i en 
fortlöpande process. Den måste 
vara lika föränderlig som elektro
niken själv och dess oavlåtligt 
expanderande användningsområ
den . 

Men alltid "bara ljud" eller 
"bara datorer" - nej, så har det 
aldrig varit och kommer aldrig att 
bli heller . 

BH 

- Bild utan ord, menar artisten 
herr Sukowski. Själva tycker vi 
den på ett symboliskt sätt speglar 
den svenska monopolmediasitua
tionen. 

Debatt 
Komprometterande 
för radioamatörerna 
är QRO-bladet, ell häfte som utgör 
föreningstidning för Göteborgs sända
reamatörer och där redaktören , tillika 
ansva rige utgivaren SM6F1R Gunnar 
Fredriksson. i årets nummer 5 står för 
en räcka tarvligheter om RT, min 
person och tidningens annonsörer -
om vilket all t han inte svävar på målet 
som menta lhygieniskt skadligt, porno
grafi och hallickverksamheti Della 
skränande om en tidning han till råga 
på a llt talar om all han inte ens läser 
sen åratal (I) förenar han med en 
svårslagbar demonstration av enfald 
parad med okunnighet om vad t ex 
elektroakustik gäller att bedöma med 
för kriterier i dag, att inte tala om en 
tidnings annonsmarknad. 

Jag finner det hela olustigt, inte så 
mycket för egen del eller för RT:s,. 
utan för att ovetande radioamatörer 
görs delaktiga i och blir utnyttjade för 
de perfiditeter som QRO-bladet i 
oträngt mål brukas till av sin utgivare. 

Det är av tradition publicistisk ku
tym att man lämnar skriverier nedan
för all vedertagen anständighetsgräns 
åt sitt öde utan bemötande. Fredriks
sons obehagligheter, cynism och 
friande till vulgära fördomar kan vi 
bara hoppas föranleder både en ursäkt 
och ett avståndstagande från hans 
kolleger radioamatörernas sida; de 
borde finna det angeläget att hålla 
QRO över bottennivå - och kanske 
också att försäkra sig om väsentligare 
ting än Fredrikssons privata fobier om 
spaltfyllnad i bladet. 

Ulf B Strange 

RADIO & TELEVISION - NR 9 - 1979 19 



Debatt 
Svenska Radiotidningen 
ka ll a r sig ett blad som utges i Kun gs
bac ka med uppenba rt syftc att stå 
nä ra la ndets pri va trad ioimportörer 
och på ett mera ent us iastiskt ä n kri
t is kt sätt söka fr ~imja a ll a slags a n
vä ndninga r av priva trad io mediet. I ett 
a ngrepp på det stora tes t som R T 
nyli gen genomfört. och som ~ i ve n vå r 
sys terpublika ti on Bå Tny tt stod ba kom, 
få r ma n läsa såda nt som a tt Bå tn ytt 
söke r idiotförklara sina läsa re och a tt 
tidningens erfa rna rcdaktion av fac k
skribenter " utgå r från en fikti v situa 
ti on" etc . N u ka n Bå tn ytt förvisso 
sva ra för sin del. så hä r ska ll ba ra 
ko nsta teras. a tt det Sve nska Radiotid 
ningen finn e r "deprime ra ndc" i RT:s 
test. som "missa t finessen " med bå tra 
diotyperna . å terfa ller på kritikern i 
Kun gs backa bladet (nr 6 1979): 
~ Omslags bilde ns (= RT:s nr 6/1 i 
å r) placering av Zodiae-stationen ä r 
g ivetvis inte avsedd som något slags 
bokstav li g bruksa nvisning uta n ä r en 
symbolbild , som visa r proporti onerna 
mellan ma növerdelen . som ha ndhå ll s, 
och hu vudenheten. Dct finns a bso lut 
inget som kat egoriskt säger. a tt ma n 
måSTe monte ra den dold någonsta ns
a ll a bå ta r ha r fa ktiskt int e liimpade 
utrymmen fö r det he ller. och hur 
må nga vi ll inte också ha stat ionen 
po rta bel och å tkomlig') 
~ Vå ra rön om a tt en mä ngd sta ti o
ner tcr sig ide ntiska fö rvå na r inte 
skribenten . som dock rask t me n lo
giskt int e fullt g la skla rt i n ~is t a mening 
hävda r det viktiga a tt produkte n ha m
na r i en " fö r konsumenten a ttra kt iv 
pri skl ass": " Det ä r int e svå rt a tt till 
verb super-stat ioner . men fråga n ä r 
om konsume nterna . det stora nerta iet , 
ä r beredda att beta la för de nna höga 
kva lit et. Dessutom , hur ska ll konsu
men te n veta vad som ~ir en bra station 
och hur den ä r i fö rhå ll a nde till 
likna nde sta ti oncr . Teknikern as fikon
språ k ä r svå rbegripligt för den oin 
vigde" , heter det. 
~ Med a ndra ord ha r det tota lt för
bigå tt vederböra nde a tt vi testa t fr a m 
ett a nta l ege nska per som är direkt 
avgöra nde, och a tt det ex istera r e n 
bestä md re la ti on mell a n a nvä ndba r
het. t illförlitli g het och kva lit ct = pris. 
De n. som int e inse r dett a (e ll er intc vill 
det) i okriti sk entusi asm fö r pr iva tra
d io. äve nt yra r ju frå n fö rsta bö rja n si n 
ege n sä kerhet. inte minst till sjöss, 
vilket också Bå tn ytt fö rsökt tala om 
ut ifr å n gedig na eg na erfa re nhetcr om 
g rejo r som t ex inte tå l vib ra ti oncr. ä n 
mindre fukt' 
~ Det ä r v~i1 kli nt a tt de n som inget 
har a tt komma med i sa k bruka r 
avfä rd a krit is ka och fac kmäss ig t 
gjo rda tester som "fi ko nsprå k", och, 
som priva tradiot idningen avs lutnings
vis också gör. ropa på "vettiga va ru-

fa kt a " , så a tt "konsument en själ v ka n 
j ä mfö ra pri s och kva litet. Till dess ger 
den typc n av teste r ( = RT:s, vår anm ) 
ingen e ll er liten väg ledning fö r konsu
menten" . mena r tidningcn förnum
stigt. 
~ S va mmel som det ova n a nfö rda 
ka n kort be mötas med a tt I ) vi a nvä n
der den vedertag na tekniska nomen
kl a tur som finns och som interna ti o-

. nellt gä ll er på området. 2) exak t de 
releva nta va ru fa kta som efterl yses ha r 
meddela ts objektivt och opa rti skt med 
a nlita nde ave n högklassig instru mcn
ter ing och 3). o m ma n tilltror fo lk 
normal t förstå nd ge r j ust mä ttekni skt 
underbyggda tester a lldeles tillräc kli g 
information för a tt ncrt a let katego rier 
ska ll kunna trä ffa sitt va l, va re sig e n 
tekni sk högskola ell er e n fa c ktidning 
stå r bako m. 

Hr Jan-Erik 
Wikström (fp) 

Red av RT 

trotsa r en mass iv opi nion oc h ctt a nt a l 
avsty rka nde remi ssi nsta nse r: Han se r 
kort och gott inga ri sker med a tt 
dra bba svenska folkc t med elektro
ni skt spionage fö r a tt "ko mma å t" vad 
ha n t ro r va ra må nga lice nsskolka re på 
TV-sida n. Ha n vägra r inse a tt det i 
fö rlä ng ningen av metoden lura r fruk
ta nsvä rt betiinkli ga r isker . 

Att t o m Televerket vid det hä r 
lage t tag it t illba ka den o lycksa liga 
ta nkc n på pejl ings pa trullerna uta'nför 
vå ra bos täder bckymra r inte denne 
tydl ige n ova nl ig t klu vne libera l. 
Pe nga r ska fram' Se n får medlen 
dä rför bli vi lka som hel st. 

Ha n avser Wgga propos it ion i frå
gan i höst. ha r medd elats frå n IITbild
ningsdepart em enteT. dUr ma n ha r "cn 
posi ti v instä llning" (Sv D J j ul i). trots 
a ll ta nken ju kört s öve r av nerta let 
hörda som bådc fa rli g och orca listi sk. 

Det vo rc e n lycka om hr Wikströ ms 
a nsvar fö r kulture n upphörde eft er 
va le!. så a tt utma ninga r mot rUll ss ta
ten som dc hUr blev lite mindre fre
kve nta. 

Vad sUge r JO de n hä r gå ngcn om 
det reda n t idiga re avs tyrkt a pejl ings
projekt et'! 

Och fp-vä lj a rn a om den libcra la 
sa mhä ll ssynens tota la ba nkrull ? 

Nya massmedia
programmet 
som FolkpartieT prese nte ra t in fö r va 
Ict ha r få tt ett över lag gOIl motta
ga nde . J a . nera insl ag vittna r om 
öppenhet och kl a rsyn, som a tt ma n 
frå n fp :s sida ~ir redo a tt ve rka fö r 
pe rma nent nä rradio. införa ndet aven 
4 :e radioka nal och en i princip pos iti v 
instä llning till NurdslIr. Bra. 

Men bedröv li g t Ur a tt ta del av 
ta nka rna på e n appa ra t- och hårdva
ruska Il : M a o a Il ma n för a Il stötta 
Sveriges Rad ios usl a fin a nser vill 
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vä ltra öve r· en del av ansva ret på 
stereoa ppa ra tköpa rn a, som reda n be
ta la r ska tt emedel t ill radion. Ma n ka n 
undra över den to ta la bri st på politi sk 
rea lis m som komme r till ullr yck i 
såda na ta nkegå nga r, liksom tron på 
a ll a llmä nheten i a ll evig het ska ll 
finn a sig i stä ndigt stegrade licensav
gi fter till etcrmonopolct , nä r dcn cnkla 
sa nningen ä r de n a ll inget a nna t ä n 
rekl a mintä kter ka n få någon betydel se 
på lä ngre sik t i ell hopplöst kostnads
läge som SR :s. Men icke: 

" Det är i dag inte sä rskilt dyrt a tt 
tilla på TV ", lä r den leda nde fp-ideo
logen på kulturområdet , utbildnings
ministc r J an-Erik WikHröm , ha sagt 

som ba kgrund till de ta nka r l om 
av iserades om nya på lago r. 

Den bedömningen ä r ha n nog e n
sa m om. 

Hört 
Exklus i\ a demo-lp · 
eftersökta skivor 
Nu kommer Lobster 
All hi-fi-bra nsche ns hå rd va rut ill ver
ka re också tillha nda hå ller musi k ä r j u 
int e så ova nl igt - e n hel de l fö rstär
ka rfa brika nter ha r å re n igenom bc
kosta t utgi vning a v ski vo r med . som 
ma n a nsett . int ressa nta spå r. men i 
synnerhet ha r högta larfi rmorna bidra
git t ill bestå ndet av "testskivor". de
monstra tionspla ttor och promotio'n
produk tc r: bcnä mninga rna är må nga. 

A tt dessa sk ivor bli vi t omtyckta och 
eftersökta ä r a llde les kla r!. Dc gö rs i 
rel ativ t små uppl ago r. finn s oft a inte 
till gä ngliga i ha ndeln ut a n fås ba ra 
direkt frå n vederbö ra nde firma . hå ller 
en mycket hög kva litet och bjuder 
va nligen på fö rn ä ml iga inslag, dä r 
musika li ska och konstnär liga toppre
sta t ioner förena ts med prod uktions
omsorg. fi n upptag ning och bästa 
prcss ni ngs bemöda nden. 

Hur lå ngt tillba ka i hi storien den 
h ~ir fö ret eelsen gå r våga r jag inte ha 
någo n mening o m. men s~ikert fa nns 
iden rcda n på 78 -varvstiden. Det ä r 
dock med LP-ski va n som industrin 
fi ck ree ll a möjligheter a tt ve rkli gen 
bjuda på något - a tt lå ta t ex cn 
orkcster bel ysa e n musika lis k ide, ell 
tema. a tt ge ett urva l ur en st or a rtists 
ka rri ä r. a ll lå ta instrume nt . kl a nger 
och soli ster fr a mträda i ctt riktigt 
prog ra m osv. 

Det blev också en bit in på 1960-ta 
Iet intrcssant fö r ett a nt a l vä lrenom
merade inspe ln ingsfö retag i både Eu
ropa och USA a tt med rä ttsinne hava r
nas sa mt ycke stä ll a sa mma n de bästa 
bita rna ur gjod a inspelninga r och 
locka nya kundcr med en såda n studio
promotion-LP som a llra ktion. 

Eftcrha nd ha r de hä r idcc rna slagit 
på bred front , och dct som lä nge var 

förbehå ll et fackm ii n och kritiker m n 
ha r nu blivi t ell vedertaget ma rknads
fö ringsmedel. S å lunda ha r bl a ne ra 
USA- fac ktidn inga r under å rens lopp 
givit ut både specia lski vo r med testsig
na ler och såda na med musikdemon
stra tioncr på. och de n trenden a nslö t 
ju f ö vi på RT oss till hä romå ret då vi 
gjorde den första L P-direktgrave
ringe n i N orden på 25 å r. H i-fi
institute n i Sve ri ge och T yskl a nd ha r 
ju vida re ne ra goda tcst- & promotion 
records ba kom sig med stor fra mgå ng. 
Om de stora g ra mmofonkoncernerna 
under gå ngna å rti onde n kunde va ra 
lit e tveksamma till a ll slä ppa ma teri a l 
för såda na hä r sa mplers och "demo 
records" med olika utgiva re tror j ag 
inte längre a ll ma n ha r invä ndninga r, 
så lä nge copyright - och roya ltyfrå
gorna få r sin nöja ktiga lösning: Å ter
utgi vninga r i a udio filr egi bruka r be
tyda god rekl a m . 

Några av de bäs ta ski vorna i min 
sa mling, tillika ett a nta l av dem j ag ä r 
mest rädd om , ha r sill ursprung i de 
hä r sa mma nha ngen . Att ba ra nä mna 
några av utg iva rfirmorna ger säkert 
läsa ren de rä lla assoc ia t ionerna till 
vad vede rbö ra nde ha r sa tsat på i 
musika li skt och Ijudtc kni skt avseendc : 

Acoustic Resea rch, Bang & Oluf
sen, Orrofon, Denon, Decca, Bavaria 
S tudios, J B Lansing, Mark Levinson, 
Bowers & Wilkins, P hilips / E lcoma 
och må nga ne ra . . 

- Till o lika hi-fi-fest iva ler gö rs också 
specia lskivor som den å rliga utgåva n i 
Pa ri s t ex. FeS Ti val du Son. 

Men det ä r i dage ns J a pa n som den 
hä r fö retee lsen blomst ra r i vä ldig om
fa lln ing. Va rj e a udi ofirma med sj ä lv
a ktning lägge r ner stora penga r på 
sa ken och lå ter prcssa de mest utsöka 
produ kte r. dä r inga kostnade r skys för 
projektens genom fö ra nde: Såda nt ger 
presti ge i J a pa n, dä r kraven ä r så högt 
uppdri vna a ll ma n kna ppast ens ka n 
gö ra sig fö res tä llning om dem' På 
raken ka n jag minnas H itachis utsökt a 
Wien-tagninga r i pcm- tekn ik, Tech
nies må nga spcci a linspelninga r och 
testski vor. Vietor-J VC:s mä llekniska 
produkter - hä r fö rcstå r f ö en stor 
nyhet snå rt - Sonys specia la re i bl a 
pcm-teknik. Optonicas hä ftiga promo
tionskivor och e n rad a ndra som t ex 
Ya ma has projekt ihop med T BM och 
ell pa r fina studio i Tokyo man sa m
a rbeta r med. 

Den tekni ska bakgrunden ä r skif
ta nde . Det ha ndl a r om direktgrave
ringa r till stor dcl , men också halv-
fa rtsgrave ringa r fr å n highspeed-
ba ndning eller "ba ra" om 76 
c m/ s-tag ninga r ut a n Dolby A . Eller 
pc m-tekn ik, förstås . Dc teknikglada 
ja pa nerna kä nner a ll enbart en 
J J -va rva re . ehuru av god kvalitet, 
kna ppas t förslå r . . . 

Ofta få r de hä r produktionerna 
na turligtvis ka ra kt ä r av engå ngsföre-

Fores på sid 25 
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Hört 
I:ur/.I jråll sid 20 

tcelser och har ingc t närma re sam
band med varand ra om utgivningen 
ocb å råkar spänna över någ ra år. 
Räll vanl igt ;ir ju t ex all man gör en 
skiva infur introduktionen aven hög
talarmodell eller en apparatse rie -
el ler '0111 "bipackad" reklammateriel i 
lådan t ex till ell par hörtelefoner. 

Det lir dllrför intre,sant a ll notera . 
hurusom det sedan ca 1975 finns ell hi
ri-intre"en nlir,tående japanskt bolag 
som sabar på en kontinuer lig produk
tion. På hösten 1976 fick jag i Tokyo 
I min hand en n) direktgravering som 
gjordes reklam fö r på Audio Fair inne 
i Pillneer, demor um. Den lä t också 
utm;irkt bra och jag il ade ut all 
rör,;ikra mig om ell ex. vilket visade 
sig vara s~lrdele, svrlrt . Firman fan ns 
knappt. visade det sig. höll till i någ ra 
små rum bakom Gi n/a och hade just 
in lett bu,iness . Det konstiga namnet 
Lohstcr Kikuyu - vad har humrar 
med ,kivmu,ik at t göra ') - mystifie
rade också. (Sh" rtt · Rogers sk reven 
gång en lå t för sill stora band ka ll ad 
rall' oj all Africall Loh.INr . men det ;ir 
ocks' det enda jag kan påminna mig.) 

Men med tre pressningar i bagaget 
återvände jag hem . och nästa vä nda 
gick det a ll komma över yllerligare 
prov på det produktiva Hu mmer
fo lkets få ngs ter. Vid det laget stod det 
oeks ' klart att Pioneer sponsrade a ll 
utgivning. men mina propåer till GII II
Ilar HollII här hemma om en import i 
pr-syfte fick inte konkret respons. Dels 
tror jag inte a tt direktgraveringsidens 
fulla slagkraft uppmärksammades 
,innu vid det laget. de ls fe lbedömdes 
publikint resset. dels hade Gunnar då 
länge grunnat över möjligheterna 
kring ett annat Pioneer-projekt. den 
likaså av firman stödda sk ivutgivning 
som heter Alldia Creale; oss emellan 
respektlöst benämnd Audio Karate på 
grund av de något brutala storba nds
ljuden som ibland kommer ut av de 
spåren. Här i Sverige finns bes t;imt 
två såda na skivor utgivna - hör med 
Pioneer-å terförsä Ija rna' 

Det första ha lvdussi net Lobster
skivor var ve rkligt fina . Märket sa t
sade på jan och gjorde hela LP-pro
duktione r med t ex !:.'IIillg/(J/I-m usik . 
med gitarristen Bamer Kessel och 
med YII:llra Seras trio. Nr fem i 
se rien är för mig en höjdpunkt. det av 
oss som testskiva använda. underbara 
AIIII Blir/all-albumet. där den hela 
tiden förnämliga upptagnings tekn iken 
fi rar triumfer ihop med ett genommu
sikaliskt ges taltat innehå ll. - Lobster 
gjorde också en 4S-varvare. SOllnd 
('rea/ion. med numret DC-I . I motsats 
till många andra har man frå ngått 
4S-varvtekn iken sedan. 

ä r nu de första fyra LP-utgåvorna 
från Lob föreligger i Sverige som 
PR-mater ia l för Pioneer kan bara med 
beklaga nde konsta te ras. a tt a ll a de 
första å rens produktioner ä r ut
gångna. 

Det urva l som nu finns genom 
Pioneer inleds, om jag få tt rätt infor
ma tion därifrån. med LDC- 1007. 
Numren i övrigt li r 1009. 1010 och 
,0" . Då är. märk väl. sjuan ingen 
direk tgrave ring utan en ha lvfartsgra
ve rad 76 cm/s-tagning. 

\1 ~1l tro lrg~1l ar ,kt ,kil skllall "lIll 
mest lå tit tala 0111 sig : Titeln är Disco 
Oc/opus. oeh det ä r en kla rt välgjord 
discoskiva med lå ta r som Lady Ma
dOllna. A Hard Days Nig/1I efter 
OC/opus Gardell . Ba ksidan är ett helt 
potpurri över andra Be{J/ /es-o ri g inal 
med bl a en fint framförd Hej' Jude. 
Den rekommenderas. Stort. brett ljud. 
mycket klanger. 

(Yamaha ha r en liknande i Japan, 
som likaså få tt framgång. men veter
ligt finns inga av märkets skivsats
ninga r a tt köpa hä r). 

Lob LDC 1009 med det lite osa nno
lika namnet LA BAMBA, Tokyo Cu
ban Boys (' ), visade sig innehå lla 
vårdade a rrangemang för ea 20 blå 
sare, rytminstrumentalister och slag
verka re i en X a vier Cl/gclI-tilliignad 
men tyvärr tri st upptagning. Att upp 
till 24 mikrofoner har anvä nts betyder 
mindre. viirre iir att man måst ha en 
dirigent' - typiskt japanskt i sa mman
hanget - som tydligen placera t ut 
musikerna ' på två led mitt emot var
andra ... sepa ra ta bås ha r beståtts 
gita rren. trumsetet. det som kallas 
" La tin " hä r, dvs va rje skivsidas nUstan 
IO-hövdade uppsä Ilning speeia la re i 
form av eongas, koskU llor. caj un. kloc
kor. maraccas. euicas och timbal m m. 
plus att nygel också anvä nts i ett bås 
(på A-sida n). 
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Den här besättningen start a r med 
El Cu/)/bal/chero och ina lles hön, sex 
nummer med mäkta mycket rassel och 
pompa ä la ei rkus- och ti vo li musik . 
Det hela sitter bra och utförs viii. men 
jag bedömer sk ivan ha ganska lite 
intresse för nerta let. Några avsnitt 
som t ex RoOls de RilO/)/o - tid 3.10 
min - kan anvä ndas som demonstra
tion av rent upptaget trumljud och 
slagverk i mellanregistret med rätt 
ve rknings full a bongos och trumsetets 
småkaggar (V 47-or. S M -53-or och 
RE-20, oekså RE-1 6 på "latinets" 
rasselgrupp), men knappast orkes ter
klangen . Alla rytmens soloavsnitt li r 
också hårt uppmixade över helheten . 
Ak ust isk t sett en stendöd, platt tag
ning. Åtminstone mitt ex ä r något 
brusigt och aningens felcentre ra t. vil
ket märks i någ ra n ~is t a n tys ta sp' r. 
Rätt hög dynamik . 

Ofullkom lig på annat Sä ll ä r då 
t.'legia med den likaså mycket ja
panska undertiteln II/ vi/(//iol/ /0 SOl/lid 
of Cello al/d Bassaon. - Se /)//)/J' La
saroffhar lå tit förstå a tt ha n gjort lite 
av den definitiva tagningen av so lofa
gOtt i en av Fy lkingel/S skivor med 
kompositioner av KIII// SÖ I/.Hevo/d. 
som själv medverkar på si tt instru
ment. Jag hå ller inte rikt ig t med. Det 
mycke t svåra och sä rpräg lat övertons
rika dubbelrörinst rumentet är rejält 
svå rt att få bra i a ll a regis ter och på 
inget sätt lätt a tt bringa i akusti sk 
samklang med rummet utan överdri f
ter åt något hå ll. HUr har en märklig 
skiva. LDC 10 10. ägnats två instru
menta lister med solostycken resp pi a
noaekompa njema ng. där båda tillde
lats uppgiften Bachs COl/ralll ur första 
sviten för soloeello; fagottisten blåser 
a lltså en transkription av ce llos täm
man. På cellisten (A-sidan) kommer 
två stycken av Gahriel Fal/re. dLirav 
den ena Elegie. och något 1800- ta Is
stycke som heter Vid jOl1lönell . en 
ryslighet som borde begravts för gott l 

Fagottsidan avs lutas solo med ett kort 
avvsnitt ur samma cellosvit. Inna n 
dess ha r föredragits en sats ur ett 
vi ldsint samtida verk, Degia ur japa
nen Y Sueyoshis Tre så llger för solo
jago/1. plus en romans som möjligen 
finns med i övningslittera turen för 
instrumentet och något som ka llas 
Konserls /yck e för fago lf och s/råkar; 
sådana framträder dock inte. var blev 
de av') 

Om repertoa ren är svag till det 
dåliga har fra mföra ndet ändat i näs
tan ka tastrof för båda bierfila rna. 
Falskspel och missa r dela r de på. men 
fagottisten är väl aninge n bättre som 
instrumenta list: För cellistens del sli 
rar både fingersättning oeh grepp och 
det hela spå rar ur a lldeles ibland . 
Lägg till det all frasering . agogik och 
a llt sådant är totalt utslätat och att det 
med nera nödrop är en ren redovisning 
av notbilden utan något innehå ll , så 
kommer vi nära det a lltför typiskt 
japanska. Och ändå ha r de så många 
urstyva musiker' 

Cellon låter illa, pressad och ma tt. 
och fagotten ha r i gengäld frestat till 
a lltför accentuerad närtagning. Den 
uppenbart nervöse instrumenta li sten 
är i obalans och det ä r tagningen 
oekså, fast det bä ttra r sig. a llteftersom 
grave ring och modula tion fo rtskrider. 
Men syftet är ju kla rt - den skrov ligt 
ljudande låga fagollen med sin nasala 
klang uppfallas här som vä lljud. vä rt 
en skiva. 

Ljudteknikern här ha r anvä nt preci, 
identisk teknik för att uppta båda . 
sk ivsidorna med de tota lt olika soloi n
st rumenten . Fl ygeln ha r på sig två 
Schoeps CMT-56-or på vanligt sätt. 
Cellon har snett t v om sig mot nyge ln 
fått en V 87 och det gäller också 
fagotten. Som något slags stereoam
biensmikar har så i båda fa llen ytter
ligare två 87-or hängts tätt ihop 
någon meter framåt; karakteristik 
okänd. 

Fagotten låter mest plast med en 
ganska slaggig. rå ton. som också 
pressas gäll i några a ttacker när den 
in te som annars "summar". Solisten 
anvä nder ett vibra to som förvå na r. 

Visst kan man avsnill svis använda 
skivan som källa för några mättade 
bas registeravsnitt från fagotten, men 
annars ligger den både tekniskt och 
musikaliskt två norska ljusår från 
normalstanda rd . Ack, giv mig Frall.l 
He/merson och Sönstevold och låt 
Semmy försöka en gå ng till l 

Då blåser det friskare vindar 0111 

Kings and Saillls . K Sonoda al/d hi.\ 
Dix ie Kings på Lob DC 1011 . Här har 
de genreprövande japanerna givit sig i 
kast med åtta nummer klass isk e\\ 
Orleans och Dixielandmusik - och det 
gör de faktiskt med den äran. M usika
liskt fullt i klass med många förebilder 
i form av ell friskt. lättfota t lirande 
med inte bara renstämning och rytm
hållning utan med full först åe lse för 
musikens' egenart . Humor och person
liga improvisationer av goda instru
mentalister bär fram de två sidorna . 
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Bygg själv! 

~Iektrisk 
båtmotor 
Ljudlösa turer med 
roddbåt , jolle, 
kanot, gummibåt. 
Elkostnad c:a 10 öret 
drifttimme. 
Inga miljöföroreningar. 

Typ: 
50512V 
60612V 
72712&24V 

890:-
1.248:-
1.657:-

(Använd vanligt bil
batteri !) 

USA-tillverkade. 

BEI:KmAn 
Beckman Innovation AB 
Telefon 08-4400 50 Telex 10318 
Wollmar Yxkull sg 15 A. Box 17116 
5-10462 Stockholm 17. SWEDEN 

Gitarrförstärkare, HiFi-anläggning, Diskotek, 
Sångförstärkare, PA-anläggning, Orgel, 
med färdiga hybridförstärkare. 
Teknik för Alla-byggda gitarrförstärkare (begär särtryck!) 

Radio & Television skrev: "Modulerna utgör sammanfatt
ningsvis ett intressant alternativ för den som behöver en 
förstärkare med mycket effekt och som dessutom är myc
ket tillförlitlig och svår att sätta ur funktion" 

Förförst. 
HYS 
lågbrustyp 
5 ingångar 
tonkontroller 
85 :-
Begär datablad 

Effektförstärkare 
HY50 HY120 
25W 60W 
±25V ±35V 
120:- 225:-

HY200 
100W 
±45V 
350 :-

HY400 
200W 
±45V 
450 :-

Nätaggregat 
NA122 NA201 
2 x35V 2x45V 
160VA 160VA 
255 :- 285 :-

NA202 
2x45V 
300VA 
340 :-

.Bygg själv! Hobbylab15 
Likspänningsaggregat för hobbyfolk, 
serviceverkstäder, skolor & hemmet. 

Det perfekta aggregatet för privatradiosändare, elektronikexperiment, laddbara batterier, hobbyverk· 
staden och hemmet I största allmänhet. 
Använd bilens PR·radio och kassettbandspelare hemma. Hobbylab 15 håller inställd spänning kon· 
stant även vid stora variationer i strömförbrukningen. 
Ripple och brus är mycket låga. 
Den inställbara strömbegränsningen, med LED·indikering, övervakar att strömmen inte överstiger in· 
ställt värde (inte ens vid kortslutning). Två stycken Hobbylab 15 kan seriekopplas om hög spänning 
eller plus·minus matning önskas. Aggregaten kan också parallellkopplas om hög ström behövs. 
'Vidare är svensktillverkade Hobbylab 15 helt temperatursäkrat. En speciell sladd med fyra olika bat· 
terleliminatorkontakter medföljer. Med dem kan man ansluta de flesta räknedosor, TV·spel , kassettra· 
dlo, leksaker och hobbyartiklar. 
Hobbylab 15 passar perfekt också till bilbanor, elektriska tåg, dockskåp - ja till och med bilbatteriet 
kan Du ladda. 

Robust hölje med aluminiumprofi ler. Tål tuffa tag. 
Beställ Beckman Hobbylab 15 direkt -det behövs. densakenärklar' 

3-15 V, 2 A ... Komplett byggsats .. 395:-

Go Beach-combing! 
Metall- & mineraldetektorer 
från USA 

Utforska stranden , skogen, 
ruinen, vattnet , träd· 
gården etc. Ou kommer att bli 
förvånad över mängden av 
fynd. 

Coingetter TR2S 
Beacheomber 2 
Beachcomber 60 

(60 kan skilja bort olika 
metaller - diskriminator). 

395:-
785:-

1.275:-

Mät digitalt med 
.5inl::lair 

.':11;1 " 

Universalinstrument DMM: 
PDM35 fickformat 465:-
DM2351A,1000V 829:-
DM350 20A, 1200V 1.295:
DM450 4 V2 siffror 1.695:-

Frekvensräknare, 8 siffror 
PFM 200 fickformat 
20Hz-200MHz 985:-

Begär färgbroschyr på 
intressantaste modellerna! 

Javisst . . . . . Jag beställer ... . ... . . ... . . . . . ...... . .. . ... . . . . . .. . 
I .. ................... .... ... ... . totalt kr ..... . . porto tillkommer. I 

Jag har 14 dagars returrätt på oskadade varor samt 1 års garant i. : 

Namn ... . . . . : ....... .. . . ...... . ..... .... . . . . ...... . ....... . .. : 
Adress. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Postadress .. . . . ... . . . . .. . , . J 

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

o ~. :. ..-... 
I ' L-

l .., 

'SBTftY EYE '''o 

Superföljsam , har blida P·banden 
X /K, SllIr larm , ljus och ljud, pli 
5 km avstllnd . Kör säkrare, mer 
avslappat och uta n att se pli has· 
tig hetsmätaren ' he la tiden. Låt 
Detektorn varna D ig i tid . - Det 
kan betala sig . Fartgränsen måste 
hållas. Enkel att montera, bara 2 
m in. Anslutes till cigarettändar· 
sockeln . Stor lek : 5x9 , 5x 11 ,5 cm. 
Pri s endast 398 :- exkl. porto . 
Begränsat antal i lager! 

F:a IMPEXO, Box 142, 
3870 Klaksvig, Färöarna 
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FÖRMÅNLIGA 
PRISERPÄ. 
HÖGTALAR
ELEMENT 
JBL, Decca, Electro 
Voice,Isophon m.fL 
Prisex: E -V T35A 535:
Katalog mot porto. 

.~ .. ~ ..••• 
Box 9,62101 Visby 
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- "O 
TESTSKIVA 1 
~ 

~gh Fidelity 79 
Hasselbacken 

Arets 
UUDMASSA 

28,29 & 30 september 
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AUtliotil-lP 
-SKIVORNA 
FÖR FINSMAKARE 

Direktgraverade eller digitalinspe
lade skivor. 

Dlrektgraverlng innebär, som 
framgår av namnet att graveringen 
sker samtidigt med framträdandet, 
liksom på Carusos tid. Här före
kommer således inga bandinspel
ningar i ett eller flera steg. - Utvald 
pressmassa är ett måste. Dessutom 
är upplagorna alltid begränsade, 
vilket snabbt skapar samlarbörs
värde. 

CC 7003 

Bland de största och mest välkän
da producenterna av direktgrave
rade skivor är Crystal Clear Re
cords och Direct Disk Labs med ett 
brett sortiment av klassisk musik, 
jazz, country, bluesjazz, dixi, rock 
och pop. 

D1g1talinspelningen har inte di
rektgraveringens begränsningar. 
Här används nämligen en datama
sk in som lagrar inspelningen. Data
bandet används sedan för obe
gränsat antal graveringar, utan att 
resultatet förändras. Man kan nu
mera även göra "overdubs" med 
bibehållen hög kvalitet. Digitalin
spelningen kännetecknas av sin ut
omordentliga renhet, med sig
nal/brus förhållande över 90 dB. 

, 1I-A.,.7~_ .. .0'..,...... 
---'-., 

.:4"r;/'~.~..pk .. ,1' ~ 
.,4::t:c 

ORe. 500 

Orinda Recoroing Corp. var först i 
världen med sin fulldigitalinspel
ning av Duke Ellington och intro
ducerar nu den första digltalfn. 
spelningen med "overdub". Det är 
Bee-Gee musik framförd aven stor 
symfoniorkester tillsammans med 
en jazz-grupp. 

mNOIA 
5RArv1I\JDFON AS 

Box 11061 40030 Göteborg 
Telefon 031-418814 
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30 DAGAR 
•• 

HIFI-MASSA 
1-30 SEPTEMBER 
Dala-Ljud, landets kanske ledande HiFi -butik stäl
ler ut! Vår utställning varar hela September! 
Vardagar 12-18, Lördag- Söndag 13-20. OBS! 
Fri entre. 

Plats: Borlänge, i vår nya butik Dalagatan 2, 
(Vid Tempos parkering) . 

DEN BÄSTA HIFI:n FÖR FÖRSTA GÄNGEN 
SAMLAD I SVERIGE! 

STOR LJUDMARKNAD: Under mässdagarna säljer 
vi pick-uper, direktgraverade skivor, tillbehör samt 
inbytes- och demoapparater till mycket nedsatta 
priser. 
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Dalagatan 2 
Borlänge 
0243/101 83 

ANNAR r::: 
DIREKT FRAN FABRIK 
ÄVEN PER POSTORDER 

KYSS 
Data enl. " Stereo HiFi-handboken 80" 

Princip 
Märkeffekt 
Volym 
Ca:pris 

Basreflex 
100 watt 

90 liter 
1.900:- /st 

FABRIKSPRIS 985:-/st (inkl. moms) 

12 MAN. GARANTI, 10 DAGARS RETURRÄTT 

Demonstration och lagerförsälJnlng 
Ynglingagatan 27, Stockholm (vid Norrtull) 08/33 40 88. 
Obs Just nu säljer vi ut massor av utgående högtalare 

---------------------KAMMARTON, BOX 23096, 104 35 STOCKHOLM 
Sänd mig informat ion och priser på era högtalare 

Namn . 

Adress . 
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Hört 

Fortsjr sid 22 

Att det dessutom lå ter lite plastiskt 
och luftigt om bandet för tanken till 
märket Lobsters fina start : HUr har . 
kan man se av skisse rna . någo n begå
vad tekniker tagit om ha nd produktio
nen och grupperat musikerna vettigt. 
låtit bli a tt öve rl asta tagningen med 
för många mika r in och dcssutom gjort 
ett vä l fungerande urva l av sådana p 
rätta ställena . ( BI a et t antal M 22/ 
plus AKG:s CMC-system på konden
sa torsidan). - Quad Eight -bord , Neu
mann- utrustning för graver ingen . Ski 
va n hå ller också högre nivå än de 
a ndra här a nmälda. som ä r någo t 
svagt grave rade med å tfö ljande svå
righeter a tt få ut någo t tryck från 
högta larna . även om ver kn ingsg raden 
in te ä r a lltför låg hos dem . 

Lobster-skivorna görs med må lsätt 
ningen a ll e rbjuda ctt signa l/ brusför 
hållande om 75 - 80 dB, va re sig man 
direktgraverar eller ba ndar för se nare 
ha lvfartprocessing. Distorsionen upp
ges lägre ä n 0,5 o/r och det brcda 
frekvensområdet. upp till 20 kH 7 gra
veras in, hävdas löpa inom ± 2 dB . 

Alldeles kl a rt gällde dctta för sc
riens första produkti oncr , mc'n nulLiget 
synes mig något svaga re . En dcl stör
ninga r i form av knäppar fi nns i 
provade skivsidor och i några fall 
inverkar en brusslöja som måstc till
kommit i graveringen . Det lite matta 
lj udet kan bero på för varm nå l: sp' ren 
är stundom gråa. bctraktade i mikro
skop . Fasfel ka n noteras ibland i form 
av stereobildens snedhet i 45°. 

Speltiderna ä r i några fa ll a nmärk 
ningsvärt korta per skivsida . 

Vinylen man pressar frå n vc rka r 
vara av god kva litct, vi lkct motsilge r 
at t det trots a llt existerar störningar. 
Myckct god pla nhet, inga mullerstör
ningar från hoppa nde nå l ellcr islä
pande pick up. 

En ojäm n scrie med goda ambitio
ner bakom. Dct Ur dock utmärkt att 
märket bli vit tillgängligt hos oss, så 
Pioneer bör ha en elogc för initiativct. 
Nu väntar vi ba ra på Pionec rs 
pcmproduktcr. 

Använd avspe lningsutrustning: 
Ljudledningshögta la re och Ya maha 

S 1000 monitor med 3D:s ACE
basenhet inkopplad emellan , S tax 
kondensa torpick up i en ADC-tona rm 
på ell Terhni rs SL 1100-verk som 
modificra ts. FörstUrkeri SAE Mk I M 
tonkontrollös förförstärkarc plu, slu t
steg III C och Hitac hi H MA 9500. 
Fk-variator Vic tor 7070. Oscillo,kop 
Iwatsu 50 MH7 . 

Nästa må nad skall vi bl a ta upp Opus 
3 nya testski va nr ett. Perspektiv. som 
f n är under la nse ring . 

På återhörande. 
US 

Läst 
Småskrifter, kataloger, 
broschyrer, kompendier: 

ågra till RT insända. aktuella publi
kationer utgörs av: 

SEK 1978. Teknisk årsrapport för 
normarbetet. Den här 50 sidor stora , 
hålslagna resumen är givande läsning 
i fråga om allt aktuellt på området 
internationellt normarbete , publice
rade nya normer, SENs och SEK:s 
verksamhet i a lla eltekniska samman
hang. Utges av SEK , box 5/77, /0244 
Sthlm . 

ÅRET MED SEM KO. En e legant 
och instruktivt upplagd komplettering 
till Semkos gängse årsberä ttelse för 
perioden juli 1977- 30 juni 1978 . I 
text och foto ski ldras provningsavdel
ningarnas arbete och vi lka praktiska 
testmetoder som tillämpas. En mängd 
fakta om både svenskt och internatio
nellt elsäkerhetsa rbete meddelas i 
koncentrerad form . Lämpar sig ut
märkt för studieci rkl a r, skolor och 
vissa kurser. 

Utgivare: 
Semko, Box 
holm. 

Informationsen heten , 
30049, /0425 Stock-

Aktuellt 
Kommunikationsradion 
samordnas i Sverige 
Televerket har överl ämnat en utred
ning, Samordning av landmobila ra
diokommunikationer (SARK) , till 
kommunikationsdepartementet. I den 
föreslås att ett la ndsomfatta nde radio
nät för landmobila radiokommunika
tioner inrättas på ett bestämt fre
kvensområde. Systemet skall möjlig
göra rad iokomm unikation till och från 
och mellan mobila enheter. va r dessa 

än befinner sig i landet. Det fasta 
växel- och radiostationsnä tet föreslås 
bli gemensamt för alla användare . De 
skall utnyttja systemet med apparater 
som de skaffar i egen regi . 

Den föreslagna reformen skulle be
röra polisen, brandförsva ret , a mbu
lansväsendet. kommuna la myndighe
ter, taxi , transportföretag och a ndra 
organisationer med egna nä t. 

Bakgr unden är bl a bristen på möj
ligheter till samtrafik mellan oli ka 
mobilradiosystem . Alla organisationer 
har intresse av samtrafik med åtmins
tone någo n a nna n organisation . Beho
vet ökar kraftigt i ka tastrofsitua tioner. 
Man måste kunna möta en fra mtida 
knapphet på frekve nser samt önske
mål att tillvarata möj liga samordn ings
vinster i fast utrustning. Ut redningen 
har även beaktat totalförsvarets in
tresse av tillförlitliga kommunikatio
ner i krig. 

SARK-utredningen har också un
de rsökt möjligheterna av frekvens
mässig samordning av separata radio
nät och fortsatt användning av dagens 
separa ta radionä t ut a n sa mordning. 
Ett integrerat nä t ger de bästa möjlig
heterna a tt tillgodose kraven på fram
tidens la ndmobila radiokommunika
tion , visar det sig. 

SA RK -utredningens förslag inne
bä r också a tt nya tjänster kan erbju
das . som t ex datakommunikation med 
hög hastighet och överföring av digi
ta lt tal med krypteringsmöjligheter, 
vi lket försvårar obehö rig avlyss ning . 
Ett SARK-nät sk ull e kunna förverkli
gas till kostnadcr som för den landba
serade utrustningen är jämförbara 
med tota lkostnaden för den fasta ut 
rustningen vid fortsatt utveckli ng utan 
samordning. När det gäller mobilu t
rustningen är kostnaderna i stort sett 
oberoende av sys tem . 

Kostnaderna föresl ås täckta dels 
genom spec iella sta tliga anslag, dels 
genom abo nnemangs- och trafikavgif-
ter. 

Ut redningen har funnit a tt den 
lämpligas te organsiationsformen för 
ett integrerat system är ett aktiebolag, 
bildat av intressenterna med Telever
ket som huvudentreprenör. 

Om beslut fattas 1978 om införande 
av SARK-systemet kan det vara ut
byggt i hela la ndet 1987, varefter 
användarna successivt kan ans luta sig. 

Firmanytt 
Bose flyttar till Solna 
Högta larfirma n Bose ha r lämnat sina 
lokaler i Frihamnen och återfinns från 
I augusti i Solna, där adressen lyder 
Råsundavägen 13 . Postad ressen är 
box 3022. /7/ 03 Solna , och telefonnr 
()R/73() 55 R() 

FNS-Audio förändrat 
till FNS-Nesco ab 

nder det nya namnet FNS-Nesco 
(Sweden) a b övergår gamla FNS-Au
dio till en ny verksamhetsform, där 
man för framtiden breddar sitt under
lag och inriktar sig på samtliga nor
diska rtg-marknader snarare än all 
vara bara en enskild agent på en 
del marknad. Som väsentligaste del 
behåller firman den gamla Marantz
representationen , och enligt Roger Ti
mander, vd, kommer marknadsfö
ringen på den sektorn att förstärka s 
inför höstsäsongen . 

I den nya organisationen, som tack 
vare Nesco-g ruppen har större resur
ser än tidigare i olika avseenden, ha r 
Ake Samuelsson tillträtt posten som 
ekonomichef under nye vd Timander. 
Samuelsson kommer närmast från Ya
maha i Göteborg. 

Finlux och Asa fusione
rade 
Finländska OY Lohja AB, med verk
samhet inom ett nertal bra nscher, ha r 
köpt Finlands äldsta radiofabrik , 
Asa-Radio OY. 

Asa-Radios produktion består hu
vudsakligen av färg-tv-mottagare och 
stereosystem. Lohja ä r från förut 
ägare till Finlux-fa briken, som tillver
kar tv-mottagare . Fabrikerna har ca 
30 procent av den finländska markna
den . Över hälften av produktionen går 
på export. 

Färg-tv tillverkas även av Salora 
OY , som nyligen fusionerades med 
Hollming-koncernen. Dess inhemska 
ma rknadsa ndel är 35 procent. År 1978 
tillverkades i Finland ungefär 220 000 
fä rg- tv-mottaga re . Av dessa exporte
rades ca I 50 000 st. 

Marknad 
Ny nordisk distributör för 
du Ponts "Kapton" 
Firma Dahrentråd iJonslund , 46040 
Nossebro, har utsetts till distributör 
för Kapton polyamidfilm av du Pont 
de Nemours Interna tional S A i Ge
neve. 

Den 1946 grundade firman skall 
omhänderha distributionen för Sve
rige , Norge, Da nmark och Finland. 
Dahrentråd syssla r med elektrisk iso
la tionsmateriel och har 12 represen
tanter i de nordiska länderna . Tidiga re 
distribuerade man Mylar polyester
film och Nomex ararnidpapper. De 
aktuella tre produktgrupperna kan 
levereras direkt från Dahrentråd, var
för inga tullformaliteter krävs . 

Telefon OS/2/46080, telex 
42 ()M S. 
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Mässor 
Mät 79 - Specialmässa 
för radio-h-video: 
Gratisdag för RT -läsarna 
En ny mässa äger rum den 27 septem
ber i M ässbolagens loka ler i Sollen
tuna. Arrangörer ä r Sveriges Radio
mäsrareförbund och Mässbolagen AB 
och som medarrangör står Radio & 
Television. 

En specialmässa som denna, som 
direkt tar fasta på radio-, tv- och 
videoservice utan inslag av andra verk
samheter, ä r unik än så länge och vi 
har anledning tro att intresset blir 
betydande. 

En rad "tunga" företag har bokat 
plats , däribland SRA, Scandia Metric, 
Elfa, Saven, Philips, Stenhardt, Po
werbox och inte minst Televerket. 
Sveriges Radiohandlares riksförbund 
fö rl ägger sin årl iga branschträff i a n
slutning till mässan och SRF håller 
även årsmöte där. 

Förutom utställningen av mätin
strument, hjälpmedel för service, re
servdelar, komponenter, verktyg, in
redningar m m kommer aktuella före
d rag att hållas. Andra aktiviteter 
handlar om demonstrationer och mät
ningar: Gunnar Svärd kommer så
lunda att göra prestandamätninga r 

8 Svenska 
Hi Fl Institutet 

och justeringar av bandspela re och 
övrig hi fi-utrustning samt hålla fö re
läsningar och demonstrationer. 

En provanläggning för gesäll- och 
mästa rbrev arrangeras likaså och ma n 
kommer att driva preparandkurser. 
Sveriges Radiornästares fö rbund in
formerar om sin radioskola och om 
behörigheter, o s v. 

Televerket är a lltså en av utstäl
la rna. Man avser a tt informera om 
nya medier och delta r även i en debatt 
tillsammans med Semko, SRF, SR R 
och Sveriges Sändareamatörer om 
störningsproblem i apparater som ut
sätts för starka fält fr å n närbelägna 
sända re, en ofta akut fråga för må nga . 
Licensierade sändareamatörer har 
tillträde till evenemangen första ut
ställningsdagen, torsdagen den 27 sep
tember. 

Sista dagen , söndagen den 30 sep
tember, hälsa r RT sina läsa re speciellt 
välkomna . 

Övriga daga r är reserverade enbart 
för SRF-, SRL- och SRR-medlem
ma r. RT-Iäsarna få r sitt deltaga rkort 
genom att vid entn:n visa upp vidstå
ende kupong. Till mässornrådet vid 
Sollentuna centrum kommer man enk
last med pendeltågen . 

Välkomna a tt besöka vår monter 
och ta del av en intressant och ovanlig 
mät rnässa' 

Fb-;~~;,;,-;;-[TIjl 
I eaon ~~~ I 
'1 har äran att inbiuda SOUOOUNAZ1-30SErT. I 
1 -__ ______________ ______ __ __ I 

I
I I iii Mäl 79·exp~n II 

söndagen den 30 sept kl 09.00 

I till kl 18.00. I 
Uppvisande av denna kupong I berättigar till deltagarkort I 

I, som fås vid entre"n . I 1... ________ -1 

" . 

~ 

11 september kommer 
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STEREO HIFI-HANDBOKEN 80 
(»den svenska ljudbibelm» 

Boken som ger 
praktiskt taget 
hela 
den svenska 
ljudmarknadens 
produkter 
i ett nötskal 

Med köpråd och 
informativa artiklar 
för ljudintresserade. 

Med fabrikanternas 
garantidata 
och ca-priser 

I TEXTDELEN: Semmy Lazaroff: Så upplever jag 
musik - Bengt Olwig: Morgondagens audioteknik , 
digitalt ljud - Olle Mirsch: Nya mätdata underlä t
tar högtalarvalet - Bo Rydin: V"lj rätt kassettband! 
- Jens Persson: SHFI:s mätprogram för kassettband 
- Rune Sagnell: Brusreduceringssystem för kas-
settbandspelare - Ulf J ärnehall : Din bandspela
re behöver en avmagentiseringskur! - Anders 
Appclqvist: Vad innebär garanti på stereoanlägg
ningar? - Digitaltuners - Vilka förstärkare och 
högtalare passar ihop? 

I MARKNADSDELEN : 1225 produk t er, därav 
ca hälften nya för säsongen - 195 högtalare och 
52 kassettband testade vid Statens Provningsan
stalt, dessutom stickprovstest på ca 70 produkter 

NYTT I AR: Nya produktgrupper: Ljudmöbler, 
skiv-/bandvårdsartik lar och andra HiFi-t illbehör, 
kassettband, spolband - impedanskurvor (am pl i
tud och fas) publiceras för all a högtalare - Verk
ningsgraden för högta lare berä kn ad på basis av upp
mätta impedanskurvor - För kassettbandspelare 
anges rekommenderade band och bästa omkopp
larlägen för bias- och equalizerinstä llning - 9 sidor 
data tabeller och prisstatistik. 
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Boken sä ljs av de flesta radiofackhandlare i lan
det. Finns också i bokhandeln och i vissa större 
pressby råkiosker. Kan också beställas direkt frän 
förlaget Ebab Electronics AB , Box 66, 182 7 1 
Stocksund. Använd nedanstående kupo ng eller ring 
Ebab t fn 08/85 75 67 och beställ. Sänds mot post
förskott 49:-. Vid förskottsinbetalning på Ebabs 
postgiro 1535-4 är priset 44:-

Ebab Electronics AB, Box 66, 182 71 Stocksund 

Sänd mot pfsk 49:- . Stereo HiFi-handboken 80» 

N ao'ln .. .. ...... ... .....•... ....•..... ... .. ... .. .....••. ..... .. ....••....•• 

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

........ ... ........ ......... ........ .... ........ .... .. ..... ... .. .. RT9 



Elektriska pick uper var en 
nymodighet 1929 då Populär 
Radio publicerade nedanstå
ende artikel (här i samman
fattning). 

Kraven på prestanda har 
höjts sedan dess , men artikeln 
bildar kanske en intressant 
bakgrund till dagens teknik på 
området. 

ör att man skall kunna 
uppnå en av frekvensen 
oberoende ljud repro
duktion måste alla en

skilda konstruktionsdetaljer, 
som deltaga i ljud överföringen, 
vara så avvägda att de - som 
helhet betraktade - arbeta fre
kvensoavhängigt. Detta mål sö
ker man dock inte nå med pick
ups, ty grammofonstiftets kna: 
strande ljud skulle då bli alltför 
dominerande . 

Men man måste se till, att 
man inte under arbetet för att 
eliminera nålraspet undertryc
ker de höga frekvenserna så 
starkt, att det går ut över Ijud
reproduktionens kvalitet. 

Omfattande försök ha visat , 
att det är fördelaktigt, om det 
branta spänningsfallet börjar 

September 1 979 

Vad en pick~up ger 
Av MANFRED VON ARDENNE 

först vid frekvenser över 3-
4,000 Hertz. En sådan ända
målsenlig konstruktion försva
gar kraftigt nålraspet, ty detta 
oväsen är huvudsakligen sam
mansatt av frekvenser på mer än 
5,000 Hertz . 

Den punkt av kurvan, där det 
starka spänningsfallet börjar, är 
också - såsom fig. - i hög grad 
beroende på gummidämpning
en, vilken användes i nästan alla 
pick-ups för att hålla ankaret i 
stab il jämvikt mellan magnet
polerna. J u kraftigare denna 
dämpning är, desto svagare blir 
den spänning, som levereras av 
pickup-en och desto högre är 
den frekvens , där spänningsfal
let börjar. Väljer man en lämplig 
gummidämpning, så kan man 
ändra pickup-ens egenskaper 
inom ganska vida gränser. 
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Det betalar sig emellertid inte 
att använda alltför stark gummi
dämpning. Resultatet blir en
dast att grammofonskivorna 
slitas hårdare. Vid en verkligt 
god elektrisk reproduktion är 
denna slitning kritisk , då intet 
speciellt oväsen av leder upp
märksamheten från den för
vrängning, som slitn ingen orsa
kar. 

A v de typiska kurvorna på fig 
framgår tydligt, hur starkt de 
olika konstruktionerna kunna 
avvika från varandra. Med 
samma stift får man mycket di
vergerande spänningar. Särskilt 
anmärkni ngsvärda äro de höga 
spänningarna (omkring 0,5 
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volt), som under experiment 
uppnåtts med Philip pick-up. 
Använder man hårda stift kan 
man få upp spänningen ända tiII 
3 volt. I motsats till de flesta 
andra har kurvan för det engels
ka märket Igranic två spetsar. 
Den , som ligger vid frekvensen 
5,000, beror tydligen på en rent 
mekanisk resonans aven eller 
annan konstruktionsdetalj. In
tressant är också, att det med 
rent mekanisk påverkan varit 
relativt lätt att finna den kritiska 
detalj , som orsakar denna kurv
spets. 

Det är värt att lägga märke 
till , hur plötsligt spänningsfallet 
inträder vid höga frekvenser för 
alla de här avbildade pick-u ps. 
Vid elektrisk reproduktion av 
grammofonmusik är detta 
branta spänningsfall mycket 
gynnsamt, ty det förhindrar att 
sådana tonområden försvagas, 
som inte väsentligt medverka till 
nålraspet. Spänningsfallet för
siggår här långt mera plötsligt än 
frekvensspänningsfallet för låg
frekvensförstärkare vid höga 
periodtal. I lågfrekvensförstär
kare kan man uppnå ett liknande 
plötsligt spänningsfall endast 
genom att använda dyrbara fre
kvensfilter. • 

Månadens solfläckstal: 15~ 

l RT 1979, nr 4, visades hur dia
grammen ska tolkas. Diagrammet 
över brusfaltsstyrkan anger den fålt
styrkenivä i dB över I pV/m radio
bruset förväntas överstiga högst 10 % 
av tiden. Bandbredden antas vara 3 

kHz, men kurvorna kan lätt omräk
nas till en annan band bredd om 10 log 
B/3 adderas till avläst värde. B är 
önskad bandbredd i kHz. 
Prognoserna är framtagna av Tele
verket , avd RL Farsta. 
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The fourth West coast 
computer faire: 

Programvaran dominerade 
i 4:e San Franciscomässan 

Fig 3. Datamasters är en sal1l1nam'tällning av Radio Shack. dator 
micropolis jlexskivenhet och programvara. ' 
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•• Klart är att 1979 är ett år i 
programvarans tecken . Jag kom 
från den fjärde västkustmässan 
med intrycket att de fle sta ut
ställare nu var programvarufö
retag med nätta bordsdatorer 
och minns väl hur utställningen 
för två år sedan dominerades av 
småföretag med verksamheten i 
ett garage. 

T ypexempel för de program
varudi stribuerade företagen var 
Kilobauds instant Software och 
Creative Computing 's Sensa
tiO/1cll Software . Båda di stribu 
erar program i form av audio
kassetter för Apple II , Commo
dorePET och Radio Schack TRS 
80 . Programmen betalas med 
royalty , baserat på försäljnings
volymerna. Whatsit är en av de 
mera välkända programmen . 
Det är en mycket trevlig för
packning för affårsdatabas för 
personligt bruk . Författaren av 
Whatsit , som lättas känns igen 
på sin propellerförsedda keps, 
har blivit en bekant syn på da
tamässorna. 

Ett gott exempel på ett litet 
affårsdatasystem är Datamaster 
som är baserat på Radio Schack 
TRS 80 med Micropolis fle xski
vesystem. Datamaster är ett 
program som hålle r reda på 
grammofonskivor, checkhäft en, 
elektronisk postgång och order
behandling. 

Datorer från Atari 
med det bästa från Apple 

Till de stora nyheterna på ma
skinsidan märks främst två nya 
datasystem från Atari. Deras 
utställning som dominerade in
gången till nedre utställnings
planet var den mest ambitiöst 
utformade på hela utställningen . 
Montern var hela tiden välfylld 
och särskilt gällde det under 
demonstrationerna. Det verka
de som om Atari har lärt sig en 
hel del från Apple II eftersom 
man har dess bästa egenskaper 
plus några ytterligare speciella 
invationer i Atari 800. Atari s 
steg in på hemdatormarknaden 

Portia Isaacson 
rapporterar 

får anses som mycket betydel
sefullt. Kända Warners Com
munications Company är kon
cernen som står bakom Atari . 
Den omsätter 1,3 miljarder dol
lar med huvudsaklig verksamhet 
inom grammofonindustrin och 
publicitisk produktion , filmpro
duktion , underhållningsprogram 
för TV , kabeltelevision och 
elektroniska leksaker. Atari 
datorer tillverkas i två versio
ner : Atari 400 som kostar 550 
dollar och Atari 800 som kostar 
1000 dollar. (Det skall bli intres
sant att se var de hamnar pris
mässigt i Sverige, om och när de 
kommer att importeras. Red . 
anm.) 

Båda är baserade på 6502-
processorn och har en kundspe
clfierad krets för grafisk fårgge
nerering. De har 8192 bytes 
RAM och lika stort ROM . An
sluthing sker till en fårgtv (Ame
rikansk standard) och pro
grammering sker i Basic . Modell 
800 kan expanderas till 48 k by
tes RAM och har två lediga 
kretskontakter för expandering 
upp till 32 k bytes ROM . Båda 
datorerna kan använda ljudkas
setter. Till Atari 800 kan man 
ansluta upp till fyra flex skive
system med vardera 92000 by
tes. En matri sskrivare för 40 
nedslag per rad finns även för 
600 dollar. 

Programvara finn s givetvis till 
båda datorerna. I ROM-kasset
ter finns Basic, Life , Schack , 
musikkomponering och hemfi
nanser. Bland de program på 
audiokassett som finns kan 
nämnas amerikan k historia , 
världshistoria, sociologi , 
grundläggande psykologi , stav
ning , grundläggande algebra. 

Radio Schack gav som vanligt 
ett kraftfullt intryck men hade 
en mindre monter än vid tidigare 
tillfållen. Jag gissade att Radio 
Schack ville påminna oss om sin 
dominans på marknaden för 
hobbydatorer. (Radio Schack 
har sålt ungefår hälften av totala 
antalet fabrikstillverkade per
sondatorer p g a sitt effektiva 
återförsäljarnät. ) 

Apelsiner och äpplen 
- namn för datorer 

Så fanns här även datorn 
Orange som ställdes ut av Adva
ced Computer Products. Först 
trodde jag att Orange var ett 
skämt grundat på Apple Il , men 
utställningspersonalen arbetade 
hårt på att övertyga mig om att 
det verkligen var en riktig dator 
för 500 dollar. J ag skulle vilja 
läsa mer om den , men fann snart 

forts på sid 30 



D-980 EfterföUare till 
Japans bästa däck 1978 

KompromIss
lösning - ett 
tonhuvud för 
både in- och 
avspelning 

Jämförelse mellan normalt tonhuvud 
för in/avspelning och Hitachi 's R&P-huvud 

Inspelnings
huvud med 
4 ~m gap för 

hög utstyrn ing 
av bandet 

i en ännu bättre version 

R&P-huvudet är ingen kompromiss, det sepa
rerar inspelning och avspelning, precis som på 
de proffsigaste rullbandspelarna. Dessutom är 
det möjligt att direkt avlyssna inspelningen. 

Hitachi's Uni-TorQuemotor, som för övrigt finns i 
våra direktdrivna skivspelare, används här för 
direktdrivning av kapstan. Tillsammans med dub
bel kapstandrivning minskar svajet betydligt. 

Dolby brusreducering utnyttjas optimalt genom 
DOlby-kalibreringssvstemet. 
Några övriga finesser: 3-lägesbandomkoppling med fin-
justering av förrnagnetisering. Auto-rewind=automatisk återspolning med återstart. 
Logisk relästyming med möjlighet till fjärrstyrning. VU-instrument och toppvärdes
visande ljusdioder. 

Ring eller skriv efter specia I broschyr på 0-980. 

~HITACHI 
Hitachi Sales 5candlnavla AB, Box 7138, 172 07 Sundbyberg_ Tel. OB-9B 52 BO 
Hltacnl sales Norwav A-S., BOkS 46, 0rebekk, 1620 Cressvlk.lI!l. 032-28050 
SOumen Hltaenl OV, llIkojankato 5, 15800 Lantl. lI!l. 918-44241 
Hltacnl sales AlS, KuldVSSen 13, 2630 Tastrup. Tel. 99 92 00 , Informationstiänst 4 

0·980 



fo rts från sid 28 

att beskrivningen var på japans
ka. Jag tror att om vi har en 
" äppeldator" kan vi även ha en 
" apelsindator" . Kommer nästa 
steg vara en banandator eller till 
och med en citrondator? 

En vit elefant 
pris till Apple 

Utställningens verkliga höjd
punkt var banketten. Dr Adam 
Osborne utdelade där ett pris ti ll 
Mike Man·kula , vd för Apple, i 
fo rm av en vi t elefant och talade 
om betydelsen av ri ktig fi nan
siell planering inom dagens unga 
datafirmo r. Han utpekade 
Apple så som varande dagens 
bästa exempel på ett välplanerat 
företag och lovordade deras 
planerade försäljningsvolym, en 

miljard dollar under 1979, p g a 
utmärkt ledning. 

Dr Egil Juliu ssen från Texas 
Instruments gav ett utmärkt fö
redrag om framtidens datatek
nik . Hans sammanfattning var 
att vi hittill s har få tt uppleva en 
förändring av prestanda i rela
tion till pri set med en faktor 6 
och att vi har att vänta oss yt
terligare en faktor 6. Med andra 
ord ... detta är bara början ! 
Mi krodatorerna kommer att bli 
lika kraftfull a som dagens dato
rer. Minnena kommer att bli bil
ligare. Ä ven periferienheter så
dana som skivsystem och skri
vare kommer att bli mindre 
kostsamma. Jag kommer att be
rätta mer om detaljerna i en 
kommande krönika. 

Business 
rackage .. 

"v 8 

CZJ 

Fig 4. Whatsit är ett stort program f ör en affärsdatabas som säljs. 

Fig 6. Programvarufirmorna syntes dominera utställningen. 
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Diabilder från 
"hemliga" Texasdatorn 

Bland föredragshållarna fanns 
även undertecknad. Som läsar
na vet har vi i två års tid väntat 
på att Texas Instruments skulle 
introducera sin hobbydator. 
Efterom jag har varit trött på att 
vänta fann jag tillfallet lämpligt 
att berätta lite om Texasdatorn 
med hjälp av diabilder. Det var 
verkligen roligt att ta del av 
skämt , skoj och skrattsalvor 
från publiken ! Förmodligen 
kommer nu Texas Instruments 
att tillkännage ex istensen av 
denna dator i självförsvar. 
(Detta skrevs i slutet av maj . 
Sedan dess har Texas verkligen 
lättat på förl åten . Se pejling i fö
regående RT-nr. Red .anm .) 

Rekorddeltagande 
på fjärde mässan 

Ett riktigt program av före
drag under de tre dagarna drog 
många besökare och vid flera 
tillfällen var lokalerna överfulla. 
Många av föredragen handlade 
om energihushållning, datorer i 
utbildning, " det fj ärde språket" 
och digitala radiosändningar. 

Jim Warren , som organisera
de utställningen , kan åter notera 
en lyckad utställning med 14104 
deltagare , 100 föredragshållare 
och 230 utställande företag . 
West Coast Computer Faire 
förbluffade oss, tröttade våra 
fötter och gav oss en gnistrande 
före ställning om hur spännande 
framtiden kan bli på person da
torfronten. • 

~/li 

Fig 5. Radio Shack hade en mindre utställning än vanligt. 

Fig 7. Författaren trodde att Urange var ett skämt, baserat på Apple
datorn , men är inte säker på att så är fallet . 



Världens 
snabbaste förstärkare 

vågformjämförelse mellan vanlig bipolär transistor 
och Power MOS FET 

Hitachl's nya 
Power MOS FET 

Grafisk illust ration: Simulerade oscIl loskopdat a f rån Hltachl's laboratorium i Toyokawa 

HitaChi Power MOS FET 

Det sägs ofta att alla förstärkare i prisklas
serna över ett par, tre tusen är bra. Lyssna på 
Hitachi HA-7100. Den är fantastisk. MOS FET 
Skiljer den från mängden. MOS FET är Hitachis 
unika transistorer, utvecklade ur dator-tekniken 
och anpassade till HiFi. MOS FET reagerar blixt
snabbt. utan någon som helst fördröjning. 
Resultatet: radikalt sänkt distortion och en 
helt ny följsamhet. Musiken du älskar, kommer att 
återges äktare och vackrare an någonsin. För den här förstär
karen hänger med. uteffekten är 65 watt per kanal. Dlstortionen 
makalöst låg: lägre än 0,02 % mellan 20 och 20.000 Hz. 

.i_ 
..... 

Slutsteget matas aven förvar kanal oberoende strömförsörjning. Både förtör
stärka re- och effektförstärkardelen ar rakt igenom lIkströmkopplade. Den avancerade 
phonoförstärkaren är redo för både standard- och moving COli-piCkuper. Dubbla band
spelaringångar, med möjlighet t ill kopiering i båda riktningar. 

Hitachi HA-7100 MOS FET. Ett gott skäl att förnya Din anläggning. 

~HITACHI 
Hitachi sales SCandlnavla AB, BOX 7138, 17207 Sundbyberg. Tel. 08·98 5280 
Hitachi Sales Norway A.S., Boks 46, 0rellekk, 1620 CresSVIk. ~1. 032·28050 

' .... ...., 

HA-7700 

soumen Hitachi OV, llikolankato S, 1SBOO Lahtl . ~I. 918-44241 
Hit achi sales AiS, KuldVSsen n , 2630 nktruP. Tel. 99 92 00 Informationstjänst 5 RADIO & TELEVISION - NR 9 - 1979 31 



Fig 1. Så här ser datorn Mysak 11 
ut med displayen monterad som 
" nästa våningsplan". 1 den här 
prototypen var sifferindikatorn 
och tangentbord åtskilda. I be
skrivningenfinner vi ett kort ge
mensamt för bägge funktionerna . 
Om man av praktiska skäl önskar 
dela enheterna kan kretskortet 
enkelt sågas av. Bara två led
ningar behöver då dragas mellan 
korten . 

Mysak II - Enkel och läUbyggd 
korldalor lör utveckling och 
mikrodalorexperimenl 
• Deförsta mikrodatorexperimenten görs medfördel 
på Mysak II, som är namnet på föreliggande konst
ruktion . 
• Datorn är byggd kring processorkretsen SC/MP II 
som författaren tidigare beskrivit ingående i RT. 

A V BENGT GRAHN 

•• Mysak är en " dedicated 
purpose-dator som har 256 by
tes ram och 512 bytes prom . 
Den består aven proces or , SC/ 
MP från National, ett minne, en 
ingångsbuffert om åtta bitar för 
kommunikation i parallellfor
mat , en adressavkodare för in
tern adressering och extern en
able-generering . Dessutom 
finn inbyggda i processorn med 
direkt access utifrån tre ingång
ar, vars status kan avlä as under 
programkontroll , samt fyra 
" Iatchade" utgångar som kan 
anvä ndas för styrända mål , 
kommunikation m m. Ingångar
na är: Sense A, som även gene
rerar interrupt , Sense B, samt 
SIN, som äl: kopplad till proces
sorns Extension-register , bit 7, 
och som primärt är avsedd för 
seriekommunikation . Dessa är 
samtliga buffrade i 8097 för att 
skydda processorn vid eventuell 
felkoppling. De fyra utgångarna 
är: Flaggs O, I och 2 samt 
SOUT. Den senare är kopplad 
genom en latch till Extension
registret och primärt avsedd för 
seriekommunikation ut från 
processorn. Samtliga utgångar 
är buffrade med en transistor , 
vilken ger drivkapacitet till relä-

er eller liknande. Om induktiva 
laster skall drivas är det dock 
lämpligt a tt skydda transi storer
nas kollektorer med en diod pa
rallellt över spolen . Transisto
rernas kollektorer ä r kopplade 
direkt till utgångarna och saknar 
kollektormotstånd . 

Kretskortet löds 
på båda sidor 

Generellt gäller att det dub
belsidiga kretskortet inte är 
hål pläterat, varför kretsarna el
ler deras hållare måste lödas på 
båda sidor. Prom-kretsarna 
sätts lämpligen i hålla re eller på 
lödskrift om någon del av det 
program som finns lagrat där 
skulle behöva ändras eller kom
pletteras . Samma sak gäller ad
ressavkodaren. 

Om datorn däremot skall an
vändas i något stat iskt system 
som förutsätts ändras i någon 
avseende som berör datorn, kan 
även dessa kretsar lödas direkt 
på kortet. 
• Minner 

Observera att prom-kretsarna 
inte skall sitta tillsammans, utan 
i var sin ände av minnesraden . 
Deras platser är på kortet ut
märkta med " 21 L" resp " 21 H" . 
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"2 1" står för 7621 som är det 
minne den är konstruerad för, 
och " H" samt " L" står för Hög 
resp Låg halva aven byte. (Då 
minnena är konfigurerade 
512 x 4, får en hel byte inte plats 
i ett minne , utan måste dela 
upp i två halvor , s k nibbles. 

Den höga halvan omfattar 
bitarna 4-7 och den låga halvan 
omfattar bita rna 0-3.) 

Vidare kan i vissa applikatio
ner 7611 (prom 256x4) använ
das i stället för 2112 (256x 4 
ram). Därigenom mister man 
möjligheterna att temporärt lag
ra da ta , men får i stället möjlig
het att exekvera ett längre och 
mer komplicerat program. I så 
fall skall pro m-kretsen med hö
ga halvan placeras närmast 7621 
H och vice versa . För ram gäller 

Använd s e j 

0<00 -t--- ----1 
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Fig 2. Min/leskarta för Mysak 11 . 

inga speciella restriktioner. Hur 
minnena skall vändas framgår 
av placeringsskissen . 
. Ingångsbuffrarna 

Buffrarna bestå r av 8097, två 
stycken hex tri-state-buffrar. 
Oanvända ingångar jordas 
lämpligen i förekommande fall. 
Detta sker lämpligen genom att 
de till respektive ingång hörande 
lödörona i in/utgångsraden 
kopplas till jord , eventuellt ge
nom ett motstånd. Vänd kret
sarna enligt placeringsskissen 
och löd dem på kortets båda si
dor. 
• Adressavkodaren 

Denna är ett prom , 32x 8, vil
ket ger stor flexibilitet då det 
gäller att anpassa datorn till 
olika applikationer. Det levere
ras till programmet för adresse
ring av minnena och ingångs
buffrarna. Till tre av kretsens 
utgångar finns möjlighet att ta ut 
ytterligare enable- eller läs/ 
skriv-signaler för adressering av 
yttre enheter MyCD står till 
tjänst med programmeringsser
vice av såväl prom som adress
avkodare. Beträffande minne
nas adresser, se " Memory 
Map" . Vänd kret sen enligt pla
ceringsskissen och löd på kor
tets båda sidor. 
• Processorn 

Processorn är datorns hjärta 
och hjärna . Den har inbyggd 
klockgenerering och en del av 
de komponenter som finns runt 
processorn används för att be
stämma klockfrekvensen. 

Beträffande processo rns 
montering gäller inga särskilda 
restriktioner. Vänd kretsen en
ligt skissen och löd på kortets 
båda sidor. 
• Övriga komponenter 

De övriga komponenterna , 
transistorerna från fl aggutgång
arna och serieutgången , deras 
respektive bas mot stånd samt 
motståndskapseln placera en
ligt skissen och löds. 

Motståndskapseln innehåller 
åtta integrerade motstånd som 
utgör pull-up till en del av pro
cessorns kontroll- och adress
ledningar. 
• In /u tgångsraden 

Kortet är på ovansidan märkt 
med respektive in- eller ut
gångsfunktion. Se tabell I . 

Beträffande inkoppling av 
tangentbordet se beskrivningen 
för detta. 

Om ingen display används i 
applikationen kan dessa båda 
utgångar användas på ett lik
nande sätt för att generera sig
naler till ett skiftregister av till 
applikationen passande längd. 

Det bör då byggas upp av 
74164 vars samtliga klockin-
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Fig 3. Kretskortsmönstrets under
sida i skala 1:1 för Mysak 11. 
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Fig 4. Kretskortsmönstrets över
sida i skala 1:1 för Mysak 11. 

2 )(560 

( 

809 1 

lK Be 237 

o 

o 

o 

gångar parallellkopplas och 
kopplas in på Mysaks utgång 
D C. Serieingången på skiftre
gistret kopplas till DO . Därvid 
kan man direkt få upp till 80 I
bitsutgångar för styrning av 
olika enheter. D äremot kan inte 
antalet ingångar expanderas på 
liknande sätt med ett parallellt 
in-serie-ut-register. En sådan 
expansion får ordnas på annat 
sätt! 

Mjukvara 
kontra hårdvara 

Som framgår av manualen till 
processorn har den tre pekare 
som kan sättas till valfri adress 
inom maskinens adresseri ngs
område. Mysak använder ad
resse rna 000~3FF , vilket 
framgår av minneskartan. Ge
nom att sätta en adress 0300 i en 
pekare har man relativt denna 
tillgång till halva ram (0281 -
02FF) samt dataingångarna , ti
mern och eventuella externa 
enheter (030~37F). Datain
gångarna adresseras och öppnas 
genom en load-instruktion med 
effektiv adress på valfri jämn 
adress inom området 0300-
03FE. 

I vissa program som enbart 
exekveras i prom (d v s inom 
OOO~ I FF) kan man på begäran 
få skri vsignaler till yttre enheter 
inom nämnda område . 

Även här kan indelning ske av 
adresserna i udda och jämna. 
Dessutom kan området delas i 
två hälfter , OOOO-DOFF och 
O IO~ I FF, vilket ger ytterliga
re kombinationsmöjligheter . 
Läsning av externa enheter kan 
dock ke endast inom området 
030~3FF. I de fall skri vning 
inom OOO-DIFF programmerats i 
adressavkodaren, kan de utgö
ras genom en lagringsinstruk
tion rel ativt pekare O, d v s pro
gramräknaren. Om i så fall 
pro m-området är delat i två 
hälfter måste man vid pro
gramskrivningen hålla reda på i 
vilken halva instruktionen står. 
I annat fall kan fel enhet komma 
att adresseras. 

D å datorn levereras är inga 
yttre enheter adresserade . • 

Forts på sid 34 
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L--_________ J Fig 9. Kompollelllplacerillgell jör 
tangentbordet. 

Fig 5. Komponenternas placering 
på Mysak-kretskortet. 

Fig 6. Kretskortsmönstrets Iil/der- ~o. 
sida i skala l : J jör sijjerindikator 
(överst) och tangentbord (underst) . 

34 RADIO & TELEVISION - NR 9 - 1979 

o 

, 

7 

. 
, 

C/. 
O 

+ 
o 



,-

+ )J C D DISPLAY 0- 6 

6 x R 

6XFNQ507 

D 
C L K 

o 

~ O 
CD 

DO 
D , 

"', ( 
~ 

}J C D a B 

KEYBOAR O 
T - 2 o 

i) 

GO • D F M C/ a 

T20 - Ett hexadedmalt tangentbord 

•• T20 är ett hexadecimalt 
tangentbord , är försett med 16 
tangenter märkta 0-9 samt A-F . 
Dessutom finns fyra funktion s
tangenter och en Reset-tangent. 
T angentbordet är avkodat men 
inte studseliminerat. I monitorn 
MTD finns därför studselimine
ring inlagd i programmet. 

Uppbyggnad 
De 20 data- och funktion s

tangenterna är placerade i en X
y matri s. De fyra medföljande 
kretsarna bildar till sammans en 
av kodare vars utgångar lämnar 
fyra databitar och två strobar. 
Den ena av strobarn a går hög, 
då en tangent är nedtryckt (un
dantag: Reset-tangenten). Den 
andra stroben går hög, då en av 
de fyra funktionstangenterna 
har tryckts. Samtidigt är data på 
utgångarna tillgängliga. 

Montering 
På ena sidan av varje tangent 

finns en slä t avfas ning. Denna 
ska ll vändas uppåt vid monte
ringen. T angenterna placeras på 
sina respektive platser och löds 
på kretskortets undersida . De 
fy ra medföljande kretsarna pla
ceras enligt place ringsski ssen 
och löds fas t. Då kortet inte är 
hål pl äterat måste i förekom
mande fa ll vissa stift lödas fast 
på kortets· båda sidor. De med
följande passiva komponenterna 
placerats enligt skissen och löds 
fas t. I satsen ingår 2- stycken 
PROM av typen 7603. Den ena 
är märkt T och den a ndra är 
märkt K . Till se vid monteringen' 
att de hamnar på sina rätta plat
ser. Se även till att stift I ko m
mer på rätt ställe . Observera a tt 
de båda kretsa rna 7603 är käns
liga för stati sk elektricitet och 

O, 
OJ 
5 , 
5 , 
R 

VCC 
GNO 

M 
o 

skall behandlas med största för
siktighet! 

Funktionsprov 
A vkodaren är i sig en kon

trollenhet. D enna består aven 
klockgenerator (555), en 2-bits 
binärräknare (7474), samt logis
ka och besl ut sfa ttande PROM 
(7603). Då matningss pänning 
kopplas in enligt märkningen på 
kortet (enheten drivs mel + 5 
V), skall klockgeneratorn genast 
börja svänga. Detta konstateras 
genom att stift nr 3 ska avge po
siti va pulser. Dessas frekv ens 
sakn ar i stort betydelse. Pulser
na går in på 'ena kl ockingången 
hos kretsen 7474 . I dess båda 
utgångar då alltså finnas symet
ri sk fyrkant med halva respekti
ve en fj ärdedel av klocksigna
len s frekven s. Stroben F2 skall 
gå hög då en av tangentern a 

Fig 7. Kretskortsmönstrets över
sida i skala 1:1 för sifferindikator 
och tangentbord. 

trycks, oavsett vilken . Samti
digt skall de fyra datautgångarn a 
bli stabila. Stroben S I skall gå 
hög då någon av de fyra funk 
tionstangenterna, d v s någon av 
de fyra understa tangenterna, är 
tryckta. 

Inkoppling 
De fyra datautgångarna O, I , 2 

och 3 ska ll kopplas till datorns 
ingångar I , 2, 3 och 4 respekti
ve. Strob I, märkt S I ska ll 
kopplas till datainsång 7. (Se in
kopplingss ki ssen . ) T angent
bordets utgång märkt R skall 
kopplas till datorns Reset-in 
gång. De till tangentern a höran
de små kåporna placerades med 
märkningen rätt vä nd enligt pla
ceringss ki ssen och trycks på re
spekti ve tangent. • 

Forts på sid 36 
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D6 - En sexsiffrig hexadecimal indikator 

•• 06 är en sexsiffrig hexade
cimal indikatorenhet utvecklad 
som utorgan till smådatorer. 
Genom dess konstruktion möj
liggörs inte bara prestation av 
siffror utan även vissa bokstä
ver , tecken och sy mboler som 
faller inom sjusegmentsyste
mets ram. Enheten bestå r av sex 
LED-indikatorer och sex åtta
bits skiftregi ster. A v de åtta bi
tarna i varje skift register är sju 
kopplade till varsitt segment på 
respektive display. Då indika
torn har gemensam anod, tänds 

o 56 ohm (hs t ) 

segmentet då en noll a matas in i 
skiftregistret. I nmatningen sker 
i serieformat med hjälp aven för 
samtliga skiftregi ster gemensam 
klockpuls. Symbolerna matas i 
fallande signifikans d v s i ord
ning från vänster till höger. 

Till indikatorns klockpulsin
gång skall koppl as en positivt 
gående klockpul s som kan be
las tas med minst sex TTL. 

Enheten driv s med 5 V och 
drar max ca: 750 mA . 

Uppbyggnad 

-c=J<> oc:=Jo 

Konstruktionen är mycket 
enkel. De sex skiftregi stren 
(74164) sätt s på sina platser en
ligt komponentplaceringsskis
sen och löds fast. Observera 
placeri ngen av stift l . 

De sex siffrorna (FND507) 
placeras på sina platser ovanför 
respektive skiftregister så att 
decimalpunkten hamnar i nedre 
högra hörnet och löds fast. Till 
den gemensamma anoden på 
varje siffra kopplas ett motstånd 
på 56 ohm i serie med spän
ningsmatningen. 

O 

Dataformat: 
l ndikatorn förutsätts a tt a r

beta med bytes om åtta bitar 
vardera . Varje bit motsvarar ett 
segment hos di splayen med un
dantag av bit nr O, som är redu
nant. Härutöve r motsvarar bit 
nr I segment nr G, bit nr 2 seg
ment nr F , bit nr 3 segment E 
osv. En översättningstabe ll från 
fyrabits binärkod till sjusegment 
sk ull e a llt så komma att se ut 
som i tabellen . • 

Tabell 3. Oversättning av koder : 

Siffra Bit/segment HEX 
7 6 5 4 3 2 1 O 
A B C D E F G 

O O O O O O O 1 1 03 

o 

ElDDDD D 
@DDDD D 

• o 
o CLK 

O 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
A 
B 
C 

1 O O 1 1 
O O 1 O O 
O O O O 1 
1 O O 1 1 
O 1 O O 1 
O 1 O O O 
O O O 1 1 
O O O O O 
O O O O 1 
O O O 1 O 
1 1 O O O 
1 1 1 O O 

1 1 1 9F 
1 O 1 25 
1 O 1 OD 
O O 1 99 
O O 1 49 
O O 1 41 
1 1 1 1F 
O O 1 01 
O O 1 09 
O O 1 11 
O O 1 C1 
1 O 1 E5 

F ig 8. K ompol/ el/fplaceril/gel/ för 
sifferilldikatom. 

Tabell 2. Komponentförteckning. 

För Mysak 1/: 
Processor 
Ram-minne 
Prom-minne 
(programmerade med 
mtd-monitorprogram) 
Ad ressavkoda re 
(prog rammerad) 
Ingångsbuffer 
Transistorer 
Motstånd 
Motstånd 
Resistensnät 
Ker skivkondensator 
Tantal 
Kretskort 

/NS 8060 
2112 
7621 

7603 

8097 
BC237 
5601/4 W 
1 k 1/4 W 

47 pF 
10 p,F 10 V 

För tangentbordet T20 och indikatorn D6: 
Tangenter 
Tangenthuvor 
Oscillator 5555 
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1 st 
2 st 
2 st 

1 st 

2 st 
4 st 
2 st 
4 st 
1 st 
2 st 
1 st 
1 st 

21 st 
21 st 
1 st 

Räknare 
Logik 
(programmerad) 
Logik 
(programmerad) 
(till indikatordelen :) 
Skiftregister 
Indikator 
Motstånd 
(till tangentbordet :) 

D 
E 
F 

1 O O O O 
O 1 1 O O 
O 1 

7474 
7603 K 

7603 T 

1 

76164 
FND507 
561/4 W 

1 O 

1 O 
O O 
O O 

1 
1 
1 

85 
61 
71 

1 st 
1 st 

1 st 

6 st 
6 st 
6 st 

Motstånd 1 k 1/4 W 9 st 
Kondensator skiv 120 pF 1 st 
Kretskort 1 st 
(Kan även köpas med separata kretskort för indikator- och 
tangentborddelen.) 

Pris i byggsats 975 kr inkl moms, men exklusive frakt och 
emballage: Komplett med datorn Mysak 1/, tangentbord 
och indikator TD 20 men utan låda och kraft. 
Säljs av : MyCD, Box 5014, 16305 Spånga, tel 08/ 
7616377. 



Tabell 3 
Om kortet hålls med komponentsidan upp och vänt så, att 
raden kommer lodrätt åt höger gäller följande konfigura
tion: 

Märkning 
FO 
F1 
F2 

SOUT 

SIN 

RESET 

SA 
S8 

Data 
O .. . 7 

VCC 

GND 

EST O 12 

Funktion 
. Flaggorna 0, 1 och 2. Dessa är utgångar 

med hållkretsar från processorn och kon
trolleras av programmet. Bitarna motsvarar 
bit 0, 1 och 2 respektive i processorns sta
tusregister. De är buffrade med var sin tran
sistor med öppen kollektor. 

En "Iatchad" utgång från processorns ex
tensionsregister, bit O. I processorns da
tablad kallas denna bit SOUT, d v s Serial 
OUTput. Utgången är buffrad över en tran
sistor med öppen kollektor. 

En ingång till processorns extensionsre
gister, bit 7, i processorns datablad kallad 
SIN (Seriai INput). Ingången är buffrad i 
8097. 

Reset-ingång. Ingången är buffrad genom 
8097 och kopplad till processorns NRST-in 
gång. Då denna ingång jordas, t ex med en 
tryckknapp, kommer processorns alla re
gister att nollställas, och då ingången 
kopplas till +5 V börjar processorn åter ar
beta varvid den adresserar minnets adress 
0001 där den hämtar sin första instruktion. 

Två ingångar som är kopplade till proces
sorns statusregister, bitarna 4 och 5, över 
8097. De benämns i processorns data blad 
Sense A resp B. Status på dessa ingångar 
kan kännas av under programkontroll och 
kan alltså användas till att styra proces
sorns arbete. A-ingången kan dessutom 
användas till interrupt i realtidsystem. Inter
rupten är maskerbar. Se närmare i proces
sorns datablad. 

Detta är ingångar som genom ingångsbuff
rarna är kopplade till datorns databuss. Till 
dessa kan kopplas yttre enheter med 
maximalt åtta bitars parallellutgång, t ex 
tangentbord, remsläsare al d-konvertrar, 
sensorer etc. Ingångarna kan även använ
das för upp till åtta kanalers information av 
typ "ett/noll", tillifrånslag eller liknande 
eller för seriekommunikation. Ingång ° är 
kopplad till processorns databit 0, bit 1 till 
processorns databit 1 osv. 

Till dennas ingång skall kopplas + 5 V, 
± 5 %, d v s samma specifikationer som 
gäller för ttl. 

Denna ingång är systemets jord . 

Dessa utgångar återfinns i kortets nedre 
kant, och de utgör de tre utgångar från ad-

DD 

DC 

Di sph:r 

ressavkodaren för externt bruk som nämnts 
ovan. Utgångarna levereras oprogramme
rade, d v s de är alltid höga. Om de skall 
programmeras, konsultera MyCD*. 

Detta är avsett för kommunikation med 
MyCD:s tangentbord och displayenheter. 
Uttaget är från datorns data buss, bit 0, och 
skall lämnas öppet om det inte används i 
samband med MyCD:s produkter. 

Denna utgång används tillsammans med 
DD för kommunikation med displayenhe
terna . Signalen till utgången kommer från 
adressavkodaren och utgör display-enhe
tens klocksignal. Dess datasignal kommer 
från DD. Alltså kan displayen kopplas in 
sålunda: 

DD från Mysak kopplas till displayens in
gång D. 

DC från Mysak kopplas till displayens in
gång CLK. 

r: ~-----j DD 

GLK 1-------1 IX: 

R RESEr 

00 Dl 

Dl D2 

D2 D3 

D3 D4 

Sl 00 

S2 D7 

Fig iO. il/kopplil/g av tal/gent
bord och sifferindikator. 
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En liten dator för var 
mans bruk har väntats 
länge från Texas Instru
ments. Den har nu 
visats och vi kan här 
ge en överblick av dess 
kapacitet och möjlig
heter. 

•• Texas Instruments har gett 
sig in i leken ganska sent när det 
gäller he mdatorer. Det gjorde 
man också när det gällde räkne
dosor, men där har man nu en 
ställning som ledande företag, 
speciellt när det gäller avance
rade modeller. Att Texas skulle 
ge sig in på hemdatormarknaden 
har varit klart ganska länge , 
men den officiella visningen och 
introduktionen på marknade n 
har uppskjutits av oli ka skäl. 

Nu har dock datorn presente
rats på VS Consumer Electro
nics Show i C hicago i juni. Det 
har därvid visat sig att Texas 
Inst ruments med sin första mo
dell satsar på en ganska renod
lad hemdator snarare än en me
ra generellt användbar personal 
computer. Den visade är dock 
den första, och billigaste , i en 
hel serie av smådatorer, så även 
andra modeller med annan mål
grupp kan väntas. 

Den första modellen heter T1-
99/4. Den bygger på Texas In 
struments 16-bitars mikropro
cessor TM S 9900 . Programme
ringsspråket är basic och tolk 
därtill ligger lagrat i 14 Kbyte 
läsminne , rom. Sammanlagt 
rymmer själva datorn 26 Kbyte 
läsminne, vari a lltså ingår basic , 
grafikprogram i 16 färger, mo
nitorprogram m m. För pro
gramkörning och programskriv
ning ges därtill 16 Kbyte an vän
darminne , ram . 

Insticksprogram 
för allemansbruk 

En renodlad hemdator är 
tänkt att gå ut i stort antal i 
hemmen , långt utanför de kret
sar där man huvudsakligen är 
intresserad av att programmera 
maskinen . Tillgång till fårdig 
programvara blir därför mycket 
viktig för TI-99/4. Det är också 
viktigt att det blir lätt att använ
da fårdiga program. Texas In 
struments har löst detta med 
speciella programkassetter in 
nehållande upp till 30 Kbyte 
läsminne. De sticks lätt in i en 
kontakt i datorn , och program
met är genast klart för använd
ning . Man kan också använda 
kompaktkassetter för lagri ng av 

":I: Q DI\r\I(",\ o. Tr=1 t:' \/IC"'Ir\A.1 ~IO"'" 

Fig 2. Programkassetterna sätts 
in i ett utrymme till höger om 
tangentbordet. I närbild framgår 
också att tangenterna har ett av
långt format som även det skiljer 
sig från standard på området. 

egna program och för distribu
tion . Laddning aven sådan kas
sett tar längre tid och är betyd
ligt omständligare än att använ
da rom-kassett. Med en pro
gramkassett på plats har man 
samman lagt 72 Kbyte minne att 
förfoga över och adressera till 
(16 K användarminne + 26 K 
läsminne i maskinen + 30 K 
programkassett ). 

De programkassetter man 
hittill s visat har innehållit pro
gram som privat ekonomi, hu s
håll sbudget , pedagogiska spel , 
enge lsk språklära, och diverse 

andra förnöjsam heter. A lla pro
gram är på engelska , givetv is, 
och det gör att man till en början 
blir lite programmäss igt "isole
rad" i andra länder än engelsk
talande. Eftersom program
kassetterna bygger på läs min
nen måste man göra ett ganska 
stort antal av varje kassett för 
att priset skall bli rimligt. Det 
innebär att utbudet av program 
med svensk text knappast 
kommer att bli särskilt stort. 
Det kan i sin tur inskränka an 
vändbarheten av datorn för t ex 
ekonomiska beräkningar i 
hemmet. Det är ju inte bara 
språket som kan utgöra hinder 
härv idlag, utan även sådant som 
skatteregler och liknande. 

Program som skall distribu
eras i mindre antal går naturligt
vis utmärkt att lagra på kassett , 
men man får då en besvärligare 
och mera tidödande åtkomst. 

Färg-tv 
som dataskärm 

Utorganet för datorn är nor
malt en fårg-tv -skärm. Det utfö
rande som hittill s visats ger en 
N/SC-signal ut , och den går inte 
att koppla till en fårg-tv som ar
betar efter det europeiska PAL
systemet. Däremot går det 

Fig l. Här ses datorn med till
kopplad motor och extra pro
gramkassetter liggande bredvid. 
Tangentbordet är litet, mindre än 
ett standardbord. 

oftast bra att koppl a den t ill en 
godtyck lig svartvit mottagare . 
Man kan också koppla signalen 
till en fårgmottagare för PAL 
och få en svartvit bild. När och 
om en PAL-version av datorn 
kommer ut, har inte gått att få 
fram, men för försäljn ing i Eu
ropa är en sådan modifiering 
tämligen nödvändig om man inte 
vill sälja en NTSC -monitor till 
varje dator. 

Bildskärmen kan alltså visa 16 
fårger och ger 24 rader och 32 

~ tecken per rad . Varje tecken 
byggs upp av 8x 8 punkter. 

Förutom bildskärmen finns 
också en ljud utgång som kan 
programmeras för ljudeffekter 
eller musik. Den kan ge tre 
stämmor med ett tonomfång av 
upp till fem oktaver mellan 110 
och 40000 Hz. 

Utgångar finn s också för två 
vanliga kassettspelare . På dem 
kan lagras såväl program som 
data med 600 bauds hastighet. 
Vidare finns ingångar för två 
joy-sticks , kulledade styrspakar. 
De kan användas vid spel men 
även i samband med simu lering
a r och styrningar av olika för
lopp. 

En intressant möjlighet ligger 
i att man kan ansluta en enhet 
som använder samma teknik 
som Texas Instruments Speak 
alld Spel/ . Datorn kan då ge ta
lade meddelanden ut , och inne
hållet i dem styrs av program
met! I den enhet som finns som 
tillsats ryms en vokabulär av ca 
250 ord , men det kan expande
ras betydligt. 

För mera avancerade appli
kationer finns också ett RS -232-
sn itt som gör det möjligt att an
sluta datorn till en mängd perife
rienheter som skrivare, x-y
skrivare, d/a-omvandlare , ter
minaler o s V. 

Själva datorn ryms i en låda 
med tangentbord, plats för pro
gram kassetter och a ll elektro
nik . Storleken är ca 26x 38x 7 
cm. Tangentbordet rymmer 40 
tangenter som är placerade som 
hos en vanlig skrivmaskin. De 
har dock ett något an nat format 
som framgår av bi lderna. I ntro
duktionen av datorn i Sverige är 
tänkt att ske i början av 1980, 
och man har angett prisklassen 
till ca 5000 kr plus moms. • 



reference 101 
KEF's nya lilla STORA monitorhögtalare 

18X34X19 cm 

• < 0,5 dB tolerans genom individuellt 
datamatchade drivelement och 
delningsfilter. 

• Individuell computerkontroll på varje 
tillverkad högtalare .. 

• Upp till 98 dB ljudtryck på program
materiaI. 

• S-Stop - inbyggda skyddskretsar som 
skyddar emot överbelastning. 

• 1 OOW - lämplig förstärkareffekt. 
20W i 80 är lägsta rekommenderad 
effekt. 

• Distorsion: Andra övertonen <1 % 
<120-20000 Hz. Tredje övertonen 
<1 % 70-20 000 Hz. Mätt vid 90 dB 
nivå på 1 m avstånd i döddämpat rum. 

• Frekvenskurvans fall i basen är omvänd 
mot baskontroll-Iyftet hos en typisk 
HiFi förstärkare och kan sålunda 
noggrant kompenseras. 

Generalagent i Sverige: 
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• I ett mätsystem har 
man hittills haft problem 
med anpassning mellan 
olika mätinstrument. 
• Sedan några år tillba
ka finns emellertid en 
lEe-standard (IEEE 
488) som medger sam
mankoppling av instru
ment av olika typer från 
skilda tillverkare. 
• Speciellt i automatiska 
mätsystem är denna 
basskoppling användbar 
eftersom den tillåter för
programmering av mät
värden och sekvenser i 
ett kombinerat data/mät
system. 
• Artikeln är en över
sättning från Philips
skriften T&M, nr 26. 

A v MANFRED RICHTER 
Förf är verksam som Interface 
Engineer vid Philips Electronic 
Industries GmbH, Hamburg , 
Västtyskland. 

•• Att koppla samman olika 
instrument och få dem att kom
municera med varandra kan in
nebära vissa problem. För att 
underlätta sådan sammankopp
ling finns sedan några år tillbaka 
en standard från lEe - interna
tional Electron ical Comm ission 
- som specificerar en buss. Med 
denna IEC-buss kan man koppla 
samman instrument av olika 
slag, från olika tillverkare med 
bara små förändringar i pro
gramvaran . 

Denna standard har blivit ac
cepterad på rekordtid. De första 
förslagen fanns så sent som 1972 
och databussen blev standard 
fyra år senare. Detta är ett re
sultat av internationell samver
kan mellan tillverkare och an
vändare som gagnar alla. Det 
viktiga är, att denna instrument
data-buss har blivit en interna
tionell standard. 

Behovet av bättre kommuni
kationer har bl a resulterat i en 
SO-procentig ökning av automa
tiska mätsystem och datainsam
lingssystem. 

Moduler och buss-standard 
ger flexibla mätsystem 

Tidigare automatiska text
och mätsystem var uppbyggda 
med tryckta kretsar i lådor , och 
varje system är konstruerat för 
ett särskilt ändamål. Trycket på 
att få fram mera flexibla system 

Fig l. Buss-kontakterna är gjor
da så att de kan kopplas på var
andra. Detta "piggy-back" -förfa-
rande medger sammankoppling 
av önskat antal kablar. 

har dock lett fram till moduler 
som är uppbyggda med diskreta 
komponenter: Digitalvoltmet
rar, skrivare och så vidare, som 
även kan arbeta en och en. 

Två sätt att koppla samman 
instrument tillämpas: St järn
koppling och buss. I det vanli
gen använda stjärnsystemet är 
varje instrument kopplat till en 
central kontrollenhet. Härvid 
använder man moduler, men 
man behöver en central kon
trollen het och ett fast kablage. 

Iden med en gemensam 
kommunikationskanal, d v s in
strumenten delar gemensamma 
ledningar för data och kommu
nikation, kommer ursprungligen 
frå n sättet att lägga ledningar i 
ett rackskåp . Ett typiskt exem
pel på detta är CAMAC-syste
met som används inom kärntek
niken. Originalsystemet har 86 
ledningar och två ni våer kon
trolledningar, vilket innebär att. 
såväl kontrollenhet som dator 
behövs. 

Svårigheten är bara den, att 
så snart man kommer utanför 
rackskåpet får man problem 
med olika kontakter, lödningar, 
drivmetoder m m. Det finns ing
en ideal lösning. Olika buss
system existerar men det är 
möjligt att identifiera olika an
vändningsområden och göra 
konstruktionen därefter. Den 
avgörande faktorn är avståndet 
mellan enheterna. 

N är en instrumenttillverkare 
behövde koppla samman 15 in
strument i ett automatiskt mät
system för ett buss-system med 
upp till 20 m långa kablar, bör-

Fig 2. En typisk testuppkoppling 
visas här. Systemet på bilden be
står av scanner, digitalvoltmeter 
och skrivare. 

jade kommunikationsproble-
men . 

Flera alternativ 
till systemlösningar 

Ge en grupp elektronikin
genjörer i uppgift att ta fram ett 
buss-system för 20-25 trådför
bindningar med ovanstående 
krav . Inom några timmar skulle 
säkert flera alternativa lösningar 
bli resultatet. På ytan kan sys
temen synas lika, men anpass
ningsproblemen på grund av 
olikheter skulle bli enorma. 

Chansen att två företag skulle 
ta upp samma lösning är mycket 
liten, och olika avdelningar in
om 'företaget skulle förmodligen 
komma fram till system som inte 
passade till varandra. 

Därför började instrument-
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tillverkarna att diskutera pro
blemen. I Tyskland bildades en 
kommitte av tyska tillverkare 
inklusive Philips och Siemens för 
att diskutera standardiserings
frågor. Kommitten tog fram ett 
officiellt förslag som baserades 
på en miniatyriserad version av 
CAMAC-systemet. 

Deras förslag gavs till både 
tyska standardiseringskommis
sionen och IEC, med påföljden 
att IEC bildade en arbetsgrupp. 
Men medan tyskarna sände ut 
sina förslag hade Hewlett Pac
kard i U SA tagit fram ett eget 
system. För att förhindra att fle
ra europeiska och amerikanska 
standards bildades och på grund 
av att inga utrustningar hade 
byggts enligt den tyska standar
den , beslöt man att utgå från det 
amerikanska systemet som 
grund i diskussionerna. 

Delegater från 15 länder var 
involverade i diskussionerna där 
över 200 företag ingick i kom: 



~ SCANNER 

Fig 3. Blockschematför upp
kopplingen ifig 2. 

mitten . 

-

Förslaget stod klart i septem
ber 1974 med resultat att man 
redan sex månader därefter 
kunde börja använda I EC-bus
sen . 

Fördelar med 
lEe-bussen 

Ett internationellt standardise
rat system har många fördelar: 
• Det gör det möjligt att blanda 
instrument från olika tillverkare. 
• Inga kostander för konstruk
tionsarbete krävs för anpass
ningskretsar mellan instrumen
ten. 
• I nstrumenttillverkare kan 
koncentrera sig på att producera 
instrument och inte anpass
ningssystem . 
• Det är enkelt för specialisterna 
att göra specialenheter. T ex kan 
tillverkare av nätaggregat fram
ställa dessa utan att behöva ta 
fram ett system som de passar i. 
• I nstrumenten kan optimeras 
internt för att möta den interna
tionella standarden . 

Egenskaper 
hos systemet 

Som grund för IEC-standar
den finns ett antal egenskaper 
som definierar bussen , men som 
ger tillräcklig frihet för konst
ruktören att välja ut bara de 
systemmöjligheter som behövs i 
den aktuella apparaten. De 
egenskaper som bussen måste 
ha är: 
• Att erbjuda låg kostnad rel a
tivt funktionen även i enkla 
provuppkopplingar. 
• Att vara kompatibelt med 

SCANNER 
CONTROLLER 

(IisIener & talkerj -= 
t= 

PRINTER 

(listener) 

t= 

DIGITAL 
F= 

VOLTMETER 

(listener & talker) 

enkla kontrollutrustningar. Ett 
system med två enheter måste 
kunna .arbeta tillsammans utan 
kontrollenhet. 
• Att kunna möta kraven i olika 
typer av utrustningar som kon
trollenheter, processorer, in
strumentering o s v. 
• Vara kompatibelt med ISO 
som är en sju bitars kod för ad
ress och styrdata, lätt att gene
rera, indikera och avläsa. 
• Ge största möjliga flexibilitet 
vad beträffar datahastighet och 
kommunikationsvägar med 
minsta möjliga begränsningar i 
tidhänseende. 
• Ge möjlighet att samordna 
olika mottagare av data och er
bjuda direkta kommunikations
vägar utan buffring i kontrollen
heten. 
• Göra det möjligt att överföra 
grunddata utan begränsning av 
koder. 
• Hå lla antalet ledninga r nere 
till minsta möjliga . 

Det resulterande systemet 
använder seriell byte-överföring 
eller parallell bit-överföring och 
tillämpar dubbelriktade ledning
ar för både data och adresse
ring . 

Det är lika lätt och billigt att 
göra ändringar genom pro
grammeringsåtgärder som det är 
att byta moduler. Det är även 
möjligt att börja i liten skala och 
att sedan bygga ut systemet. 

Den totala kabellängden mel
lan instrumenten är 20 m. Upp 
till 15 instrument kan kopplas till 
bussen. Begränsningarna avgörs 
av drivstegens " fan out" och 
mottagarkretsarnas " fan in" . 
Logiken är av typ ttl. 

Maximal överföringshastighet 
är I Mbyte/s med relädrivare 
och 250 kbyte/s med öppna 

I CON1~BUS ~AGEMENTBUS 
DATA BUS I I DpJAsYrETRANSFERI I G€NERAlINTERFAC1 

8 SIgnal (,nes 3 ~g""ll+n... 5sog""llonu 

1 I 
"----
::= -
;= 
::= 
~ 

I ~"'" I DfVICElI' II OEVICE'C' 

ableto lalk. abl.toLiS!." ~:l{,.~~. hstenandconlrol & tolk 

Fig 4. Signalledningarna i ett 
IEC-buss-system. Tre typer av 
ledningar ingår: Åtta databitar, 
tre dataöverföringsledningar och 
fem ledningar för buss-hantering. 

kollektorutgångar. Det är säkert 
tillräcklig.t för de flesta tillämp
ningar. Overföringen av ett 8-
bitars ord borde därför ta unge
får 32 f.Ls . 

Kabeln har såväl han- som 
honkontakter som är utförda så , 
att de kan träs på varandra 
("piggy back" ) för att spara 
plats på instrumentens baksi
dor. Detta gör det mycket en
kelt att expandera systemet. Se 
fig I. Fig 2 och 3 visar typisk a 
uppkopplingar. 

Organisering 
av dataflödet 

De välordnade funktionerna i 
en kommunikationslänk fordrar 
tre typer av aktiva anordningar: 
En mottagare , en sändare och 
en kontrollen het. Kontrollen
heten här bestämmer den roll 
som varje del skall spela vid 
valje särskilt tillfålle och de de
lar som inte är adresserade för
blir inaktiva. Naturligtvis kan 
varje del ha mer än en funktion 
vid vissa tillfällen . 

I EC-buss-systemet i fig 4 an
vänder 16 ledningar för att 
överföra alla meddelanden. 
Buss-strukturen är uppdelad på 
tre typer av ledningar: Åtta da
taledningar för in- och utmat
ningar, tre dataöverföringsled
ningar och fem buss-hante
rings ledningar . 

De tre dataöverföringsled
ningarna ombesörjer dataför
flyttning från en adresserad 
sändare till en eller flera adres
serade mottagare . En ledning, 
märkt DA V som står för data 
valid, indikerar att data finns att 
hämta , en annan , NRFD - not 
'ready for data - indikerar om 
mottagaren inte är redo och 
NDAC - non-data accepted -
indikerar om dataöverföringen 
inte har tagits emot komplett. 

Dessa tre ledningar arbetar i 

I 

II DEYICE'O' 

o~~Yt!~I. I 

0101 g <lGtompuloutpul 

DAVooloootid 
NRFO ""t rea<ly lor d<lta 
JIIDACnotdolooceepted 

vad man kan kalla en tre-trådars 
sammanlänkad handskaknings
process för överföring av varje 
databit över anpass ningsn ätet. 

Ett buss-system 
i praktiken 

Ett typexempel på hur denna 
databuss kan användas åskådlig
görs i en applikation av ett lik
nande system för analys av ut
mattning i gods- och person
vagnsprototyper till järnvägs
vagnar framtagna av europeiska 
järnvägsorganisationen . Sejig 5. 

Varje typ av fordon som tas 
fram av denna järnvägsorgani
sation genomgår först intensiva 
prototyptester innan de går i 
produktion . Delar av detta 
testförfarande utsätter fordonet 
för olika fall av arbetsbelast
ningar. U pp till 300 trådtöj
ningsgivare är kopplade till for
donet under testet. 

Dessa trådtöjningsgivare ar
betar i princip så att de ändrar 
resistans i proportion till belast
ningen och genom att koppla 
dessa i en resistansbrygga är det 
möjligt att få ut en spänning som 
är proportionell mot belastning
en. En brygga behövs alltså för 
att komplettera de övriga ele
menten - vilka i hög grad vari
erar från givare till givare - och 
en voltmeter behövs för att mäta 
den resulterande utspänningen . 

Manuell kontroll kan vara re
lativt komplicerad att genomfö
ra: Att ställa in varje värde i 
bryggan, välja den lämpligas te 
givaren, mäta utspänningen och 
sedan att göra ytte rligare beräk
ningar för att undersöka belast
ningen i varje punkt. Så man be
slöt därför att ha ett datorkont
rollerat system för insamling av 
data, att göra beräk ningar och 
presentera resultatet med en ut
skrift. 

Varje försök att ansluta den 
serie av instrument som är nöd
vändiga - scanner, kontrollen
het för denna, brygga , digital
voltmeter, dator och skrivare - i 

forts på sid 42 
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lEe-buss forts från sid 4/ 

Fig 5. System uppkopplingen på 
bilden användes vid utprovning 
av järnvägsvagnar vid den euro
peiska järnvägsorganisationen. 
Se texten. 

ett stjärnsystem skulle ha inne
burit svåra problem med sam
mankopplingen. Eftersom en 
dator var nödvändig att använda 
i vilket fall som helst, var det 
inga problem att låta den kon
trollera en databuss. 

Driftförfarandet är mycket 
enkelt. Datorn bestämmer ad

. ressen till scannerkontrollen -

DATA LINES - -- ---<111111111111111111111111111111111 tf---------

H- ----w 
DAV Idata available) 

L-

H-

NRFD Inat readv for data) 

L-~ 

H-

NDAC I not data accept ed ) 

mottagaren - som frågar efter 
data från en speciell trådtöj
ningsgivare . Bryggan adresseras 
som mottagare för att förses 
med nödvändiga premisser för 
bryggans inställning, och den 
adresseras sedan som sändare 
för att leverera mätdata ut på 
bussen . . 

Voltmetern instrueras för att 
verka som mottagare först för 
inställning av mätområden och 
sedan som sändare för överfö
ring av mätdata till datorn. Da
torn bearbetar informationen 
och adresserar skrivaren så att 
denna avlyssnar de data som 

L- r---w 

T, T2 

Fig 6. En typisk sekvens av data
överföring med" handskakning" 
visas här. En förklaring til/för
loppen ges i rutan härintill. 

sedan skrivs ut. 
N aturligtvis kan skrivaren 

programmeras så, att den kon
trollerar systemet och ger en se
rie avläsningar av spännings
värden för senare behandling i 
datorn. 

Framtida utvecklingar 
lnstrumenttillverkare och an

vändare lovordade iden till den
na standard som både kommer 
att höja prestationsförmågan 
hos de instrument som används 
och ge användaren större val
möjligheter. Framtida utveck
lingar kommer att föra denna 
standard vidare. 

Längre distanser ger upphov 
till mera komplicerade problem. 

Vid avstånd upp till 100 m kan 
nuvarande IEC-system tilläm
pas med vissa modifieringar av 
maskinvaran. För längre av
stånd upp till två eller tre km , är 
det nödvändigt att gå över helt 
till seriematade bussar med bara 
två eller tre trådar. 

IEC-bussens framgång kom
mer helt och hållet att bero av 
hur användare kommer att för
stå och bruka den . Ett special
konstruerat system kan vara det 
bästa för ett engångsprojekt, 
men om man vill ha reproducer
bandet eller vill bygga ut sitt 
system kommer man snart att 
möta problem och inse att en 
lösning sådan som IEC-bussen 
är den rätta . • 

Handskakningsprocessen vid IEC-bussöverföring 
Överföringen av ett datorbord 

mellan sändande och mottagan
de enheter kontrolleras genom 
handskakningprocessen på de 
tre datakontrolledningarna. För 
att förklara hur detta sker tar vi 
fig 6 till hjälp. 

Där visas vågformerna hos de 
olika signalerna DA V (data 
available), NRFD (not ready for 
data) och N DA C (not data ac
cepted). För bästa åskådlighet 
visas bara en dataledning. 

I) Grundvillkoren bestäms 
för sändande och mottagande 
enheter: DA V -ledningen sätts 

hög (data finns inte tillgänglig), 
N RFD sätts låg (ingen motta
gande enhet är fårdig att ta 
emot) och NADC sätts låg (ing
en mottagande enhet har ac
cepterat data). 

2) Sändande enhet kontrol
lerar ledningarnas tillstånd och 
lägger sedan ett dataord på da
taledningarna. 

3) Mottagande enheter är nu 
alla beredda att ta emot, så 
NRFD-Iedningen går hög. 

4) När den sändande enhe
ten känner att N RFD är hög, 
sättet den DA V på låg nivå för 
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att data är tillgänglig. 
5) Den första mottagande 

enheten sätter N RFD låg för att 
indikera att den inte längre är 
redo att ta emot. De andra 
mottagande enheterna följer sitt 
tempo. 

6) Den första mottagande 
enhet som avslutar, sätter 
NDAC till hög nivå för att indi
kera att den har accepterat data. 

7) När den sista lyssnaren 
har indikerat att den har accep
terat data går NDAC till hög ni
vå. 

8) Den sändande enheten 

känner då att NDAC är hög och 
sätter DA V hög för att indikera 
att data inte längre är tillgänglig . 

9) Den sändande enheten 
tar bort data från dataledningar
na. 

10) De mottagande enheterna 
känner att DA V är hög och sät
ter NDAC låg för att förbereda 
sig för nästa sekvens . 

II) Nu är alla tre datakont
rolledningarna åter i sina ut
gångslägen. • 
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Europa slår tillbaka mot Japan: 
Två nya videosyslem presenterade! 

De japanska videosystemen är sannolikt ledande i Europa i dag. Men nu kommer det att 
bjudas mQtstånd med nya djärva lösningar från Philips och Bas/. 

Philips-systemet är ett konventionellt snedspåravsökt system, medan Bas/ satsar på en 
hittills oprövad lösning med parallella spår på ett 8 mm band. 

För den som är intresserad av den grundläggande tekniken bakom videospelarna och 
deras utveckling, hänvisar vi till RT 1979 nr 4. 

Philips Video 2000 
med vändbar kassen 
och lång speltid 
•• Philips VCR var länge det 
enda videokassettsystem som 
fanns att få för hembruk . Det är 
därmed det äldsta och i flera av
seenden det mest omoderna 
systemet. Att Philips-teknikerna 
har arbetat på ett helt nytt vi
deosystem har varit uppenbart 
en längre tid. Det arbetet har 
skett tillsammans med Grundig 
som även var Philips partner i 
det gamla VCR-systemet. Allt 
fler detaljer har också läckt ut 
om systemet, och nu har det 
slutligen visats för pressen i 
Eindhoven där Philips huvud
kontor ligger. 

Det huvudsakliga målet för 
Philips-teknikerna har varit att 
ta fram ett kassettsystem som 
tillåter mycket lång, obruten 
speltid. Dessutom har man velat 
göra ett system som gör det 
möjligt att applicera alla önsk
värda styrmöjligheter för an
vändaren . 

Om man studerar de konkur
rerande japanska systemen fin
ner man att de ökat sin speltid 
genom att minska bandhastig
heten. Det innebär att den upp
tecknade spårbredden på bandet 
blir allt mindre . Den minsta 
spårbredden i Europa har i dag 
B eta -systemet med 32,8 JLm. I 
USA har man visat ett Beta
system med ännu längre speltid 
och blott 19,5 JLm spårbredd. 
V HS -systemet har också lik
nande parametrar. 

Längst speltid 
i liten kassett 

Så små spårbredder kräver en 
mycket hög mekanisk precision . 
Redan nu ligger den antagligen 
på gränsen för vad som är möj
ligt att göra till överkomliga pri
ser. För att få sex timmars spel
tid med VHS-systemet använ
der man en bandhastighet som 
är 1, 12 cm/s i USA . Den låga 
bandhastigheten påverkar näs-

tan inte bandets hastighet i för
hållande till videohuvudet. Den 
bestäms i stället av huvudets pe
riferihastighet. Däremot påver
kas ljudkvaliteten negativt. I 
Sverige körs VHS- och Beta
kassetterna med ca 2 cm/s och 
den hastigheten ger ganska dålig 
frekvensgång. Det blir också 
mycket stor ri sk för svaj med 
den låga hastigheten . Om man 
skulle sänka den ytterligare, får 
man räkna med en betydande 
försämring av ljudkvaliteten . 

En av målsättningarna för 
Philips utvecklingsavdelning 
måste ha varit att det nya sys
temet skulle få en kassett som 
var av samma storleksordning 
som de övriga systemens . Re
sultatet har blivit en kassett som 
i allt väsentligt har samma mått 
som en VHS-kassett. Men de
taljer skiljer, och man har inte 
någon form av varken elektrisk 
eller mekanisk kompatibilitet. 
Trots samma ytterrnått rymmer 
den nya Philips-kassetten 352 m 
band mot VHS 240. Philips an
vänder ett tunnare band än VHS 
för att få plats med den längden. 
Speltiden blir med det två gång
er fyra timmar. Det ger en kost
nad per timme på ungefår 25 kr. 
Beta och VHS kostar nästan 
dubbelt så mycket! 

Den största skillnaden mellan 
kassetten för Video 2000 och 
andra system är att Philips-kas
setten är vändbar som en vanlig 
kompaktkassett för ljud. Den är 
därför symmetriskt uppbyggd . 
Tack vare den vändbara kas
setten kan Philips arbeta med 
mycket liten spårbredd och än
då få en någorlunda anständig 
bandhastighet för ljudet. 

Hur hänger nu detta ihop? En 
låg bandhastighet ger en liten 
spårbredd, eftersom bandet 
blott hinner flytta sig en liten 
sträcka mellan varje halva varv 
som videotrumman gör. En hög-
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Fig 1. Spelaren VR2020, som är den första i Philips nya system Video 
2000. Den har elektronisk styrning av alla funktioner. En mikroproces
sor ingår även för effektiv kontroll. 

re hastighet gör i stället att spå
ren blir bredare eller ligger gle
sare. I en normal videospelare 
går huvudet diagonalt över ban
det , från ena kanten till den and
ra. I Philips-spelaren går huvu
det bara halvvägs. Det innebär 
att en inspelning bara utnyttjar 
bandets halva bredd. Den andra 
halvan kan man spela på efter 
det att man vänt kassetten . 

Detta gör att spåren ligger 
med en mindre vinkel mot 
bandkanten, mera " parallell" 
med den. Den mindre vinkeln 
gör i sin tur att spåret blir smala
re för samma bandhastighet. På 
det sättet har man lyckats min
ska s'pårbredden utan att minska 
band hastigheten till förfång för 
ljudkvaliteten! 

Men det smalare spåret krä
ver en högre precision i bandfö
ring och montering av huvudet. 
En hög mekanisk precision 
kostar mycket pengar och krä
ver troligen ganska mycket ser
vice eftersom mekaniken slits. 

Elektronisk precision 
ersätter mekanisk 

Philips svar på det problemet 
är att ersätta mekanisk precision 
med elektronisk. Man har 
monterat huvudet på små plat-

tor av piezokeramiskt material. 
De har den egenskapen att de 
böjer sig när man lägger en 
spänning på dem. Därigenom 
kan man styra huvudets position 
så att det följer de inspelade 
spåren exakt. 

Videospåren på bandet ligger 
alldeles intill varandra . Efter
som de ligger så tätt får man en 
viss överhörning mellan dem. 
Detsamma sker även i de övriga 
videosystemen, och man över
vinner problemen genom att 
sätta de två videohuvudena på 
trumman något lutande i för
hållande till varandra. 

För att styrsystemet i Video 
2000 skall kunna ställa huv"udet 
rätt , fordras emellertid något 
mera. Huvudet måste ha infor
mation om att det ligger rätt i 
spåret och om att det läser rätt 
spår. 

På bandet spelas normalt in 
två signaler som innehåller vi
deoinformation: Luminans och 
krominans eller bild- och fårg
signal. Bildsignalen ligger i 
MHz-området , och fårgsign alen 
ligger runt en bärvåg på 625 
kH z. Under fårgsignalen finns 
en del utrymme för ytterligare 
signaler. Det utnyttjar man i Vi
deo 2000 till att lägga en identi-



Fig 2. Om man endast utnyttjar halva bredden på bandet blir spårbred
den mindre, förutsatt att bandhastighet och videotrummans diameter är 
samma. 

Fig 3. Kassetten i Video 2000 jämfört med en VHS-kassett och en 
VCR-kassett längst bak. V2000-kassetten har praktiskt taget samma 
dimensioner som VHS, men är symmetrisk så att man kan vända den åt 
båda hållen i spelaren. 

fieringssignal som kan användas 
vid spårningen. Varje huvud 
påförs växelvis två frekvenser 
vid inspelningen så att identi
fieringssignalen tecknar ett be
stämt mönster på bandet. 

Vid avspelningen kan sedan 
frekvenserna kännas av. Om 
huvudet ligger snett i förhållan
de till den inspelade signalen får 
man överhörning av felaktig 
frekvens. Felet kan avläsas till 
storlek och riktning , och huvu
det kan så ställas rätt. Om man 
får avv ikelser med samma teck
en från a lla spår tyder det på att 
bandet går för fort eller för sak
ta. En felsignal kan då föras till 
motorservot och hastigheten 
kan korrigeras. Detta positione
ringssystem kallas D TF, Dyna
mic Track Following. 

Optimal spårföljning 
ger stillbild och slow motion 

Tack vare att man kan opti
mera huvudets läge i varje 
ögonblick är det möjligt att åter
ge en stillbild utan några stör
ningar. I ett konventionell t sys
tem kommer huvudet att gå i en 
något felaktig bana över bandet 
när det står still. Det för med sig 

att man i regel får så starka stör
ningar att bilden blir onjutbar. I 
Video 2000 kan man styra hu
vudet att exakt följa rätt i spåret 
även när bandet står stilla. 
Också vid snabbspolning kan 
man på detta sätt få perfekta 
bilder utan ' störningar. Likaså 
ger DTF en ostörd bild även om 
bandet töjer sig eller krymper. 

Därmed har man gjort ett 
ganska elegant videosystem där 
många av svagheterna med de 
tidigare har eliminerats. Den 
spårningskontroll som finns på 
dagens videospelare är helt 
borttagen och mots varande 
funktion sköts alltså av DTF. 
N u brukar normal återgivning 
fungera rätt väl · utan att man 
behöver röra trackingkontrol
len. U ndantaget från det är väl 
just Philips VCR-modeller där 
man ibland kan ha mycket svårt 
att spela upp ett band inspelat 
på en annan VCR-spelare . Med 
DTF garanteras 100 % kompati
bilitet. Och den kompabiliteten 
bygger inte på mekanisk preci
sion som kan förändras med ti
den och som är svår och dyr att 
åstadkomma, utan på ett elekt
roniskt servosystem . Spårning-

Band 

Piezo
keramiskt~~~~~~~ 
fäste 

Nedre I 
,trumhalva i 

Videohuvud 

Fig 4. Videohuvudet sitter fästat på ett piezokeramiskt element som 
böjer sig vid spänningspålägg. Därigenom kan man styra det mycket 
snabbt och noggrant i bandspåret. 

K2 K1 K2 K1 

f 1 = 102 kHz I KlI 
f 2 = 117 kH z IK 21 
f L = 16L kHz IK lI 
f l = 11.9 kHz I K21 

K2 K1 

Fig 5. Till spårföljningssystemet spelar man in pi/ottoner på bandet. 
Tonerna styr huvudets position så att rätt huvud alltid avläser rätt spår. 
Systemet ersätter helt de annars vanliga synkpulserna på bandet. Hu
vud Kl spelar först in en ton med frekvensen fl = 102 kHz. Därefter tar 
K2 vid och spelar in 117 kHz. Andra gången Kl kommer, spelar det in 
frekvensen 164 kHz, och andra gången K2 är aktiv, spelas f4= 149 
kHz. På så sätt uppstår ett entydigt mönster som känns al' vid avspel
ningen. 

en bör därför kunn a fungera ut
omordentligt väl med DTF
systemet. 

Brusreduktion 
i ljudkanalen 

Förutom videospåren ryms på 
varje bandhalva ett ljudspår och 
ett hittill s outnyttjat spår som 
t ex kan användas för tidkod e 
dyl. Alla tidigare videokassett
spelare har ett synkspår som 
håller bandets läge korrekt i för
hållande till huvudet. Det sak
nas helt i Video 2000 och ersätts 
av DTF-signalerna. Ljudspåret 
är 500 /1-m brett och kan delas av 
till två spår på 250 /1-m för ste
reoljud. Det extra spåret är 300 
/1-m brett. 

För att man skall få god ljud
kvalitet har man infört ett brus
reduktionssystem som kallas 
DNS , Dynamic Noise Surpres
sion. Det är ett Dolby-liknande 
system som är verksamt både 
vid in - och avspelning. 

Det förefaller som även övri
ga videosystem avser att inkor
porera någon form av brusre
duktion i sina apparater, men 
man kan då få problem med 
kompatib iliteten i lj udet. Vi har 

inte kunnat finna ut hur effektivt 
systemet i Video 2000 är, men 
data för spelaren VR2020 säger 
att dynamiken för ljudet är mer 
än 50 dB. 

Spelaren VR2020 
första apparat 

Så långt systemet Video 2000. 
Inom systemet kan det rymmas 
ett antal apparater med olika 
egenskaper: Stationära och bär
bara, standardmodeller och 
lyxrnodeller med aU tänkbar 
automatik och styrbarhet. Den 
enda apparat som hittills finns 
heter VR2020. Alla funktioner 
på den är elektriskt styrda, och 
man har tagit en mikroprocessor 
till hjälp för att få en effektiv och 
mångsidig styrning. Kopplings
uret kan ställas in för inspelning 
av upp till fem program från 
olika kanaler upp till 16 dagar i 
förväg . När man programmerar 
in den dag man vill spela in på, 
gör man det genom att slå in 
antalet dagar som återstå r till 
dess. Om man skulle önska nå
got ytterligare av programverket 
i V R2020 vore det kanske att 
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kunna slå in det datum man vi ll 
spela in på i stället. Det kan vara 
lite rörigt att räkna dagar i stället 
för att slå in ett datum . Men det 
är kanske en smaksak . 

Liksom alla övriga videospe
lare innehåller VR2020 en tuner 
för samtliga tv-kanaler. UPi> till 
19 stationer kan förinställas. I n
och utgångarna i modellen går 
över hf-modulator och mottaga
re. För speciella ändamål kan 
man använda en tillsats för nå
gon hundralapp som ger appa
raten in- och utgångar med vi
deosignal. 

Det finns ett bandräkneverk 
på maskinen . Det är helt elekt
roniskt och bjuder en värdefull 
finess. Om man vill se ett pro
gram som man vet börjar vid en 
viss mätarställning , trycker man 
bara in tangenten GO TO och 
mätarställningen . Maskinen sö
ker då själv upp rätt avsnitt. 

Det längsta band som finns är 
alltså på 2x4 timmar. Snabb
spolningstiden för det långa 
bandet är bara två minuter, så 
åtkomsttiden för ett program på 
en full 8-timmarskassett blir ald
rig mer än två minuter. Den 
vändbara kassetten medger att 
man gör en maskin som går både 
fram- och baklänges med auto 
reverse, men VR2020 kan bara 
köras åt ett håll och man måste 
alltså vända kassetten för hand. 

Systemets möjligheter 
ännu inte uttömda 

I VR2020 har man heller inte 
använt möjligheten att få god 
sti llbild och snabbspolning med 
bild. Det finns alltså fler möjlig
heter att plocka ur systemet och 
fler modeller lär vara på väg. 

(~2~/J~iiA~U~D;IO~J~M~O~N~O~'l:/:2:. 
VIDEO = 

VIDEO a 

Fig 6. Så här är bandet dispone
rat. Vardera halvan innehåller ett 
ljudspår, 650 /Lm brett, delbart 
till två kanaler på 250 JLm för ste
re oljud. Videospåren är 22,6 JLm 
breda och ett extra kontrollspår 
för godtycklig användning är 300 
/Lm brett. 

Och bildkvaliteten? Uppen
bart har Philips alltså här satsat 
på att göra ett system med lång 
speltid, hög spårningsprecision 
och möjligheter till avancerad 
styrning. Bildkvaliteten har man 
däremot ansett sig nöjd med se
dan tidigare och den förefaller 
också att vara ungefår densam
ma som hos den tidigare VCR
spelaren N 1700. Några ingående 
studier av bilden har vi dock 
inte kunnat göra. De maskiner 
som visats har väl också häm
tats ur någon förserie och är 
kanske inte representativa för 
de senare. Om man skall döma 
av bandhastigheter, spårbredder 
och uppteckningshastigheter 
torde bildkvaliteten i alla fall 
vara ganska lik de övriga system 
som finns. 

De nya spelarna beräknas 
kunna introduceras i Sverige i 
början av nästa år. Priset för 
VR2020 väntas ligga mellan 
6500 och 7000 kr. De äldre 
spelarna för VCR-kassett, 
N 1500 och N 1700 , kommer att 
levereras så länge det finns ef
terfrågan, meddelas det också. 
Det är väl att anta att den efter
frågan kommer att avta ganska 
snart. Kassetterna för VCR 
kommer säkert också att tillver
kas så länge det finns efterfrå
gan, men troligen kommer pri
serna att stiga i takt med att till
verkningen minskar. 

Överallt japaner 
i videodjungeln ... 

Hur skall det då gå för Video 
2000? Är det inte redan japaner 
överallt? I dag räknar man med 
att 0,5 % av hushållen i Västeu
ropa har videospelare. I J apan 

Fig 7. Laddningsmekanismen i 
VR2020. Kassetten läggs i upptill 
på bilden och den roterande vi
deotrumman ligger centralt i bil
den. 
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har vi den högsta hu shåll stäck
ningen med ca 1,7 %. Siffrorna 
kan jämföras med motsvarande 
för fårg-tv där Västeuropa har 
40 % och Sverige 73 % hus
hållstäckning. Ett sådant hus
hållsinnehav kan betraktas som 
mättat, men som synes är det 
långt kvar innan videospelarna 
nått dithän. Siffrorna gäller för 
1978. Det finns alltså fortfaran
de en mycket stor marknad kvar 
att s l å~s om. Likväl har ju de 
japanska systemen etablerat sig 
ordentligt hos oss. Och de ligger 
väl heller knappast på latsidan. 
Ä ven därifrån får vi säkert nya 
system. 

Men inte bara japanerna vill 
slåss mot det nya Philips-syste
met. Basf tänker också snart 

lansera sitt LVR-system. Om 
systemdjungeln har verkat oge
nomtränglig hittill s, kommer 
den säkert att bli än värre i 
framtiden. 

Det är ingen tvekan om att 
Philips-systemet tekniskt häv
dar sig väl mot de japanska 
systemen. Philips har också en 
mycket stark organisation i 
Europa, så de bör nog klara att 
ta en ordentlig bit av markna
den. Som draghjälp har de ju 
också Grundig , även om det 
främst är ett internt västtyskt 
fabrikat. 

Systemet är dock dyrt, och en 
del av de nya system som kom
mer verkar bli väsentligt billiga
re och därför kanske farliga 
konkurrenter. • 

Jämförelse mellan fyra aktuella system i Europa 

Beta 

Max speltid (h) 3,25 
Bandhastighet (cm/s) 1,87 
Skrivhastighet (m/s) 5,83 

Spårbredd (/Lm) 32,8 
Bandförbrukning (m 2/h) 0,84 
Pris per timme (kr) 44 

. Monteringsplatta 

Fig 8. Laddningsmönstretför 
bandet påminner om YRS. Ban
det förs i en M-formation runt 
trumman. 

VHS V2000 LVR 

3,0 '2 x 4 3,0 
2,734 '2,44 400 
4,9 5,08 4,0 

50 22,6 110 
1,05 0,55 1,6 
53 25 30 

Fig 9. Kassetten har tre kod-hål 
som kan ange bandlängd, eventu
ell typ av band (t ex metallband) 
o s v. Endast bandlängden är t v 
kodad. Under kodningen sitter en 
infällbar inspelningsspärr som 
används om man vill förhindra 
radering av ett band. Spärrningen 
kan hävas genom att man för 
spärren åt sidan. 



Basl:s LVR-system 
ger I iten kassett 
och billigare spelare 
•• Så har äntligen Basf:s om
talade videosystem visats för 
pressen. Visserligen hittills bara 
för tysk press, men RT har fått 
tillgång till materialet som del
gavs. 

De huvudsakliga systemegen
skaperna har tidigare offent
liggjorts och publicerats i RT, 
men vi börjar från början för sä
kerhets skull. 

De första magnetiska upp
teckningarna av videosignaler 
skedde med ett band som rörde 
sig med hög hastighet framför 
ett videohuvud. Hastigheter på 
40 m/s var vanliga. Ohanterliga 
bandlängder blev då nödvändiga 
för att man skulle få någorlunda 
lång speltid. Tiden blev ändå 
mycket begränsad . Systemet 
med fast huvud verkade inte 
vara någon bra lösning och kom 
aldrig i större bruk. Detta hände 
på 1950-talet. 

Då övergick man också till 
principen med band som rörde 
sig långsamt och ett huvud som 
rörde sig snabbt i förhållande till 
bandet. Strax hade man då fått 
rimligare speltider med samma 
bandlängder. Vad man däremot 
ofta glömmer bort är att man 
samtidigt ökade packningstät
heten avsevärt. Tidigare hade 
man använt i stort sett hela ban
dets bredd för videosignalen. 

Nu kom man i stället att ar
beta med videokanaler som så 
småningom i dag krympt ner 
mot 20 }.Lm i Philips V2000. 
Detta är möjligt bara tack vare 
moderna magnet material som 
kan lagra mycket information 
per ytenhet. 

Mekaniken i en videospelare 
med rörligt huvud bjuder på en 
del problem vid tillverkning och 
konstruktion. Bland annat skall 
videosignalen föras . över till det 
roterande huvudet genom in
duktiv koppling. Det går vidare 
åt en mängd rörliga delar för att 
föra bandet i läge runt den rote
rande trumman som används i 
hemvideosystemen. All sådan 
mekanik som styr bandets rörel
se måste dessutom ha mycket 
hög precision. Allt detta skapar 
som sagt problem vid tillverk
ningen. Och det i sin tur är sy
nonymt med att produkten 
kostar pengar. 

Fast huvud 
och 72 spår 

Ett system med fast huvud 

skulle därför kunna göras billi
gare . Och mindre, eftersom 
mycket av laddningsmekaniken 
helt bortfaller. Problemet är ba
ra att få anständig speltid. 

Lösningen är enkel när man 
känner till den: Dela upp bandet 
i ett stort antal spår och kör spå
ren efter varandra med hög has
tighet förbi ett videohuvud ! M en 
hur växla mellan spåren? Toshi
ba har visat ett system som ar
betar med ett ändlöst band med 
en genomloppstid av 16,7 s. Ef
ter den tiden byter man spår så 
att man betar av hela bandets 12 
mm på ca en timme. 

Basf har valt en annan väg: 
N är bandet har gått hela sin 
längd med 4 m/s vänder det, 
byter spår och spelar åt andra 
hållet. Men hur stoppar man ett 
band med farten 4 m/s och ac
celererar upp det till samma 
hastighet åt andra hållet utan att 
det märks i bilden? Svar: Det 
gör man inte! Det märks! Vänd
ningen tar naturligtvis en viss 
tid . Siffran IDO ms är senaste 
budet. Tidigare har man sagt att 
man skulle lagra sista bilden 
från bandet i ett minne och visa 
den tills ny bandbild kommer. 
A v de senaste uppgifterna att 
döma har man inte tänkt göra så 
i de första modellerna . I stället 
låter man bilden försvinna under 
fem delbilder. 

Ett halvledarminne som kan 
lagra en fårg-tv-bild med till
räcklig upplösning har bedömts 
för dyr att integrera i systemet. 
Man säger att priserna på halv
ledarminnena skall kunna ha 
sjunkit till en intressant nivå om 
ca två år. Då kan man tänka sig 
att bygga in en överbryggning av 
vändtiden i maskinen . Därmed 
får man också möjlighet till still
bild , något som inte går nu ef
tersom bandet hela tiden måste 
löpa med sin bestämda hastig
het. 

En blinkning vid bandvänd
ningen en gång på 2,5 minuter 
får man alltså stå ut med i L VR
systemet tills vidare. Hur stö
rande detta är vet vi faktiskt in
te. Vi hoppas få tillfålle att se 
apparaten på Berlin-utställning
en i höst och återkommer med 
fräscha intryck! 

Acceleration till 4 m/s 
utan påfrestning på bandet 

Men hur kan nu bandet tåla 
forts på sid 48 
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Fig l. Spåren ligger parallellt i LVR-systemet. För att man inte skall få 
överhömingsproblem måste man ha skyddszoner mellan spåren. Det 
gör att balldåtgången blir högre i LVR-systemet än i kOllkurrerande 
system. 

Fig 2. Ungefär denna storleksrelalion är det mellan en L V R -kassett 
och en kompaktkassettför audio. Marknadens minsta videokassett! 
Hittills. 
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att accelereras så snabbt? An
vänder man ett myck~t starkt 
och därmed tjockt band? Nej , 
bandet är blott 8,5 /Lm tjockt. 
Det motsvarar ungefår tjockle
ken på bandet i en el20-kassett. 
Ett Betamax-band är 14 /Lm 
tjockt och ett YHS 20 /Lm . För 
att inte slita av bandet har man 
därför ordnat drivningen på ett 
okonventionellt sätt. 

Mellan bandets båda spolar 
ligger en gummiklädd kapstan
axel. Dess diameter är så stor 
att den trycker mot båda band
rullarna. N är kapstan axeln 
roterar för den med sig bandet, 
och eftersom periferihastigheten 
är lika stor på båda bandspolar
na uppstår ingen dragpåkänning 
i bandet! 

Lösningen för också med sig 
att hela mekanismen blir mycket 
kompakt. Detta delvis också på 
grund av att man inte använder 
roterande huvud. Den enda rö
relse huvudet gör är att skifta 
spår. 

Bandet i kassetten är 600 m 
långt och alltså mycket tunt. 
Man har också gjort en mycket 
originell kassettkonstruktion . 
Yanliga kassetter, både för ljud 

och bild , innehåller två spolar. 
LY R-kassetten innehåller en
dast en spole. Den andra spolen 
sitter fa st i apparaten. Detta för 
med sig att kassetten kan göras 
mycket liten . Yttermåtten är 
114x 106 x 17 mm. 

Principen med en spole är 
dock inte enbart av godo. För 
att man skall kunna ta ur kas
setten ur apparaten måste ban
det ligga helt inspolat i den . Så
vitt vi kunnat finna kan man inte 
spola bandet snabbare än de 4 
m/s som används vid spelning
en. I olyckligaste fall med ban
det helt utdraget får man därför 
vänta 2,5 minuter innan man 
kan ta ur kassetten . Om bandet 
tar slut mitt i ett program och 
man vill byta kassett kan det 
kännas mycket långt! 

Hög bandförbrukning 
i L VR-systemet 

Bandet fylls vid spelning av 
72 spår med videoinformation 
på. Om man räknar ut spårbred
den och bandförbrukningen för 
LYR-systemet jämfört med 
andra videosystem finner man 
att L Y R förbrukar relativt 
mycket band. Utrymmet för ett 

Fig 3. Drivningen av bandet sker med en gummiklädd kapstanaxel som 
ligger an mot bandrullarna. På det sätter slipper man påkänningar i 
bandet när det stoppas och accelererar till 4 m/s .. Till höger kassetten, i 
mitten kapstan och videohuvud och till vänster upptagningsspolen som 
sitter fast i apparaten. 
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spår på bandet blir ca 110 /Lm, 
vilket kan jämföras med Philips 
nya V 2000 som blott använder 
ca 22 /Lm eller YHS med 49 /Lm . 
Till stor del beror detta på att 
L YR-systemet måste använda 
skyddszoner mellan spåren och 
inte packa dem intill varandra så 
som man numera gör i video
system med snedspåravsök
ning. Den överhörning som blir 
mellan spåren kan inte utjämnas 
i L YR-systemet genom att intill
liggande spår inte innehåller 
korrelerad information . 

Bandförbrukningen i LY R 
blir därmed ca 1,6 m2 per tim
me. Detta kan jämföras med da
gens "snålaste" system Y2000 
som bara behöver ca 0,55 m2 per 
timme. Trots detta anger Basf 
att kostnaden per speltimmar 
skall bli obetydligt högre än för 
Y2000 eller ca 30 kr mot ca 25 
kr. Detta förutsätter betydligt 
billigare band , även om kostna
den för kassetten blir billigare i 
LYR-systemet. 

Tack vare den enklare upp
byggnaden av L YR-kassetten 
innehåller den bara 13 delar, 
vilket skall jämföras med mellan 
30 och 35 delar i andra video-

kassetter. En kompaktkassett 
för ljud innehåller normalt 24 
delar. 

Fm-Ijud 
i videokanalen 

Men ljudet då? Vart tog det 
vägen? Med bandet fyllt av vi
deospår blir det ju ingen plats 
för ljud! Lugn! Videon spelas in 
på vanligt sätt , d v s frekvens
modulerat på en frekvens i 
MHz-området. Under den , runt 
500 kHz, ligger fårginformation. 
Under fårginformationen finns 
plats " ledig" i frekvensområdet. 
Där har man lagt två fm-bärvå
gor på 100 och 200 kHz. På dem 
kan man modulera in tvåkana
ligt ljud och spela in till sammans 
med videon. Tack vare den hö
ga band hastigheten och fre
kvensmoduleringen får man 
oöverträffade data för ljudka
nalerna. Frekvensomfånget 
uppges till 40-12500 Hz med 
dynamiken 56 dB. Och detta 
gäller vardera av två ljud kana
ler! Svajningen blir också låg , 
0,01 %, uppges det. Konventio
nella videospelare med band
hastigheter på ett par cm/s har 
svårt att uppnå sådana data! 

Färg 
~ 

Bild-

Frekvens 
~-----Video------~, I 

Fig 4. Ljudet ligger frekvensmodulerat i området under färginforma
tionelI. Det erbjuds i standardutförandet två ljudkallaler med hifi-data. 
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Fig 5. Ett maximalt LVR-system 
består aven mottagardel med tid
ur och automatik samt en porta
bel, batteridriven bandspelaren
het. 



Till det goda svajvärdet med
verkar också att man har en tid
bas korrektion som utjämnar fe
len i tidbasen , d v s synkpulser
nas läge i tiden , ner till mindre 
än 60 ns. Det är betydligt lägre 
än för okompenserade helica l 
sean-maskiner. En sådan ma-

skin byter också huvud för varje 
delbild. Då förlorar man ett an
tal synkpul ser som gör att man 
måste använda en annan tidkon
stant i mottagaren för att inte få 
ryckningar i bilden. Något så
dant bortfall av synkpulser sker 
inte i LV R-spelaren , utan samt-

Allt tätare lagring på banden 
•• Det som begränsar en vi
deobandspelares förmåga att 
lagra goda bilder och.,gott ljud är 
bandets kapacitet. Atminstone 
bör det vara bandet som begrän
sar och inte apparaturen. Inom 
ramen för en viss bandkapacitet 
gäller det så att finna en lämplig 
kompromiss mellan speltid och 
bildkvalitet. Om man vi ll höja 
bildkvaliteten går det ut över 
speltiden , och en förlängd spel
tid sänker bildkvaliteten om 
man inte utnyttjar bandet mera 
effektivt. 

Ett bättre utnyttjande av ban
det kan alltså tas ut som en för
bättring av bildkvaliteten eller 
en förl ängning av speltiden . Vår 
undersökning av marknadens 
videosystem i RT 1979 nr 4 vi
sade att bildkvaliteten är långt 
ifrån pelfekt på de system som 
finns . Likväl arbetar apparat
tillverkarna huvudsakligen med 
att förbättra speltiden i första 
hand . 

Utvecklingen av B eta- och 
VHS-system i USA visar detta 
mycket kla rt. N är Beta introdu
cerades 1975 gav det en speltid 
aven timme på ett band som var 
144 m långt. 1977 sänkte man 
bandhastigheten till hälften och 
fick fördubblad speltid, två 
timmar, på samma bandlängd . I 
år har man aviserat tredje gene
rationen Beta med 220 m band i 
kassetten och nästan en ytterli
gare halvering av bandhastig
heten . Detta ger 4,5 timmars 
speltid. 

VHS har genomgått ett lik
nande förvandlingsnummer i 
USA: Från 240 m band och två 
timmar 1976 till 240 m och fyra 
timmar 1977 till sex timmar på 
samma bandlängd 1979. 

Samtidigt med den ökade 
speltiden har man arbetat på att 

förbättra bildkvaliteten, eller 
kanske snarare att behålla kva
liteten trots minskad bandhas
tighet och spårbredd. 

I Europa finns bara en hastig
het på vardera Beta och VHS, 
men det är inte otroligt att vi 
kommer att få se en utveckling 
även här. Vi började ju senare 
än USA med videospelare, och 
de europeiska maskinerna mot
svarar därför i stort sett andra 
generationens i USA. 

Den minskade bandåtgången 
ger oss del s en lägre kostnad per 
speltimme , dels möjlighet till 
längre sammanhängande upp
tagningar. För att man skall ha 
någon glädje av de långa spelti
derna krävs att spelarna har ef
fektiva tidkretsar som kan styra 
upptagningen utan att någon 
sköter spelaren. De långa spel
tiderna behövs ju knappast för 
att spela in så långa enstaka 
program . De är ju ytterst sällan 
mer än ett par timmar. Nej , 
vinsten skulle i stället ligga i att 
ett långt band kan rymma många 
program efter varandra. Om 
man åker bort en tid kan man 
vilja ha möjlighet att spela in fle
ra program, från olika kanaler, 
efter varandra automatiskt. Ett 
kopplingsur som kan klara av 
det är inte svårt att göra och så
dana börjar också komma på 
apparaterna. För att det hela 
skall rymma ett rimligt stort 
antal program måste dock ban
det vara tillräckligt långt, och 
det kan vara tveksamt med det i 
dag. 

Med Philips Video 2000 skulle 
man på så sätt kunna ha en kas
sett fylld med åtta timmar tv
program när man kommer hem 
efter en helg. Men när man skall 
hinna se alla dem har ännu ingen 
svarat på. .. • 

Utvecklingen av Beta och VHS tör NTSC-systemet i Japan och 
USA 

Beta VHS 

Ar 1975 1977 1979 1976 1977 1979 
Speltid (h) 1 2 4,5 2 4 6 
Bandhastighet (cm/s) 4 2 1,34 3,33 1,67 1,12 

Spårbredd (1'-m) 58,5 29,3 19,5 57,9 28,8 19,3 
Bandlängd i kassetten (m) 144 144 220 240 240 240 
Bandförbrukning (m 2/h) 1,8 0,90 0,61 1,5 0,75 0,50 

liga synkpul ser kommer med i 
god ordning. Därför behöver 
inte heller mottagaren kompen
seras. Ej heller blir det någon 
risk för fl adder i bildens över
kant under några förhållanden. 

Portabel maskin 
Stationär tillsats 

Även i fråga om själva maski
nen har man valt en något egen 
lösning. Grundmodellen som 
skall säljas är en portabel ma
skin utan tuner-del. Den kan se
dan kompletteras med an tingen 
en enke l nätdel, för inspelning 
från en tv med videoutgång, el
ler en nätde l med tidur och extra 
finesser, eller en nätdel med en 
komplett mottagare och tidur så 
att systemet fungerar på samma 

. sätt som alla andra videospelare 
gjort hittill s. Den bärbara band
enheten kan t ex kompletteras 
med en fårgkamera. Sådan till 
handahåll s också av Basf, men 
den tillverkas aven icke namn
given, japansk koncern . Vikten 
på den bärbara spelaren är ca 

fem kg, vi lket är ungefår halva 
vikten av JVC :s bärbara spela
re, den enda som hittill s finns att 
köpa i Sverige. Måtten på Basf
spelaren är 245x381x 117 mm. 
Effektförbrukningen har inte 
angetts, men det uppges att 
batterierna räcker för en halv 
timmes inspelning. Huruvida 
vikten 5 kg inkluderar batterier 
har heller inte framgått. 

Maskinen är i övrigt mikro
processorstyrd. I den mest ut
byggda tillsatsnätdelen, med 
mottagare, kan man välja att 
spela in upp till fyra program 
automatiskt. Tiduret tillåter en 
framförhållning av 99 dagar. 
Sökning i bandet går snabbt , 
eftersom man kan växla mellan 
de 72 spåren på bandet. 

A v uppgivna data förefaller 
det som om bildkvaliteten sku lle 
vara mycket god, men vi vänta r 
med omdömen häro m till vi sett 
det hela i verkligheten . System
koncept är dock intressant , och 
det tillför onekligen videodjung
eln ett nytt element. • 

Metallband för video? 
•• Metall-pigmentband har ju 
lanserats för audio, som kom
paktkassett. Bandtypen möjlig
gör en större informationstäthet 
som man tillgodogör sig genom 
en bättre diskantdynamik. 
Samma förhållande gällde un
gefår för kromdioxidbanden när 
de kom, jämfört med järnoxid
banden . 

N är kromdioxiden först in
troducerades var det till video
bruk . Den högre informations
tätheten möjliggjorde bättre 
bild. Man kanske därför skulle 
vänta sig att metall-banden först 
skulle komma för videobruk, de 
också. Men så icke. 

Inget av de nya system som 
offentliggjorts har baserats på 
metallband . Philips har dock 
antytt möjligheten att använda 
sådana band i framtiden. Man 
har till och med försett kasset
terna med ett par kodmarke
ringar som skall kunna använ
das för att ge spelaren informa
tion om vad slags band man har. 
Hur man skall använda ett 
framtida järnband är dock inte 
klart. Antingen kan man tänka 
sig att öka speltiden genom att 
halvera hasigheten, eller också 
kan man behålla hastigheten och 
få bättre bild kvalitet. 

Om man väljer alternativet 
med den längre speltiden får 
man ånyo flera inkompatibla 
band inom samma system. Ett " _.: . 

lägre hastighet skulle inte gå att 
spela på en äldre maskin. 

Men även andra jättar än Phi
lips arbetar med metallband i 
sikte . Sony har låtit förstå att 
man jobbar med metallband till 
sina Beta-spelare, och att man i 
första hand tänker sig att för
länga speltiden med dess hjälp . 

Det finns också rykten om att 
Sony skulle komma ut med ett 
helt nytt videosystem med 
mycket mindre kassetter. Kan
ske fyllda med metallband ? 

En mycket intressant para
meter hos L VR-systemet är pri
set. Frånvaron av roterande hu
vud för med sig att mekaniken 
blir enklare och därmed billiga
re. Det har indikerats att en 
komplett anläggning med spela
re och mottagardel skall kosta 
under 2000 D-mark. Det borde 
innebära runt 5000 kr i Sverige! 
Dessutom finns möjligheten att 
köpa enbart videospelaren utan 
tillsatsenhet till priset I 500 DM 
eller väl under 4000 kr. Därmed 
tror vi att Basf har ett mycket 
starkt konkurrensargument. Det 
återstår bara att se om man kan 
hålla priserna. Och kanske 
framför allt om man kan hålla 
priserna för banden. Bandkost
naden verkar misstänkt låg i 
förhållande till bandförbruk
ningen. Men en bandtillverkare 
skall väl veta att ta betalt för 

. banden. • 
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Robert Angus: USA-rapport 

Harman-Kardon sålt till Japan .. . 
Ble söker rida ut svårigheterna . . . 
Svart börs på videospelare i USA. 
•• Ett av de äldsta namnen in
om USA-audio business , Har
man-Kardon, har i sommar sålts 
till den japanska fabrikant som 
byggt huvudparten av mate
rielen: För en icke bekantgjord 
summa har H-K övertagits av 
Shin-Shirasuna Electric Corpo
ration i Japan. Denna industri 
har under åratal byggt H-K:s re
ceivers , kassettdäck, förstärka
re och radiodelar m m. H-K in
går i Harman International, som 
också äger hi fi-firmorna James 
B. Lansing i USA, Tannoy i 
England och Ortofon i Dan
mark. Allra överst i ägarstruktu
ren ligger fläskpackar- och livs
medelskonglomeratet Beatrice 
Foods i Chicago, och det har 
länge varit bekant att man i sty
relsen varit mindre tillfreds med 
H-K:s marknadsläge inom USA 
under senare år. 

Ett intressant grepp prövades 
dock av H-K för något år sedan, 
då man engagerade dr Matti 
Otala , Finland, för att låta ho
nom se över konstruktionerna 
och komma med nya. Hur det 
går med detta arbete är inte be
kant fn. Enligt den nye ägaren, 
Ma ck Shirasuna , kommer dock 
audiopub liken världen över inte 
att märka någon skillnad vare 
sig beträffande H-K:s personal 
eller produkterna till följd av de 
nya ägarförhållandena. 

Mannen bakom H-K:s pro
duktutveckling sedan de tidi
gaste dagarna, tyskfödde Bob 
Furst, väntas allmänt ta över 
som vd för det nya bolaget , och 
även andra långtidare inom fir
man antas komma att bli kvar i 
sina nuvarande befattningar. 
Eftersom Shin-Shirasuna har 
haft ansvaret för tillverkningen 
och Furst för konstruktion och 
design av H-K-programmet är 
det troligen inga våldsamma 
förändringar som förestår utan 
snarare en försiktig omoriente
ring, om man får tolka Shirasu
nas uttalanden. 

F örsta förändringen bestod i 
en prissänkning med upp till 40 
dollars på vissa av de nuvarande 
modellerna i programmet , något 
som sades vara möjligt tack vare 
den gynnsammare ekonomin 
med att hysa både tillverkningen 
och försäljningen inom samma 
bolag. 
• Spekulationerna om hur det 
skulle gå med anrika Dynaco har 
varit många . Firman köptes ju i 
vintras av ESS Inc. Många an
såg, att ESS skulle lägga ner 

hela elektronikprogrammet in
om Dynaco och bara låta firman 
fortsätta göra högtalare . Andra 
trodde tvärtom - att Dynaco
högtalarna skulle försvinna och 
enbart elektroniken kvarleva. 
Nu verkar det som om de senare 
skulle få rätt : 

Till ny chef för Dynaco har 
man utnämnt en veteran inom 
USA:s audiovärld , John Bub
bers. N ärmast har han varit vd 
för Celestion Speakers ameri
kanska dotterbolag. Tidigare 
tjänstgjorde han bl a inom ADC 
och hos AR. En av hans föregå
ende poster var vice vd-skapet 
för Pickerings Engineering 
Dept. Han har också varit pre
sident för AES, Audio Enginee
ring Society. Om Bubbers gäller 
också att han graverade USA:s 
första kommersiella stereoskiva 
en gång i världen . . . 

Dynacos nya lokaler kommer 
att ligga i Boston och Bubbers 
har utlovat att moderniserade 
versioner av den nuvarande 
Dynaco-linjen snart kommer i 
handeln. Möjligen kommer man 
också att fortsätta med sina 
klassiska kits , Dynaco-byggsat
serna . Man kanju hoppas. 
• Vid privata visningar under 
sommarens CES i Chicago de
monstrerade JVC:s version av 
både en digital audioskiva och 
en videoskiva . Systemet heter 
VHD/AHD och verkar kunna 
utföra ungefår allt som konkur
renterna VISC från Matsushita 
(= moderbolag till JVC) och 
DiscoVision från Magnavox 
(= Philips) kan. Men på annat 
sätt , nota bene. En " grundsten" 
i form aven skivspelare för 400 
dollars tänkt pris , enligt vice vd 
Dick O'Brion , kan man hänga på 
en 250 dollars tillsats för varier
bar fart/manöverpanel och ger 
då valfri programstart plus så
dant som snabbspolning fram 
och åter, stillbild , digital access 
till godtycklig bildruta eller se
kvens etc. Själva disken är 
spårlös och kan avge en timmes 
program och ljud per sida. Det 
handla r om ett kapacitivt sys
tem med en pick up som spårar 
hål eller slitsar vilka pressats in i 
skivytan. Enligt O'Brion kan 
skivorna framställas med press
ning enligt gängse metoder om 
"rimliga krav på varsamhet" 
kan tillg.odoses. Det krävs dock 
en speciell graveringsprocess. 
Magnavox skivor avsöks ju med 
laserstråle och är överdragna 
med aluminium över ytorna , 
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varför specialpressning måste 
till . Matsushitas VISC innehål
ler inpressade spår och liknar 
ganska mycket en vanlig gram
mofonskiva. 

JVC fåster förhoppningar till 
VHD/AHD som marknadspro
dukt mot slutet av 1980, möjli
gen i kompanjonskap med andra 
bolag. JVC har diskuterat stan
darder med kollegerna , hette 
det , och bolaget inser vikten av 
att man kan erbjuda ett sorti
ment programvara - musik och 
video - tillsammans med spela
ren . Bland det som behöver gö
ras till dess är att t ex integrera 
den nu löst påhängda pcm-au
dioenheten i spelaren och bygga 
upp systemet till en fungerande 
grundenhet för 400 dollars , men 
ett komplett paket bör inte kosta 
över 900 dollars. 
• Magnavox hoppas få sälja 
Philips Compact Audio Disc till
sammans med DiscoVision-ski
van som debuterade i U SA i ju
las. 
• IHF, Institute of High Fide
lit y, har besvärat sig hos admi
nistrationen över att regerings
organet National Telecommuni
cations Information A dmini
stration föreslagit att man redu
cerar fm-bandbredden från 200 
kHz ti ll 150 eller tom 100 kHz 
för att bereda plats för ytterliga
re fm-stationer. 

FCC, Federal Communica
tions Commission, USA:s tele
styrelse, har efterlyst kommen
tarer till NTlA -förslaget. IHF 
menar att verkningarna blir 
menliga för ägarna av mottagare 
av frekvenssyntestyp, i det att 
distorsionen ökar och stereoka
nalseparationen minskar. 

Vidare , anser IHF, kommer 
den föres lagna försämringen av 
fm-signa len precis vid den tid
punkt då fm-radiotekniken för
bättrats till en nivå där "man 
kan börja förverkliga modula
tionsmetodens fulla inneboende 
potential" . IHF har erbjudit sina 
tjänster genom att ställa till 
FCC: s förfogande sin tekniske 
direktör Leonard Feldman plus 
organisationens medlemmars 
tekni ska expertis " för en mera 
professionell lösning av prob le
men än vad bandbreddsminsk
ningar skulle medföra" . - Oj, oj, 
så ömma tår man stampar på! 
• En mut- och maffiaaffår hål
ler på att segla upp i stor stil: 
Både nu anställda och f d an
ställda hos Sony Corp of Ameri
ca , Hitachi , Toshiba och Mat-

sushita Electric Corporation of 
America kan sägas stå under åtal 
- formellt utreder en s k Grand 
Jury vad de här människorna 
har sysslat med i fråga om s k 
labor racketering, illegaliteter 
som omfattar utpressning, 
skattebrott, manipulation av ar
betskraft och lagstridigt tvång 
m m. Det är en stort uppslagen 
artikel i Chicago Tribun e som 
avslöjar saken. Vad som görs 
gällande ha inträffat sägs vara 
att tjänstemän inom de fyra Ja
pan-företagen gjort illegala ut
betalningar till företrädare för 
lokalavdelningen 805 av Trans
portarbetarförbundet (I nterna
tional Brotherhood of Team
sters) för att "skaffa sig arbets
fred", som det heter. A vdel 
ningen representerat lite över 
2200 lastbi lsförare och stuveri
arbetare i magasin. Ordföran
den, en herre vid namn Abra
ham Gordon, har utpekats i 
kartläggningar över USA:s 
organiserade brottslighet som 
"en av huvudmännen inom la
bor racketeering och labor en
forcers" i New York . Utöver 
fa llet Gordon utreder juryn nu 
avdelningens kassörs affårer. 
Han heter Murray Baratz. Det 
hela går ut på att vittnen hävdar 
att de här två krävde och fick 
kontanta pengar plus varor vilka 
bokfördes i avdelningens räken
skaper som " välgörenhetsbi
drag" . Så skulle t ex Matsushita 
ha skickat på avdelningen 650 
klockradiokartonger för 19000 
dollars värde och ett annat bolag 
fick skänka 674 elur för 12000 
dollars .. . Ett av bolagen, troli
gen Matsushita, fann vidare för 
gott ge de värda herrarna pre
senkort för I 300 dollars på Saks 
Fifth Avenue (=ett av konti
nentens och världens flottaste 
varuhus). Vidare gav Matsu
shita Gordon presenter från 
Tiffanys juvelerarbutik (och 
andra affårer) för omkring I 000 
dollars, har det visat sig . 

Den saftiga rapporten från ut
redarna påvisar också hurusom 
ett av de inblandade bolagen 
pressades att byta åkeri för att 
forsla sina sändningar. Det in
träffade efter en serie rån och 
kapningar av värdefulla laster i 
ökänd stil. Det nya lastbilsfö
retaget blev Rujac Truckillg Ine . 
Det ägs - händelsevis - aven 
gammal vän till Gordon . Efter 
bytet av transportfirma blev allt 
plötsligt lugnt och fridfullt. 

Under brottsutredningen 
drabbades Matsushita av att la
gerarbetarna gick i strejk då 
detaljerna i den här affåren blev 
kända . 
• Efterfrågan på Magnavox 
(Philips) DiscoVision-spelare 
fortsätter att överträffa tillgång
en. Det fanns ett tag några få 
exemplar att köpa för 650 dol-



lars hos handlare i Atlanta och 
Seattle. Men på andrahands
marknaden får man ledigt upp 
till I 500 dollars för en video
spelare! Nyligen kunde man läsa 
en radannons i New York Tim es 
där en ägare var villig sälja sin 
spelare för "bästa budet över 
5000". 
• Tillverkarna av bilstereoap
parater vann en seger nyligen då 
General Motors vek sig i en 
konflikt och gick med på att ac
ceptera förlikning i ett anti
trustmål. Giganten GM hade 
stämts inför rätta av Custom 
Automotive Sound Association 
plus II frist ående di stributörer. 

Tvisten gällde GM: s bilradio
politik . Kärandena gjorde gäl
lande att GM genom sin mono
polisti ska ställning och ensidiga 
gynnande av viss utrustning för 
installation i sina nya bilar träd
de antitrustlagarna för när. 

CASA har nu fått råg i ryggen 
efter framgången mot GM , som 
alltså måste ta hänsyn i fortsätt
ningen till olika leverantörers 
bud . Organisationen avser att 
stämma också andra USA-bil
tillverkare och, om det blir nöd
vändigt, även importörer av ut
ländska vagnar. Som känt sva
rar importmärkena numera för 
en betydande andel sålda vagnar 
per år i USA. 
• BIC är ju ett omtalat nytt 
märke, som under några inten
siva år lanserat en rad nya pro
dukter som tillvunnit sig intres
se - om alltid positivt kan läm
nas därhän. D å firman under 

vår marknadsställning sedan vi 
förstått att något var allvarligt 
galet. 

Enligt Gasman har BIC en 
viss fördel gentemot konkur
renterna: Det ägs av Avnet In
corporated , ett konglomerat 
som sysslar med praktiskt taget 
allting från verktygsmaskiner till 
kemikalier - plus att ett bolag 
inom gruppen gör kablaget som 
BIC använder i sina kopplingar. 

- Då vi stod inför faktum 
med trasslet kring våra skiv
spelare begärde vi bistånd på 
koncernnivå. Vi fick då snabbt 
nya maskiner, nya material och 
verktyg att starta nya produk
tionsband med . Och vi fick hjälp 
med konstruktionen av pro
dukter som skulle gå lättare att 
sälja och inte ge så mycket pro
blem. På samma gång gick vi 
igenom våra högtalare för att få 
fram något mera distinkt i pro
duktväg, som inte kan kopieras 
av vem som hel st. De nya ljud
källorna har skillnader mot de 
tidigare som alla ljudvänner kan 
höra genast. 

Så långt bolagets tale sman, 
som anser att BIC:s svårigheter 
i stort är övervunna nu och att 
det ska ll gå få fram problemfria
re produkter. Bland det nya be
håller man förstås 2-speeds
däcken jämte skivspelarna, en 
bilstereolinje och B eam B ox- fm
antennerna. Marknadsföringen 
skall dock ändras. BIC har stora 
resurser och blir nog kvar. 

• 

Ny Iräningsdalor 
med Signelics 2650 

Instruetor 50 är ett självstän
digt träningshjälpmedel som 
Signetics tagit fram för att ge 
eleven detaljerade kunskaper 
om hur mikroprocessorer funge
rar. Nybörjare har här möjlighet 
att till låg kostnad och på ett 
smidigt sätt lära sig använda 
Signeticks 2650 eller andra pro
cessorer. I nlärningen förenklas 
genom ett medföljande kom
pendium som steg för steg hjäl
per eleven i hanterandet av ap
paraten. 

Ett program kan matas in över 
de inbyggda tangentborden (ett 
med · funktions knappar och ett 
hexadecimalt) . Ett tidigare regi
strerat program kan även matas 
in med en vanlig, enkel kassett
spelare, för vilken det finns ett 
inbyggt gränssnitt. Det inmata
de programmet körs sedan me
delst avlusning som tillhanda
hålls aven inbyggd monitor. 

I nstructor 50· innehåller för
utom två uppsättningar tangen
ter även en sifferindikator för 
åtta tecken för I/O och 512 byte 
ram. Vidare möjliggör en S-IOO
buss utökning av minnet eller 
anslutning av prototypkort. 

Det interna övervaknings
systemet styr förfarandet med 

avlusningsprocesser, som enkel 
brytpunkt , stegning, register
och minnesinspektion/ändring/ 
korrigering samt laddning och 
lagring på kassett. 

N är drivspänningen slås till 
startar monitorprogrammet. 
Användaren kan därefter mata 
in sitt program och starta det var 
som hel st i minnet , eller genom 
att ge ett reset-kommando . En 
parallell i/o-port finns tillgäng
lig, vilken består av åtta vipp
omkastaringångar och åtta Iys
dioder som visar läget hos ·en 
" Iatchad" utport. En "flag/sen
se" seriell i/o finns också med. 
Man kan testa "sense"-ingången 
och lära sig hantera avbrotts
rutiner genom att ställa en om
kastare på tangentbordet. 

Pri set för Instructor 50 är 
2500 kr plus moms. Introduk
tionsbroschyr kan rekvireras 
från E/coma, tel 08/679780. 

1978 också kom med en serie ...-------------....L--------------....:....-----------i 
mikrodatorstyrda skivspelare 
plus de utvecklade 2-hastighets
däcken för kassetter menade 
många, att BIC måste vara nå
got att räkna med i fråga om 
teknologi . Men knappt ett år se
nare skakas nu bolaget av ihål
lande rykten om att driftstopp 
håller på att inträda och att fir
man skall upphöra. Vad är det 
då som har hänt? 

Det är ingen hemlighet att 
man fick rejäla problem med de 
nya sk ivpspelarna. Fabriken 
kunde inte få fram dem , av olika 
skäl. Och BIC: s Venturi-högta
lare drabbades av smällar på 
marknaden som man vill hänfö
ra till "ändrad publiksmak" och 
preferens för ett annat slags 
ljud. BIC-högtala rna hade i 
USA ett gott rykte som återgi
vare av rockmusik - men den 
oerhörda vågen av di sco lämna
de dem bakom sig. I nte heller 
ville älskarna av klassisk och 
symfonisk musik köpa dem. 
Och den vågen är nästan lika 
stark i USA i dag som disco. 

- Nog kunde vi ha s lagit igen , 
tillstår direktionskon ulten A r
thur Gasman som jag talat med . 
Men vi beslöt i stället att försö
ka rida ut stormen, göra något åt 

Prisbillig solenergi 
från nya kiselceller 
också för frilidsbruk 

•• Brittiska Ferrantis solceller 
introduceras nu på den svenska 
marknaden . Så här fungerar de: 

Solceller omvandlar solenergi 
direkt till elektrisk energi. Cel
lerna tillverkas av ki se l enligt en 
process som liknar den om an
vänds vid vanlig halvledartill
verkning. Varje enskild cell 
lämnar ca 0,5 V , oberoende av 
lju sstyrkan . Däremot varierar 
strömstyrkan och därmed ef
fekten med ljusintensiteten och 
cellarean. För lämplig spänning 
och effekt kan ett antal celler 
serie- och/eller parallellkopplas . 
Den enda prakti ska begrän~
ningen för detta är utrymme och 
kostnad . 

En nätoberoende strömkälla 
fås genom att man helt enkelt 
kopplar en eller flera solrnoduler 
till ett vanligt bilbatteri. För att 
förhindra urladdning nattetid 
finns en blockingdiod inbyggd i 

de fle sta moduler. Dessutom 
rekommenderas en yttre spän
ningsregulator för att förhindra 
överladdning under perioder 
med lågt effekuttag. 

Solcellerna är känsliga för ett 
brett ljusspektrum från uv-ljus 
genom hela det synliga spektrat 
ända till ir-Ijus . De producerar 
därför energi överallt där det 
finn s ljus , även molniga dagar 
och t o m i lysrörs belysning ! 

Ferrantis solrnodul MST 300 
be tår av 36 seriekopplade cel
ler monterade på en stabi l platta 
(56x 47 cm) av anodiserad alu
minium. Modulen är plastöver
dragen och helt tät och den kan 
därför användas i miljö med stor 
luftfuktighet och i temperatur
området -30 till +80"C. 

Som exempel kan nämnas att 
britti ska Mount Everest-expe
ditionen 1975 medförde solceller 
från Ferranti för att bl a ladda 
expeditionens kamerabatterier . 

I starkt solsken (100 mW/cm2 ) 

lämnar en MST 300 modul ca 16 
W. Utspänningen är omkring 15 
V vid laddning , alltså lagom för 
ett vanligt bilbatteri . 

Ferranti har också en serie 

mindre solceller, MSP-serien , 
av den typ som används i t ex 
klockor. Dessutom finns möj
lighet att beställa skräddarsydda 
moduler i större antal. 

Förutom redan välkända an, 
vändningsområden för solceller 
som meterologiska stationer, fy
rar, radiolänkstationer etc kan 
främst tack vare den fallande 
prisnivån solenergi nu också ut
nyttjas av seglare, husvagnsäga
re m fl. Detta öppnar intressanta 
perspektiv! 

Tillverkning : Ferranti Elec
tronics Ltd. , England 

Svensk representant : Ing ra 
Nordisk Elektronik AB , Box 
2730 I, 10254 Stockholm , tel 08/ 
635040 . • 
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UPPTACK UUDETS ~ 

Tänk dig en 
Dess längd och 
ljudets tonläge och varaktig
het. Bergssidan, från de 
djupaste dalarna till de 
högsta topparna, är ljudets 
dynamik. Ljudets st yrke
skillnader. Intensitetsskillna
der . En sådan tredimensio
nell modell - tonläge, inten
sitet, varaktighet - ger en 
mycket riktigare bild av 
ljudets tre dimensioner 
än de vanliga tvådimen
sionella kurvor som 
brukar användas för 
att beskriva en hifi
anläggning. Vartör? 
Jo, för att vi i vår mo-
dell också beskriver hur 
ljudets dynamiska karaktär 
varierar med tiden. 

Den ~erkkta ljudkuben 

Pioneers nya MAGNIWIDE för
stärkare SA-9800, SA-8800 och 

F ärstärkare A har stor uteffekt men inte distinkt 
I,UdJterglVnlng. 
F ärstärkare B klarar bara ett begränsat /rekvensom/dng 
och liten dynamik. 
Förstärkare C är ocksd otillfredsställande i flera 
dImensIOner. Endast Piomer-förstärkaren klarar av 
ljudets samtidiga tre dimensioner. 

PIONEER ELECTRONIC SVENSKA AB, Lumavägen 6, 10460 Stockholm 

"MAG 

SA-
struerade av mu-
sikens samtliga krav. Vi kan 
beskriva dem med hjälp av 
en kub med tre sidor. En re
presenterar intensiteten, en 
tonhöjden och en den tids
mässiga varaktigheten i lju
det. I tekniska termer mot-

TONHÖJD 
(Hz) 

svaras intensiteten av 
amplitud som i sig inne
håller effekt och effekt-

bandbredd. Iden 
ständigt varierande 

intensiteten ryms 
också det 
viktiga sig
nalbrusför

hållande t. 



tlMENSIONER MED 
"IDE" . FORSTARKARE 
Tonhöjden motsvaras av frek

~nsomfånget och varaktigheten 
r sina tekniska motsvarigheter i 
19tid, sie w-rate och transient
ergivning. Vår hörsel är mycket 
iIlslig för dynamiska variationer i 
t ljud. En bra förstärkare måste 
!rför klara av musikens dynamis

ka krav. Pioneers 
MAGNIWIDE
förstärkare är 
konstruerade för 
att perfekt kun
na ta hand om 
ljudets alla tre di
menSIoner sam

~. Överloner ovanför den övre hörgränsen får inte 
orsaka distorsions-produkter som återverkar ned i det hörbara området. 

Nere: E n förstärkare får inte ha övergångs-distorsion som t. v. I 
Pioneers nya nonswitching-förstärkare finns ingen distorsion t. h. 

utan förvrängning, för att det 
hörbara ljudet ska bli helt per
fekt. Krav som tidigare alltför 
sällan beaktats. 

Pioneer har konstruerat lik
strömsförstärkare som tillsam
mans med RET - Ring-Emitter
Transistorer - och automa
tiska NONSWITCHING-kret
sar ger både det stora frek
vensomfångi MAGNIWIDE 
och den utomordentligt låga 
distorsion som krävs av musi
ken. MAGNIWIDE NON
SWITCHING-förstärkama ger 
helt enkelt klass A-förstärka
rens ljudkvalitet med klass Btidigt. Hittills har det 

vanliga varit att man fram
håller enbart två statiska di-

MAGNIWIDE förstärkarens låga värmeutveckling. 

mensioner när en förstärkare 
redovisas. Detta ger en skev bild 
verkligheten. Det döljer ofullkom

:heter i ljudåtergivningen. 

och NONSWITCHING 

En riktigt konstruerad förstärkare 
för ljudets alla tre dimensioner måste 
vara mycket snabb. Den ska klara 
av både mycket höga frekvenser 
ovanför det hörbara området och 0rI} 
samtidigt mycket låga frekvenser 
nedanför hörselns gräns. Detta o EER: 

Resultatet kan lätt bli det som vi
lS i de tre förstärkarna A, B och C. 
nstaka goda prestanda överväger, 
,en ingen ger den rätta ljudåtergiv
ngen. 

Garanterat proffiigt ljud 

.a_ 

..... _------ ............... . 
------- .................. . 

SA -9800 ger 100 watt i 8 ohm mellan 20-20000 H z vid O. 005% THD och mellan 10-50000 Hz vid 
Frekvensomfång 5-200000 Hz +0 -2 dB. Dessutom Fluroscan toppute!feklmetrar. 



Kan inlraröD lius 
skada ögonen? 

Den starkt ökande an
vändningen av främst 
färg-tv-mottagare som 
styrs med infraröd-mo
dulation över en fjärr
kontroll har på sina håll 
väckt farhågor för lång
tidseff ekten på t ex ögo
nen. 

En västtysk undersök
ning visar dock att också 
under extrema betingel
ser och väldiga "överdo
ser" ir-ljus är det risk
fritt att använda appa
raturen. 

•• Fjärrdirigering av elektro
nisk apparatur, tex tv-motta
garna , blir som bekant alltmer 
vanligt. Ultraljud och infrarött 
ljus har härvid blivit de mest an
vända modulationsmetoderna. 
Ultraljud var den metod som i 
USA och Tyskland först kom 
till användning på 1960-talet 
medan under de senaste åren 
infrarött ljus har kommit att 
dominera alltmera . 

Även laserljus har kommit till 
användning i ett anta l prakti ska 

tillämpningar, t ex som " pek
pinne" vid demonstration av 
ljusbilder samt till en mängd 
tekniska ändamål på ski lda ni 
våer. 

Det finns alltid skäl a tt över
väga om dylika tekniska förbätt
ringar möjligen också kan inne
bära en risk för omgivningen . 
Den tyska koncernen Siemens 
har ställt sig själv några frågor 
när det gäller användning av in
frarött ljus; man är själv stor le
verantör av t ex dioder m m. 
Man har speciellt funderat på 
om det skulle kunna uppstå ska
dor på ögats näthinna vid an
vändning av sådan utrustning, 
speciellt vid långvarigt bruk. 

Bakgrunden till dessa övervä
ganden är vissa meddelanden 
om att det från vanliga ir-dioder 
skulle utgå strålning av riskabelt 
slag. För att få så säkert bedöm
ningsunderlag som möjligt har 
man genomfört undersök ningar 
under så extrema omständighe
ter , att man aldrig under normal 
användning av infrarött ljus 
skulle kunna utsättas för mot
svarande ljusdoser. 

Koncentrerat ir-Ijus 
U ndersökningen har gjorts 

genom att man låtit allt infrarött 

KalkYlerande DMM 
NYhet från ESI 

•• ESI har introducerat en ny 
3-1/2 siffrors multimeter-mik
rodatorkombination med be
teckningen Calcumeter. Den 
har sex olika mätfunktioner för 

elektriska storheter, seriell data
utgång , är portabel och utför be
räkningar direkt på uppmätta 
värden. Mikrodatorn i Calcu
metern och dess sex speciella 
mätfunktioner ger Dig möjlighet 
att visa uppmätt värde med 
skalfaktor och off-set enligt 
formel (mx+b). 

Vidare kan man ta bort inver
kan av brus och brum genom att 
bilda medelvärdet av valfritt 
antal mätningar. För GO-NO
GO-testningar finns möjlighet 
att programmera övre och undre 
gränsvärden. Calcumetern visar 
även mätresultatet i proportion 
till instä llda gränsvärden . 

I nvertering av mätda ta t ex 
vid omvandling av resistans till 
konduktans är en annan finess 
med Calcumetern . Decibel-

54 RADIO & TELEVISION - NR 9 - 1979 

Docent Jörgen Gundersen 
informerar 

Det finns ett nästan exakt linjärt 
förhållande mellan instrålad en
ergimängd och en infraröd diods 
ljusöppning. Den vanliga öpp
nillgell är ca 0,4 mm och tolerall
Sel! skulle då ligga kring drygt 
JOO m W. De flesta i handeln fö
rekommande dioder ger emeller
tid el!dast 20 mW. Alltså riskfritt 
att handskas med även under 
lång tid. 

VoJt-Calcumetern omvandlar 
varje mätresultat till ett pro
grammerat värde i dB . I denna 
funktion visas (Display)= 20 log 
programmerat värde. 

A vvikelse i procent mellan 
programmerat värde och upp
mätt värde samt ett audioalarm 
vid eventuella fel vid mätningar 
gör Calcumetern till ett snabbt 
och lätta rbetat instrument. Fem 
minnen i vilka mätdata, kon
stanter etc kan lagras till sam
mans med Calcumeterns mate
matiska funktioner gör att man 
snabbt t ex beräknar förstärk
ningsfaktorer , bass trömmar 
m m. Dessutom finns färdiga 
funktioner för direkt beräkning 
av parallellresistans och ersätt
ningsresistans. 

Calcumetern mäter spänning , 
ström AC och DC samt resis
tans. 

Upplösningen är 10 uV D C 
och AC: 10 Il-A för säväl DC
som AC-ström och vid resis-

ljus från en diod falla på ögats 
näthinna. På optisk väg kon
centrerades strålen till minsta 
möjliga storlek . Man uppmätte 
sedan temperaturförhöjningen 
och fastlade som försvarlig tem
peraturgräns en höjning om 
maximalt !()"C. 

Förhållandet mellan ljusgiva
rens storlek och den för ögat 
kritiska gränsen visas på fig 
härintill. Det uppstår ett linjärt 
förhållande mellan de två vari
ablerna. 

Med en ljusöppning om 0,4 
mm befanns den instrålade en
ergin uppgå till något över 100 
mW. Med användning aven 2 
mm ljusöppning blev den in
strålade energin näs tan 500 mW. 

Eftersom de flesta infraljus
dioder har en mycket lägre ef
fekt skulle det således inte före
ligga något faromoment vid den 
kommersiella användningen. 
Till exempel är den maximala 
ljuseffekten på en rad vanligt fö
rekommande dioder maximalt 
20 mW med en ljusöppning om 
0,4 mm . Detta gäller främst dio
derna LD 271 , LD 242, CQY 77 
ochSFH 400 . 

I anslutning till siu tekniska 
meddelande understryker tek
nikerna vid Siemens att denna 
undersökning endast omfattar 
infrarött ljus och ej berör laser
strålar, vilka ju har helt andra 
fysikaliska egenskaper. Här 
gäller också helt andra restrik
tioner för användningen resp 
skyddsföreskrifter. • 

tansmätningar O. I D. 
Som option kan Calcumetern 

utrusta med temperaturprobe , 
batterieliminator, RF -probe , 
fot-omkopplare , väska, ström
probe och ström hunt. 

En datalogger med inbyggd 
printer type 4142 är kanske det 
mest uppseendeväckande till
behöret till Calcumetern. An
sluten till Calcumetern skriver 
den ut mätdata i de intervall som 
programmerats på printern frän 
3s-3 timmar. 

All information frän Calcu
meterns display överförs till 
dataloggern vars skrivare har 12 
kolumner sä att teckensort och 
annan information kan skrivas 
ut. Calcumeterns återförsäljes 
Via : 

TELEINSTRUMENT AB 
Telefon: 08/3803 70 

• 



Pulse-count FM-demodulation 
Tidigare använda demoduleringssystem har alla haft större eller 
mindre olinjäriteter (distorsion) . Genom Kenwoods tillämpning 
av Pulse-count FM-demodulering (PCD) - en metod som tidigare 
endast använts i ren laboratorieutrustning - kan FM-demodule
ringen göras fullständigt linjär (distorsionsfri) inom hela arbets
området. 

Principen är enkel: M F -signalens frekvensmodulerade informa
tion omvandlas i en s k limiter till fyrkantvågor med likformig 
amplitud . Varje individuell period i MF-signalen blir således en 
fyrkantpuls med pulsbredden direkt proportionell mot MF-
signalens period tid. • 

Det erhållna tåget av f yrkan tvågor omvandlas därefter i en 
s k differen tia tor och mul tivibrator. Slu tligen når signalerna en 
integrator där pulståget integreras. Utsignalen blir direkt propor
tionell mot antalet pulser och är således den helt linjärt demo
dulerade MF -signalen . Systemets linearitet är fullständig ända 

l MF-signal 
(frekvens
modulerad) 

2 Fyrkantvåg 

3 Triggerpuls 

4 Pulståg 

upp till den modulationsgrad där pulståget helt saknar pulsluc
kor. I praktiken innebär det att PCD-systemet är linjärt inom hela 
sitt tillåtna modulationsområde ±I ,96 MHz . Detta är fullt till
räckligt med hänsyn till hur dagens sändare normalt moduleras . 
Förutom stort linjärt demodulationsområde har PCD en annan 
viktig fördel. Utsignalen från systemets multivibrator kan en
dast anta två nivåer - full utspänning eller ingen utspänning alls . 
Inte i något av fallen kan störande brus uppkomma. I själva 
verket är PCD störningskänsligt endast under den korta trigg
perioden och i praktiken medför det att bruset idemodulatorn 
är avsevärt lägre jämfört med vanliga FM-demodulatorer. En 
ytterligare fördel med Kenwoods PCD-system är att inga kretsar 
behöver trimmas in - funktionen förblir densamma oberoende 
av effekten från temperatur- och fuktighetsvariationer och 
från komponentåldring. 
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Tre färgkameror 
för videospelaren 

Komplettera hemvideon med en färgkamera 
och gör egna tv-program! Nu börjar det 
komma färgkameror till någorlunda över-
ko '!J liga priser. 

Ar de bra? Vad kan de? Hur gör man? Vi 
har provat tre typer i olika situationer och kan 
dela med oss erfarenheter. 

De tre provade typerna är Hitachi VK
CSOOE, JVC G-7IP och Philips V200. Den 
senare kameran är alldeles färsk och kommer 
inte att säljas förrän i början av nästa år. 

Philips V200 

Philips tv-kamera V200 är gal/ska 
nätt till formatet trots alt den in
nehåller tre kamerarör. Objekti
vet är också mindre än på övriga 
kameror. Objektivets kapacitet är 
dock ungefär densamma på 
grund av att de använda vidiko
nerna har mindre bildyta. 

Färgkameror för hembruk är 
nya företeelser. Främst på 
grund av att videokameror för 
färg är mycket komplicerade att 
bygga, och därmed dyra. Bild
kvaliteten hos enklare färgka
meror har också varit rejält då
lig . Främst har färgerna varit 
problemati ka. Dessutom har 
det ju knappast funnits behov av 
hemkameror förrän nu när 
hemvideon har börjat bli en a ll
män företeel se. 

En konventionell , profes io
nell färgkamera är alltid upp
byggd med tre kamerarör. Ett 
optiskt sys tem delar upp bilden 

Text och foto Bertil Hellsten 

fran objekti ve t i bestandsdelar
na rött, grönt och blått. Vardera 
bilden faller på ett kamerarör 
som omvandlar den till video
signal. De tre signalerna, 
RG B, sammanställ s elektrisk 
till en PAL-signal av det slag 
som kan sändas ut till tv-motta
gare eller spelas in på band . 

Detta system är dyrbart att 
bygga, gör kamerorna ganska 
stora, klumpiga och effektkrä
vande samt ger en utmärkt bild. 
Det är alltså dessvärre mindre 
lämpat för amatörbruk . 

Icke desto mindre kommer nu 
Philips med en tre rörs video
kamera som är liten , effektsnål 
och billig. Med billig menas här 
att den ligger i det pri sintervall 
där andra, motsvarande amatör
videokameror ligger. Det inne
bär någonstans mellan 5000 och 
10000 kronor. 

Philipskameran heter V200 
och är främst tänkt att kunna 
användas till Philips nya video
systern Video 2000 och kommer 
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förmodligen att börja mark
nadsföras samtidigt med det , i 
början av 1980. 

Billig färgkamera 
med tre vidikoner 

Hur har man då lyckats göra 
en liten och billig trerörskame
ra? Andra fabrikanter av hem
video har satsat på enrörskame
ror som vi skall se. En anledning 
till att man satsat på den mer 
komplicerade tekniken är säkert 
a tt man inom Philips gjort tre
rörs färgkameror för proffsbruk 
mycket länge. Därför känner 
man väl till tekniken och har 
kunnat utveckla den. Den främ
sta anledningen till att man fått 
ner pris och storlek är att man 
använder vidikoner som kame
rarör. I proffs kameror använder 
man plumbikoner som ger bättre 
bild , men är mångfalt dyrare . 
Men vidikoner används också i 
andra, enrörs, amatörkameror. 
D är är det dock i regel fråga om 
l-tums vidikoner, dvs rör med 
25 mm diameter. Philips har i 
stället valt att använda mindre 
och billigare 2/3 tums (16,7 mm) 
vidikoner. 

Med dem får man lägre pri s 
och mindre storlek, men också 
lägre upplösning än med de stör
re rören. 

Automatisk vitbalans 
och registrering 

Alla färg-tv-kameror måste 
kunna anpassas till ljus av olika 
färgtemperatur för att bilden 
skall bli njutbar. På Philipska
meran görs anpassningen genom 
automatisk vitbalansering . 
Varje gång man byter belys
ningstyp, t ex från dagsljus till 
elljus kan man få en exakt an
passning efter ljusförhållande
na . Man riktar kameran mot ett 
vitt föremål i bilden, trycker på 

En skiss över innanmätet i Philips
kameran visar att höljet är gan
ska välfyllt. Det framgår också 
hur de tre kamerarören är place
rade. Mikrofon och elektronisk 
sökare är placerade ovanpå själva 
kamerahuset. 

en knapp baktill på kameran och 
automatiken ställer in balansen 
mellan de tre rörens signaler så 
att vitt återges vitt. Det sker ge
nom att man jämför amplituder
na på röd- och blå-signalerna 
med den gröna, och justerar blå 
och röd mot grön tills man fått 
det förh ållande som ger vit åter
givning. Allt sker alltså automa
ti skt och på ett par sekunder. 
Effekten är mycket övertygande 
när man studerar bilden på en 
färgmottagare. 

Vid upptagning har man nor
malt bara den svartvita sökaren 
att se på, och i den kan man ju 
inte bedöma färgresultatet. 
Systemet med vitbalansering är 
därför suveränt eftersom man 
inte behöver kontrollera resul
tatet med en färgrnonitor. 

I en tre-rörs fårgkamera är det 
mycket viktigt att de tre rören 
söks av på samma sätt. Annars 
får man "konvergensfel" med 
färgade dubbelkonturer som 
följd. Också en automatisk kor
rektion av detta , en aut~matisk 
registrering , är inbyggd . Man 
sätter på en särski ld mask på 
objektivet, riktar det mot en vit 
yta och trycker på en särskild 
knapp . Om det föreligger regi
streringsfel från början kan man 
då se tre olikfärgade bilder på 
varandra av hålet i masken . När 
man sedan trycker på knappen 
närmas bilderna till varandra 
och sammanfaller. D ärmed är 
registreringen klar. Denna pro
cedur behöver inte göras ofta, 

. och den kräver inte heller någon 



Den kombinerade kabelrullen och 
nätaggregatet är mycket praktisk! 
Trumman låses dessutom när 
nätsladden sätts i så att man inte 
riskerar att tvinna sladdarna. 

ansluten monitor eftersom den 
sker helt automatiskt. 

Automatisk bländare 
och vidvinklig zoom 

Kameran är utrustad med 
automatisk bländare. F ör be
svärliga ljusförhållanden kan 
man behöva modifiera automa
tiken för bättre bild. Härför 
finns ett särskilt reglage som är 
avsett att användas vid motljus
bilder. Bländaren kan där öpp
nas mera för att t ex ge rätt ex
ponering åt ett ansikte med ljus 
bakgrund. Samma reglage kan 
också användas att öka för
stärkningen med vid låga ljusni
våer. 

Om man jämför specifikatio
nen på Philipskameran med de 
båda andra vi tittat på ser man 
att objektivet har en kortare 
brännvidd hos V200. Man måste 
då tänka på att bildytan hos den 
lilla 2/3-tums-vidikonen är 
mindre än hos de stora I-tums
rören. Brännvidden på Philips
kameran motsvarar därför ca 
12-96 mm på de andra . Zoom
omfånget är alltså större, men 
ökningen har lagts åt det vid
vinkliga området och teleläget 
har minskats något. En god av
vägning, tycker vi, eftersom det 
ofta kan vara svårt att kompo
nera bilder inomhus utan vid
vinkelobjektiv! Man har ju 
oftast inte plats att backa till
räckligt för att få den översikt 
man kan vilja ha ibland. 

Alla tre kamerorna har unge
fär samma känslighet. De anger 
också alla 100 lux som undre 
gräns för bra bild . Det motsva
rar ungefär filmning med film
känsligheten 200 ASA, en gans
ka god känslighet således . Här 
hade man dock väntat sig att 
känsligheten på Philipskameran 
med sina tre rör skulle ha varit 
högre än de andra. Tekniken 
med ett rör och ett färgfilter 
framför det brukar nämligen ge 
ganska stora ljusförluster. Men 
varken våra undersökningar el
ler uppgivna data ger Philips 
V200 något försteg i det fallet. 

Märkbart färgfel 
i testexemplaret 

Färgbalanseringen sker alltså, 

Hitachi VK-C500E 
Bland de färgkameror vi pro

var här är Hitachis VK-C500E 
den äld sta. Den har funnits att 
köpa i vårt land i något halvår. 
Det var också den första kamera 
vi såg under 10000 kr som gav 
anständiga färger. l dag kostar 
den som de andra mellan 5 000 
och 10 000 kr , beroende lite på 
vilken utrustning man köper till 
den. 

VK-C50'UE är en enrörs färg
kamera med l-tums vid ikon och 
linjefilter (strip-fllter). H är finns 
alltså bara en ensam vidikon 
som tar hand om alla färg-funk
tioner. Uppdelningen i olika 
färgsignaler görs med ett filter 
framför vidikonens bildyta. 

Filtret består av parallella 
färgstrirnior eller linjer och ger 
ett elektriskt mönster åt signa
len. Detta mönste r kan bearbe
tas elektroniskt så att man får en 
standard PA L-signal. 

Filtret stjäl en del ljus , och 
upplösningen begränsas också 

Hitachi VK-CSOOE har ett påfal
lande långt objektiv. Det rymmer 
också tillsatsoptik för att göra 
strålarna parallella genom strip
filtret framför den ena vidikonelI. 
För handbruk kan mall komplet
tera kamerahuset med ett pistol
handtag. 

som nämnts, snabbt, elegant 
och exakt med det inbyggda 
automatsystemet. Det exemplar 
vi fått låna för provning var det 
första i Skandinavien, och var 
inte seriemässigt utfört i a lla 
detaljer. Det är också möjligt 
och troligt att trimningen inte 
var helt perfekt på vårt exemp
lar. Vitbalanseringen fungerade 
i och för sig bra så att vitt åter
gavs som vitt. Andra färger 
kunde däre mot ge problem. 
Framför allt grönt gav dåligt re
sultat. Gröna bladfärger åter
gavs mycket kallt blå-grön
brunt och hudfärger blev rödlila . 

En trerörs kamera bör ge bätt
re upplösning än en kamera med 
linjefilter och ett rör. Här har vi 
nu heller inte märkt någon för
del för Philipskameran . Skär
peintrycket är inte bättre än för 
de andra kamerorna, och mät
ningar visar att modulationsdju
pet vid olika frekvenser är 
praktiskt taget detsamma för 
alla tre kamerorna. Delvis kan 
detta föras tillbaka på att vi här 
har mindre vidikoner som i sig 
inte har så hög upplösning. 

En intressant följd av de små 
vidikonerna är, som vi sett , att 
objektivet blir ett annat än för 
stora vidikoner. Objektivet blir 
mindre och billigare för samma 
ljusstyrka och zoomomfång! 
Bilden på en 2/3-tums vidikon 
blir endast obetydligt större än 
en super 8 filmrumta, och där
med minskar också den glas
mängd som är nödig i objekti
vet. Bildytan hos en en-tums vi-

av det. Fördelen med tekniken 
är att man blott behöver en vidi
kon. Man behöver därmed 
också bara förbruka effekt till en 
sådan och man slipper den nog
granna mekaniska inpass ningen 
av tre rör. Filtret i sig är dock 
dyrt och kräver noggrann mon
tering. l H itachikameran ligger 
filtret i strålgången mellan 
objektiv och vidikon, på ett 

dikon motsvarar en 16 mm film
ruta. 

Alla provade kameror kan 
drivas på batterispänning. För 
nätanslutning finns dock spe
ciella nätdelar att tillgå. Nätde
len till V200 är smått genialisk. 
Den består aven kabeltrumma i 
vars centrum själva nätdelen 
ligger. Man drar först ut så 
mycket kamerakabel man be
höver från trumman. D ärefter 
sätter man i nätsladden , och 
trumman låses. Till centrum kan 
man sedan ansluta videokabel 
till spelare eller monitor. Tack 
vare låsningen kan man inte av 
mi sstag vrida runt kablarna. 
Denna nätdel är klart överläg
sen de övriga genom sin kombi
nerade funktion av sladdvinda 
och elektronikdel. Den är för 
övrigt också den enda som ger 
hf-modulerad video ut tillsam
mans med vanligt videosignal. 

Vitba/al/!.erillg och regi,trerillg 
sker enkelt och automatiskt ge
nom att man trycker ner dessa 
anspråkslösa tangenter. De är 
placerade på kamerakroppens 
baksida, mot operatören. 

visst avstånd från vidikonytan. 
F ör att filtret ska ll ge rätt resul
tat måste strålgången vara pa
rallell genom filtret. Därför lig
ger det en extra lins mellan 
objektiv och vidikon. Detta 
syns på kamerans yttre genom 
att objektivet har ett extra långt 
rör närmast kamerakroppen. 

Signalens färgbalans 
kontinuerligt inställbar 

Färgbalanseringen i VK-
C500E görs manuellt med en 
ratt på ena sidan. Den är ut
märkt med symboler för elljus, 
lys rör , solljus och belysning 
från mulen himmel. Bästa sättet 
a tt få korrekta färger är att be
trakta bilden på en ansluten 
färgrnonitor och tälla reglaget 
för bästa bild. Ofta har man inte 
möjlighet att göra detta , och 
man får då lita på temperaturin
ställningens gradering. Det kan 
vara besvärligt att finna rätt in
ställning, och om man råkar 
rubba inställningen av misstag 
ger den svartvita ökaren ingen 
information därom. 

Forts på sid 58 
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Färgkameror fort s från sid 57 

Till fördelarna med den kon
tinuerliga inställningen hör dock 
att man kan klara av de fle sta 
ljussättningar, förutsatt att man 
kan kontrollera resultatet. In
ställningen blir dock mödosam
mare och osäkrare än med Phi
lips automatiska vitbalansering. 
Ögat kan ju lätt luras att accep
tera en viss inställning. Klipper 
man sedan ihop flera avsnitt 
med subjektivt god färgbalans 
kan man få sig rejäla färgchoc
ker. 

Kameran har manuell 
bländarinställning och automa
tisk förstärkningsreglering i vi
dikonen . Vid låg ljusstyrka på 
bildytan (target) höjs spänning
en på den, och förstärkningen i 
röret ökar. Till hjälp för opera
tören finns en lampa som blin
kar varnande när videosignalen 
blir för låg. Man kan då öka 
bländaren. Om inte det räcker 
till kan man ändra svartnivån 
med ett reglage och på så sätt 

JVC G-71P 

JVC-kameran har sin sökare på 
tvären ovanpå kamerahuset. Ka
merans undersida är utformad 
som ett axelstöd vilket gör att ka
meran blir bekväm att bära. När 
man har kamerall på axeln pas
sar musslan på sökarell till ögat, 
och man betraktar bildröret via 
ell spegel. 

JVC G-71 P har just börjat 
säljas till sammans med den förs
ta batteridrivna, bärbara video
spelaren HR-4100EG . Det är 
en l-rörs kamera med zoom
objektiv och elektronisk sökare 
liksom de båda övriga i vår 
provning. Den kostar också nå
gonting mellan 5000 och 10000 

rädda hopplösa bilder. 

Röda färgtoner 
svåra att återge 

Färgkvaliten var ganska god i 
vår bedömning. Dock var det 
svårt att få god återgivning a\ 
röda färger. De blev i stället 
blekt tegelröda-bruna . Hudto
ner blev ganska bra med någon 
dragning åt gulgrönt. Det före
faller lättare att få goda färger i 
dagsljus än i elljus. 

F ärgfel av det slag som Hita
chi kameran uppvisade kan 
åtminstone delvi s kompenseras 
genom trimning. Den provade 
kameran är dock ett se
riexemplar som lånats i leve
nasskick . Den som tänker köpa 
videokamera bör kanske därför 
se upp och på något sätt kolla 
färgåtergivningen innan köpet 
avslutas . Trimningen är viktig 
för att man skall få rätt färgba
lans . Bra färger att kolla med 
kan vara hudtoner, men även de 

kr , beroende på utförande och 
tillbehör. 

Mekani skt skiljer den sig en 
del från de andra genom att sö
karen sitter " på tvären". Bildrö
ret i den elektroniska sökaren 
sitter vinkelrätt över kamera
kroppen , och man betraktar det 
genom en spegel. Sökaren sitter 
rätt långt fram på kameran, och 
med tillhörande fäste balanserar 
man kameran på axeln och får 
så ögat alldeles i läge för sökar
biiden . Se för övrigt vår om
slagsbild! 

Detta arrangemang gör G-7IP 
till den kamera som är vettigast 
att hantera handhållen . Kame
ran väger ju en del , men tack 
vare att man kan av las ta handen 
genom att hålla kameran mot 
axeln orkar man hålla den rela-
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Det finns stora möjligheter att 
ställa in kameran för olika färg
temperaturer. Detfinns dock inte 
lika stora möjligheter att verkli
gen kontrollera resultatet. Kon
trastrattell till vänster verkar sna
rast påverka svartnivån som kall 
höjas och sällkas. 

tre grundfärgerna röd , blå och 
grön kan ge upplysningar o m 
kamerans till stånd . Denna re
kommendation gäller nat urligt
vis a lla fabri kat, inte blott Hi-

tivt stadigt under en längre tid . 
Samma teknik som används av 
proffsfilm an!. Vi höll kameran 
på axeln under en 15 minuter 
lång tagning och fick ga nska 
ordentlig kramp både här och 
där, men tagningen kunde ge
nomföras utan större stö rningar! 
Vi tvivlar på att detta hade gått 
med ett mera konventionellt 
" hand" -tag. 

JVC-kameran är för övrigt 
den tyngsta av de provade: 3,6 
kg mot ca 3 kg för de andra . 
Skillnaden är inte så stor, men 
den märks efter en tid! Tack 
vare det fungerande axelstödet 
har man dock inte så ont av 
tyngden. 

Färganpassning 
med löst filter 

Det finns ingen kontroll för 
inställning av färgbalans. Kame
ran är alltid inställd för 3200 K, 
dvs för glödljus från fotolampor. 
För utomhustagningar sätter 
man på ett konversionsfilter. 
Dessa båda möj ligheter ger na
turligtvis en grov anpassning. 
För t ex lysrör få r man inte sär
ski lt bra resultat. Trots detta 
gav kameran de bästa fä rgerna 
av de provade . Färgbalansen 
var god vid a lla belysningar 
även om dagsljus ger något bätt
re resultat än glödljus. I dagsljus 
upplevde vi återgivningen något 
"varm" men det var inte störan
de . För mera komplicerade 
ljusförhållanden kan man natur
ligtv is skaffa ytte rligare filter. 

I jämförelse med Hitac hi -ka
merans kontinuerl iga inställning 
skulle vi nog välja JVC med de 

tachi. Vilka exakta normer som 
till verkarna än ställt upp vid till 
ve rkningen finns det ·a lltid något 
exemplar som slinker igenom 
med sämre färgåtergivning. 

Alla kameror är utrustade 
med elektronisk ökare. Den 
består av ett litet svart-vitt bild
rör som visar kamerasignalen. 
Hitachis sökare kan också fås 
att visa en inspelad signal. Det 
är också möjligt med JVC-ka
meran, men Hitachi har dess
utom byggt in en liten högtalare 
så att man kan höra ljudet. 
Högtalaren si tter i sökardelen , 
a lldeles intill okularet och regle
ras med en särskild liten ratt 
som också används till att 
koppla om sökaren mellan ka
mera och videoband. 

VK-CSOOE drar minst effekt 
av de provade kamerorna . 
Skillnaden är inte stor - 10,8 W 
mot ca 12 W för de andra. Vid 
drift från batteri kan det kanske 
spela en viss roll. 

två fasta möjligheterna. Att be
höva skruva på och av filter är 
dock ingen god lösning. Förr 
eller senare tappar eller repar 
man filtret. Motsvarande in
ställning skulle kunna göras ge
nom en omkoppling på kame
ran. Filter blir förstås billigare. 
Allra bästa inställningsmöjlighet 
har Philipskameran med 10 

automati ska vitbalans. 

JVC-skärpan 
god i jämförelse 

Skärpan på samtliga provade 
kameror är betydligt sämre än 
hos en elektronkamerabi ld av 
den klass vi får från Sveriges 
Television . Men nu är ju dessa 
enkla, och billiga, kameror 
tänkta att användas tillsammans 
med videobandspelare för hem
bruk, och i det sammanhanget 
kan kanske kvaliteten tyckas 
vara tillräcklig. Bilden från ka
merorna är dock ännu något 
sämre än bilden från en god 
hem-videospelare. 

Den kameran som ändå ger 
det skarpaste intrycket är JVC. 
Mätningar av modulationsdju
pet visar att den också- har en 
något bättre frekven sgång . 
Skillnaden i mätvärden är dock 
obetydlig, liksom också skillna
den i .uppfattad skärpa. 

Objektivet är samma som för 
H itachikameran , med 
zoomomfång 17- 102 mm . H är är 
dock bländaren automatisk . För 
motljusbilder och liknande kan 
au tomatiken kopplas ur och 
bländaren ställas in för hand . 
Vid mycket dåliga ljusförhåll an
den kan en högre förstärkning 



kopplas in i videoförstärkaren . 
Man kan då arbeta vid lägre 
ljusnivåer med något ökat brus. 
Den användbara känsligheten är 
även här lik de övrigas: Minsta 
ljusnivå ca 100 lux. 

I motsats till Hitachi-kameran 
har JVC sitt färgfilter fas t mon 
terat på vidikonen . Man s lipper 
därför den extra optiken som 
H itachi använder för att få pa
rallella strålar. D äri kan möjli 
gen ligga en del av skärpeskill 
naderna mellan JVC och Hitac
hi . 

Mikrofon i handtaget 
ger extra fnassel 

Liksom övriga kameror har 
G-7IP inbyggd mikrofon . Alla 
använder elektretkapslar med 

K ompensation för olika färgtem
peratur görs genom att man väx
lar filter. Ett ganska besvärligt 
förfarande som dock ger goda 
bilder. Normalt är kameran av
stämd för elljus varför man sätter 
på konversionsfilter i dagsljus. 

VideofiImning är dyrt ... 
En tungt vägande invändning 

mot videoband som ersättning 
för smalfilm är pri set. I nte på 
banden men väl på utrustning
en . Vi kan dock vänta oss att 
pri serna på färgk ameror och 
kanske även på videospelare 
kan sjunka i framtiden. JVC 
kommer i höst med en ny kame
ra , GX-33 , med en 2/3-tums vi 
dikon för under 4000 kr! Redan 
i dag kan ändå videoband vara 
ett alternativ till super 8 film
ning . Om vi inskränker oss till 
att betrakta ekonomin kan vi 
komma till en del intressanta re
sultat. Att edan många andra 
faktorer fortfarande talar till 
filmens fördel är en annan hi to
ria. 

Apparaturen för videoband
ning är alltså dyr, jämfört med 
motsvarande utrustning för su
per 8. Dessutom finn s det ännu 
inte så stor valfrihet vad gäller 
kameror och bärbara spelare . 

En färgkamera och en band
spelare kostar i dag vardera ca 
7000 kr. Till uppspelningen be
höver man också en fä rg-tv , 
men den får man förut sätta att 
man har " grati s" ändå. Motsva
rande utrustning för super 8 
kostar ca I 500 kr för vardera 
kamera och projektor, med 
stora variationer. Om vi antar 
en livslängd av 10 år för appa
raterna , och med ungefär sam
ma servicebehov , kommer vi 
fram till en årskostnad för ma
skinerna om 300 kr för super 8, 
I 400 för video och 700 för spe
laren om vi antar att man vill ha 
spelaren ändå för att spela in tv
program på. Tre kostnadsnivåer 
per år a lltså. Med videon som 
det klart dyraste alternativet. 

Men maskinkostnaden må te 
kompletteras med de rörliga 

kostnaderna : En super 8 rulle i 
fä rg och med ljud kostar ca 50 kr 
och räcker ca 3 minuter. Minsta 
videoband räcker en halv eller 
hel timme och kostar mindre än 
100 kr per timme. En film are 
som tar en treminutersrulle per 
år får a lltså betala 50 kr för film 
eller 100 kr för band , även om 
han då inte utnyttjar hela ban
det. Totala kostnaden för 
videobandspelare och färgka
mera blir då 1500 kr, för den 
som köpt enbart kamera 800 kr 
och för uper 8-mannen 350 kr. 

Men hur många film ar bara en 
film om året ? Om vi istället an
tar att vi vill spela in 30 minuter 
per år, motsvarande 10 rullar 
super 8 blir bilden en annan: 
Bandkostnad fortfarande 100 kr 
(eller mindre), filmkostnad 500 
kr. Den som specialköpt både 
spelare och kamera får fortfa
rande en årskostnad av ca I 500 
kr, den som köpt enbart vide
okamera får 800 och super 8 fil
maren får också 800 kr i års
kostnad! Redan vid filmning 
motsvarande 10 rullar per år får 
man alltså liknande kostnader 
för film och videoband! 

Om vi sedan ser på en timmes 
filmproduktion om året blir re
sonemanget ännu mera positivt 
för bandaren : En timme motsva
rar 20 super 8 filmer och kostar 
100 kr för band , medan filmen 
kostar 1000 kr. Årskostnad : 
Både spelare och videokamera 
I 500, enbart videokamera 800 
och super 8 1300 kr. Varsågod 
och välj ! 

Nu rymmer re sonemanget en 
del hakar: Man måste alltså göra 
en ganska stor investering för 
att kunna utnyttja det billigare 
bandet. Vi borde alltså räknat 
med kapitalkostnad i kalkylerna 

god ljudkvalitet. N ågon skillnad 
mellan dem har inte noterats . 
Philips och Hitachi har sina 
mikrofoner i sj älva kamera
kroppen , över objektivet. JVC 
har däremot monterat sin mik
rofon i det fram skjutande 
handtaget. Tanken kan möjligen 
vara att mikrofonen därmed 
kommer närmare objektet . 
Samtidigt kommer den också 
kusligt nära handen som kramp
aktigt håller kameran . N är man 
så rör och flyttar handen kom
mer en del fnassel och skrap 
med i ljudet. Nu måste sägas att 
det faktiskt blir mindre störljud 
än man kan vänta på grund av 
placeringen , men nog borde det 
väl finn as en lugnare plats att 
placera miken på? 

här ovan . Dessutom blir troligen 
servicebehovet högre hos video
spelare än hos filmkameror. 
Och så vidare . 

Som en ekonomisk fördel hos 
videotekniken bör väl räknas att 
man kan radera banden och an
vända dem på nytt. En annan 
fördel med videotekniken är att 
man tar scener som är flera 
timmar långa . Om det nu är nå
gon fördel. Det är väl troligen så 
att en videofilm ofta blir längre 
än motsvarande fotografiska 
film . Bandåtgången kanske 
därför blir större med videofil
men . Å andra sidan kostar inte 
längre videoband 100 kr per 

När kameran ansluts till en 
JVC-bandspelare kan den få sin 
kraftförsörjning från den . Om 
man använder en bärbar spelare 
tas kraften från dess batterier. 
Batterierna räcker då till ca I 
timmes inspelning. Man kan un 
gefär fördubbl a den tiden genom 
att montera ett laddningsbart 
batteri på själva kameran . Det 
kan också vara användbart om 
man vill ansluta kameran till nå
gon form av spelare som inte ger 
12 V ut till matningen . Det går 
också att mata kameran med 
torrbatterier som också passar i 
batterihå lla ren . Vikten på till
satsackumulatorn är ca 600 g. 

timme. Priset ligger snarare vid 
hälften . 

Det är alltså inget decimalre
sonemang vi har tillämpat , men 
det visar ändå ganska klart att 
videobandning kan vara ett 
ekonomiskt alternativ till kon
ventionell filmning redan i dag . 
F örutsatt att man producerar 
någon mer film än sommarens 
semester- och badstrandsrulle . 

En ekonomisk variant kan 
också vara att köpa en svart vit 
kamera . Sådana är både billiga
re och lättare . Pri serna ligger 
runt ett par tu sen , och de kan 
därför vara intressanta alterna
tiv . Forts på sid 60 

Uppgivna data för de tre kamerorna 

Kamerarör 

Brusavstånd, 
video 

Upplösning, 
horisontellt 

Upplösning, 
vertikalt 

Minsta belysning 

Justering för 
fä rgtem peratu r 

Sökare 

Högtalare 

Ljusstyrka, 
objek1iv 

Zoomomfång 

Automatisk 
bländare 

Effekt-
förbru kn i ng 

Vik1 

Hitachi VK-CSOOE JVC G-71P 

1 st 1-tums 
vidikon 

40 dB 

100 Lux 

Elek1ronisk, 
manuell 

1,5 tum 
katodst rå I erö r 

3 cm 8 ohm 

F2 

17-102 mm 

Nej 

10,8W 

3 kg 

1 st 1-tums 
vidikon 

40 dB 

230 linjer 

300 linjer 

100 Lux 

Optiskt 
filter 

1,5 tum 
katodstrålerör 

F2 

17-102 mm 

Ja 

12W 

3,6 kg 

Philips V200 

3 st 2/3-tums 
vidikoner 

40 dB 

300 linjer 

400 linjer 

100 Lux 

Elektronisk, 
automatisk 

1,5 tum 
katodstrålerör 

F1 ,8 

8~4mm 

Ja 

12,5W 

3 kg 
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Färgkameror forts från sid 59 

. Dagsljusbelysning 
Här visar vi exempel på hur 

bilderna från de olika kameror
na ser ut. Signalen är tagen di-

~~'. ~. ' •. ,. .. 
~~"-f~ 

.:.,.~ ... . -.> .•. ", . ~ ...... . ' , 
'""'\ 

Philipskameran har främst pro
blem med gröna färgtoner. De 
gröna träden skiftar i blå-brunt. 
Den mörka röda färgen på huset 
återges dåligt av alla kamerorna. 
Brasklapp här: Philipskameran 
är sannolikt inte representativ då 
det rör sig om ett förserie-ex
emplar! 

. Elljusbelysning 

Philipskameran ger ett mycket 
blått resultat som nästan saknar 
grönt. Se anmärkning ovan! 

• Människor 
Slutligen bilder med hud to

ner. Elljus och människor är 
antagligen det svåraste man kan 
ge sig på med tv-kamera. Ä ven 
här gäller att resultaten ter sig 
bättre för ögat än det gör i tryck. 

Praktiska bildresultat 
rekt från kamerorna till en tv
mottagare med videoingång 
(Nordmende 26 tum). Färgtem
peraturen hos en tv-skärm är 
inte identi sk med dagsljus utan 

Här ses resultatet från Hita
chikameran. Problemen gäller 
här främst de röda tonerna. Kud
den skall vara tomatröd och inte 
gul-brun! Bilden har en betydligt 
varmare ton är Philipskameran. 

Ett enkelt men svårt prov. 
T ygstycken i tre grundfårger 
rött, grönt och blått. Bilden är 

Hitachi visar även här frånvaro 
av ordentliga rödtoner. Förklädet 
skall alltså vara ordentligt rött. 
Det gröna är smutsigt och odefi
nierat. 

Philipskameran, som alltså inte 
skall fästas så stort avseende vid, 
ger detta resultat med dragning åt 
rödlila. Påminner om gammal 
blekt färgfilm . 

högre . Vi har försökt filtrera till 
lika resultat på fårgfilmen, men 
det är ändå inte helt rättvisande 
att jämföra fårgern a på tv-skär
men och den direkttagna bilden. 

Bästfärgbalans har JVC-kame
ran. Bilden har en gulaktig ton 
men den ter sig ändå behaglig för 
ögat. Skärpan i bilden är bäst av 
de provade kamerorna. Den gula 
tonen i parasollet återges också 
bäst; den skall vara mustigt gul. 

tagen i elljus som verkar svårare 
för samtliga kameror. Resulta
ten ter sig inte lika dåliga för 

JVC ger bäst färgbalans , men re
sultatet är långt ifrån perfekt. Vid 
direkt betraktande av tv-rutan fö
refaller dock kvaliteten på färger
na acceptabel . 

Hitachi ger ett gulblekt intryck. 
Blåfärgningen av håret till väns
ter beror på att dagsljus kommer 
in från ett fönster där. 
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Vi har med referensbilden i 
första hand för att man skall 
kunna jämföra kontras tomfång 
och skärpa. 

Denna referensbild är tagen di
rekt medfärgfilm. Observera den 
större detaljrikedomen och skär
pan! Färgerna är också renare 
och klarare utan att vara bjärta . 
Jämförelsen med tv-bilderna är 
alltså inte helt rättvis på grund av 
tv-bildrörets färgtemperatur. 
Dessutom inför vi ju där fler oön
skade led: Filmen i sig ger en del 
färgfel och bildröret ger en del. 

ögat som det kan förefalla av 
bilderna, men tendenserna är 
klara . 

Så en referensbild utan färgdis
torderande tv-omvandling. 

JVC-kameran ger en bild som 
mycket liknar Hitachi. Skillnaden 
för detta motiv är inte så stor som 
annars. Hudtonerna är dock nå
got lite bättre återgivna. 



Sammanfaltning och slutsatser 
Slutsatser om bästa möjliga 

apparat kan vara svårt att dra 
entydigt. De apparater som nu 
finns får väl betecknas som 
första generationens för hem
bruk. I fallet Philips ligger också 
en del osäkerhet i om provex
emplaret verkligen är represen
tativt för de kameror som kom
mer att säljas. 

Vissa slutsatser kan vi dock 
dra. För det första är kvaliten 
hos videokamerorna så god att 
man faktiskt kan ås tadkomma 
njutbara resultat med dem . Det 
är faktiskt ett framsteg . Tidigare 
" billiga" fårgkameror var var
ken billiga eller färg höll vi på att 
säga. Färgkvaliten hos de nu 
befintliga kamerorna är klart ac
ceptabel. Låt vara att man bör 
se upp med trimningen , kanske . 

För det andra blir upplösning
en måttligt hög hos billiga kame
ror av aktuellt slag. Det innebär 
naturligtvis en begränsning. På 
samma sätt utgör den måttliga 
upplösningen hos super 8 film 
också en begränsning i möjliga 
uttryck . Att spela in folkmyller , 
typ Israels Barns Uttåg ur 
Egypten gör sig inte bra vare sig 
på super 8, hemvideo eller ens 
professionell video. Det skall 
Cinerama och liknande till för 
sådant! 

Om man likväl lär sig att ar
beta med närbilder, rena bilder 
osv kan man mycket väl åstad
komma väldigt bra filmer även 
med enkel videokamera och dito 
videospelare. Man måste dock 

vara medveten om begränsning
arna! Samma gäller ju, som sagt 
för super 8, men tyvärr har inte 
alla super 8 filmare upptäckt det 
heller. 

Inte "lätt" 
att videofilma 

Om vi skall fortsätta att dra 
paralleller med amatörfilm finns 
det fler ting att ta hänsyn till. En 
videofilmare måste vara stark. 
Och inte blott i anden . Video
kamerorna väger ca 3 kg och 
spelaren därtill kan väga ca 10 
kg. Visserligen behöver man 
inte bära allt på sig under hela 
filmningen , men rörel seförmå
gan blir ändå betydligt nedsatt 
om man jämför med en liten 
filmkamera som sällan väger 
över 2 kg. Totalt. 

En annan aspekt på video
fiimning kontra fotografisk 
filmning är att redigeringsmöj
ligheterna är synnerligen små 
för videofilmaren. Att klippa fy
siskt i bandet är inte att tänka 
på. Det ger alldeles onjutbara 
skarvar. Var skulle man för öv
rigt klippa någonstans? Man ser 
ju knappast på bandet var en 
viss bild ligger. En "viss bild" är 
ju för övrigt någonting mellan 20 
och 100 JLm bred så den blir gan
ska svår att upptäcka . 

Nej, klippning eller redigering 
får ske med två videospelare så 
att man kopierar från den ena till 
den andra. Då sker tyvärr en 
kvalitetsförlust med mer brus 
och mindre upplösning som re-

Framtidens tv-kameror 
•• I alla kommersiella kame
ror för tv-bruk används kamera
rör som är just rör. De är med 
andra ord komponenter som 
bygger på principen med elekt
ronstrålar i ett vacuumpumpat 
glasrör. Tekniken är gammal 
och väl beprövad . Tyvärr har 
den också en del nackdelar: Det 
är inte underligt att förstärkar
röret med sin glödeffektför
brukning och sin höga anod
spänning försvunnit från nästan 
alla tillämpningar. Överallt har 
halvledartekniken tagit över. 
Utom när det gäller tv-rör och 
kamerarör. 

Just när det gäller kamerarör 
eller omvandlare från bild till 
videosignal, finns det dock and
ra metoder numera. Man an
vänder ljuskänsliga halvledare 
och digital teknik. 

Ännu blir kameror byggda 
enligt den tekniken dyra och ger 
låg upplösning. För diverse in
dustriapplikationer används de 

dock redan . 
Fördelarna med halvledarka

mera är många. Effektförbruk
ningen blir mycket låg . Kame
ran på bilden är en industrika
mera från General Electric som 
heter TN2200 . Strömförbruk
ningen för den är blott 50 mA 
vid ± 15 V. Det som först slår 
betraktaren är kanske storleken. 
På bilden har kameran en fast 
optik med C -gänga. Som synes 
är kamerakroppen av ungefär 
samma storleksordning som den 
lilla optiken! Samtidigt väger 
hela apparaturen bara ca ett 
halvt kilo. Det var något vi 
tänkte mycket på när vi provade 
färgkamerorna ! 

Men så till "nackdelarna". 
Tekniken med ccd (Charge 
Coup/ed Devices) är ännu inte 
så långt utvecklad . De kameror 
som finns ger därför en väsent
ligt lägre upplösning än en rör
försedd kamera. Och de är som 
sagt väsentligt dyrare än kon-

su ltat. Bildkvaliteten blir inte 
särskilt imponerande efter en 
sådan behandling. Några margi
naler att ta av i kvalitetshänse
ende har ju knappast spelare el
ler kameror. Och för att göra ont 
värre: De elektroniska skarvar 
som blir i överspelningen blir 
inte så värst omärkbara de hel
ler. För att inte tal a om vad yt
terligare en spelare kostar . . . 

Men till resultaten: Vilken 
kamera är nu bäst? Låt oss börja 
med att sortera bort Philipska
meran. Den var roligt att ha med 
i testet därför att den var ny och 
därför att den bygger på en av
vikande teknik. Vi vågar dock 
inte dra några säkra slut satser 
av dess prestanda. U ndersök
ningar hos Svenska Philips har 
visat att detta tidiga exemplar 
knappast är representativt. 
K valiteten bör kunna bli betyd
ligt bättre , både vad gäller färger 
och bildskärpa. Men till det 
hoppas vi kunna återkomma. 

JVC-kameran 
bättre bild 

Återstår Hitachi och JVC. 
H är skulle vi nog vilja sätta 
JVC-kameran främst av ett an
tal skäl. Korrigeringen för olika 
färgtemperatur är visserligen 
begränsad till två lägen med 
JVC-kameran, men de lägena är 
väl definierade och man vet un
gefär hur bilden kommer att se 
ut. Hitachi-kameran ger större 
inställningsmöjligheter, men ger 
också fler möjligheter att ställa 
fel med den steglösa kontrollen. 
Även om man har en anslutan 
färg-monitor kan det vara 
mycket svårt att avväga exakt 

ventionella kameror. Kameran 
på bilden ger ganska typiska 
data med 128 x 128 bildelement. 

Ofta är de heller inte tänkta 
att ge en videosignal av stan
dardformat ut , varför man inte 
kan använda dem i vanliga tv
system. 

Utvecklingen går dock fram
åt, och ReA har visat en proto
typ aven färg-kamera för vanlig 
video med tre ccd-element med 
vardera 512 x 320 element. Den 

-

Fig l. Halvledarkameran 
TN2200 från General Electric. 
Upplösningen är 128 x 128 bild
element och effektförbrukningen 
blott ca 0,5 W! 

rätt balans. Vi föredrar i stället 
de två möjligheterna på JVC 
därför att vi fått bättre resultat 
med dem. 

JVC G-7IP gav också bättre 
färgåtergivning. Detta kan del
vis vara en trimningshistoria, 
men vi har i båda fallen använt 
fabriksnya kameror. A v JVC 
har vi använt två exemplar med 
samma färgintryck . Var därför 
kriti sk vid färgbedömningen av 
en ny kamera , oavsett fabrikat! 

Så fann vi också upplösningen 
bättre hos JVC än tios Hitachi . 
Skillnaden är inte stor, men den 
finns där, och den bekräftas av 
mätningar. Modulationsdjupet 
vid 3 MHz var för JVC 50 % och 
för Hitachi 25 %. 

Slutligen fann vi också JVC
kameran bekvämare att bära 
tack vare ett axelstöd och väl 
utformat handtag. H itachi -ka
meran är något lättare , men svå
rare att hålla bra på grund av ett 
enklare pistolhandtag. 

Nu finns det också fördelar 
med Hitachikameran, förstås. 
Den har en inbyggd högtalare 
som återger ljudet om man spe
lar upp ett inspelat band på sö
karen. Den har också en bättre 
placering av mikrofonen där 
JVC har problem med " hand
Ijud" på gru nd av att dess mik
rofon sitter i handtaget. 

Sammantaget skulle vi nog 
hel st satsa på en JVC-kamera i 
dagens läge. Eller kanske ännu 
hellre vänta på Philipskameran 
och andra tänkbara konkurren
ter. Men den som väntar på nå
got gott väntar ibland för 
länge... • 

skall enligt uppgift kunna börja 
sälj as i slutet av 1979 och skall 
erbjuda en mängd fördelar över 
befintliga kameror: Högre ljus
känslighet, större livslängd , 
mindre linjäritetsfel, inga efter
lysningsfenomen , inga inbrän
ningseffekter, ingen uppvärm
ningstid och förstås mindra for
mat, vikt och strömförbrukning . 

Vad underverket skall kosta 
har inte bekantgjorts . • 

Fig 2. En prototyp till en färg
kamera med ccd-element från 
ReA. Den skall ge en vanlig färg
tv-signal ut och skall kunna börja 
säljas i slutet av 1979, enligt upp
gift. 
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Litteratur, tabellverk 
dx-hobbyns grundvalar 

Dx-lyssningen börjar man väl oftast med högst in
dividuellt, men efterhand lockar gemenskap i klubb
sammanhang med andra entusiaster. Vi har fått en 
rad förfrågningar om organisationshjälp etc så här 
består vi tips om vart man bör vända sig. 

Viktigt för dx-hobbyn är tillgång till aktuell och 
utförlig litteratur. Vi har listat en rad publikationer 
och böcker som bedöms ge bästa utdelningen för 
pengarna. 

•• Då många läsare under året 
hört av sig beträffande dx-klub
bar skall vi 'denna gång se lite 
närmare på klubbverksamheten 
samt den litteratur man kan pre
numerera på. 

- För att par månader sedan 
nämnde vi Riksförbundet DX
Alliansen , till vilket de flesta 
svenska dx-klubbar är anslutna. 
Adressen dit är Riksförbundet 
DX-Alliansen, Box 3108, 10362 
Stockholm 3. Här kan man få 
uppgift om det finns lokala 
klubbar i ens närhet och vidare 
ger Riksförbundet ut en månat
lig tidskrift , " Eteraktuellt" , 
omfattande 40-50 sidor. Prenu
meration och medlemsavgift 
kostar 40 kr per år. 

- I amma notis omnämnde 
vi även Lindesbergs Radioklubb. 
Nu visar det sig att nämnda 
klubb är en sammanslutning av 
radioamatörer och privatradio
entusiaster och att Lindesbergs 
DX-Klubb ombesörjer dx-lyss
nandet. Så de' så! Adressen till 
den senare är i alla händel ser 
Box 96, 711 00 Lindesberg. 
Medlemstidningen, som kan re
kommenderas , heter "Hjälp för 
DX-are" och utkommer 10-11 
ggr per år . 

Hobbyn är ganska utbredd 
utomlands. Då mottagnings
möjligheterna varierar kraftigt i 
olika delar av världen kan en 
tipsspalt från Japan eller Au
stralien kanske ha mest margi
nellt intresse för oss, medan 
däremot rapporter om nyheter, 
frekvensändringar etc kan vara 
värdefulla att få . En tidning som 
i nyhetshänseende är mycket 
bra är North American Short 
Wave Associations tidning 
" Frendx" . Den utkommer med 
12 nummer per år. Prenumera
tion och medlemskap kostar 20 
dollars per år (flygpost till Sve
rige), och förutom nyheter och 
tips innehåller tidningen även 
artiklar om mottagare och an
tenner, radannonser , diskus-

sionsinlägg, recensioner av litte
ratur m m. Enklaste sätt att pre
numerera är att på närmaste 
bank köpa en internationell 
check , 20 dollar, utställd på 
NASWA , p O Box 13, Liberty, 
lndiana 47353, USA. 

Frendx kommer sedan , bok
stav ligt talat, som ett brev på 
posten . 

- Många lyssnar även utanför 
rundradiobanden på fast radio
trafik , flygradio etc . Ä ven för 
denna typ av lyssnare finns spe
ciella klubbar, t ex Radio Com
munications DX-Club, Box 1050 , 
16212 Vällingby. Den klubben , 
som förf till denna epistel var 
med om att bilda i början av 
1960-talet, är strängt specialise
rad till ptp (point to point), d v s 
fast kommersiell trafik. Med
lemsblad utkommer några gång
er per år. Det bör i samman
hanget meddelas att endast test
anropen som dessa stationer 
sänder är tillåtna att av lyssna 
och rapportera, däremot inga 
andra meddelanden som kan 
komma att avlyssnas. 

Referensverk underlättar 
En referensbok med uppgifter 

om all världens rundradios ta tio
ner är helt enkelt oumbärlig för 
den seriöse dx-aren . Vad jag 
åsyftar är World Radio TV 
Handbook, 1979 års edition . I 
detta verk finns adresser (och 
telenfonnummer, om någon vill 
ringa in sin rapport) till all värl
dens radiostationer. Boken är 
uppställd världsvis med länder
na i alfabetisk ordning. Förutom 
nästan alla data såsom arbets
frekvenser, sändningstider, 
sändareffekter etc så finns för 
varje land data om officiella 
språk , spänning på allmänna 
nätet , tid i förhållande till 
Greenwich m m. Helt enkelt en 
oumbärlig bok för dx-aren! 
Årets edition om 545 sidor (på 
engelska) kan köpas för ca 60-
70 kr hos : Radex , Box 8013, 
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Stig Adolfsson rapporterar 

25008 Hälsingborg, eller hos 
större bokhandlare. 

I sammanhanget kan nämnas 
att boken även innehåller en hel 
del annonser samt artiklar av 
allmänt intresse. 

En annan referens, mer in
riktad på apparatöversikt , är 
"Communications Handbook" 
som ges ut av RT-kollegan Po
pular Electronics, USA. Årets 
upplaga finns att beställa i alla 
tidningskiosker som säljer in
ternationell press och den kos
tar 18 kr. Boken är uppställd så 
att det finns en avdelning för 
privatradiointresserade, en för 
radioamatörer och en för kv
lyssnare. Vidare finns gemen
sam del för tillbehör som anten
ner, polisradioscanners mm. 
I nom varje del har man så gjort 
en sammanställning av på 
marknaden (i USA) förekom
mande utrustning , i stort base
rad på tillverkardata. Boken kan 
nog ha sitt intresse för oss, ef
tersom mycket av det som finn s 
i USA även sälj s här. Vill man 
beställa boken direkt från USA 
går det bra under adress: ZitT
Davis Publishing Company, One 
Part Avenue, New York, NY 
10016 , USA. Priset blir då 2,50 
dollar + porto , drygt en dollar. 

Proffslitteraturen dyr 
För den verkligt seröse dx

aren finns hos International Te
lecommunications Union, Place 
des Nations, Geneve, Schweiz, 
att köpa diverse litteratur , bl a 
" I nternational Frequency List". 
Detta verk om flera tusen sidor 
med finstilta rader upptar värl
dens alla radiostationer. Man 
anger effekt, strålningsriktning 
hos antenn, sändningstider , 
sändningsslag mm . Frekvens
omfånget som behandlas är 10 
kHz till vhf och priset för hela 
verket torde gå lös på ca 3 000 
kr. Man kan väl säga att upp
gifterna i listan ofta är inaktuella 
p g a lång pressläggningstid . Vi-

dare tycks inte alla länders te
leförvaltningar meddela riktiga 
uppgifter heller, och eftersom 
allt baseras på officiell informa
tion är tillförlitligheten inte 
100 %, åtminstone inte beträf
fande rundradiostationerna. Där 
är World Radio TV Handbook 
betydligt bättre! 

Uppgifter från många håll 
ITU ger även ut särtryck med 

data om rundradio , kustradio
stationer samt diverse annan 
litteratur. Priser kan fås på 
ovanstående adress . - Det före
kommer även i sammanhanget 
en rad publikationer från olika 
FN-organ som tex UNESCO om 
skilda länders radiostruktur och 
programverksamhet. Sådana 
upplysningar finns som regel 
också att läsa i en lång rad av 
pr-tidningar för olika nationer , 
där handel, teknik och kultur 
avhandlas. Är du speciellt in
tresserad av något lands skrifter 
skall du vända dig till vederbö
rande nations beskickning (am
bassad) i Sverige och skriva till 
kulturattachen på t ex engelska 
så brukar man skicka både bul
letiner och tidskrifter om allt 
möjligt. 

Vi skall avsluta denna resume 
med att nämna "Short Wave 
Bulletin" , en nyhetsbulletin 
med rykande fårska uppgifter 
om hörigheter och nyheter som 
redigeras av John Ekwall i 
Norrköping. Bulletinen kommer 
ut varje vecka och alla Nordens 
aktiva erfarna dx-are är väl
komna som medlemmar. Adres
sen är: SWB, Box 6014 , 60006 
Norrköping . 

Ett lovvärt försök med snabb 
information är den telefonsvara
re som DX-Alliansen provat 
under försommaren. Uppgifter
na på bandet byttes varje dygn, 
och vi väntar med spänning på 
värderingen av testet. • 



Grossistpriser till alla 

Grossistpriser 
påHiFi 

Glad nyhet: Audio S välkomnar allmän· ;:: .. ~ .... '"'''' -
heten att handla direkt till lägre priser. 

Audio S har tagit ett initiativ som helt vänder 
upp och ned på begreppen. Vi låter inte endast 
radiohandlare köpa till grossistpriser hos oss, 
vi hälsar även Dig välkommen som kund. Det 
betyder avsevärt lägre priser för Dig som kon-. 
sument, minst 30-40% lägre priser jmf. med 
vad varorna kostar i handeln. 

Hög kvalitet 
Vi importerar själva våra märken och vi h:::.r en
dast valt sådana som håller extra hög kvalitet. 
Därför kan vi lämna 2 års garanti på de märken 
vi representerar. 

Hela Sverige 
Vi levererar per post
order över hela Sverige. 
Full returrätt 
inom 8 dagar 

'(öppet köp). 

Öppet vardagar 10-18, 
lördagar 10-14. Under vår 
och sommar inskränkt öppethållande. 

Informationstjänst 9 
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Sorcerer 01 Edixv -
basic-dator på en kort 

Edixy Sorcerer är en dator med en del 
oväntade egenskaper. Så kan varje tangent ge 
upp till fyra olika tecken, vari inkluderas 
bokstäver, grafiska element och tecken som 
användaren programmerar. 

Dessutom kan man få de flesta basicord 
med bara en tangenttryckning! 

•• Trollkarlen Soreerer of 
Edixy är en best med Z80 i hjär
tat och grafiska möjligheter i 
hatten förutom standardbasic 
för beräkningar. Man har myc
ket konsekvent hållit sig till den 
terminologin i handböckerna 
som hör till, och de är fyllda 
med trollkarlar, magiska spön, 
stjärnprydda trollkarlshattar 
och lustiga ruhriker. En smula 

prövande tycker vi, men lå t oss i 
stället släppa in dagsljuset och 
se vad det egentligen handlar 
om! 

Sorcerer är en persondator 
som alltså bygger på mikroda
torkretsen Z80 från Zilog. 
Många anser att det är den mest 
kraftfulla 8-bitars mikroproces
sor som finn s i dag . Den an
vänds också i t ex den svenska 

Fig 2. Delllla kaHett , SOIl/ plllggas iII pa datums högra sida, rYlI/lIler 
läsminIle med basictolk. Alternativtfilllls aSSeIllbler och ordbehand
lillgsprogram att tillgå, och mer väntas. 
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ABC80 från Luxor och Radio 
Shaek TRS80 . Processorns ka
pacitet gör bl a att man behöver 
mindre minnesutrymme för ba
sic-tolk och monitorprogram. 
Över huvud kan man göra min
nessnåla och snabba maskin
språkprogram med Z80. 

Maskinspråk är dock svårt att 
skriva för de flesta . Därför har 
man översättare, som förstår 
högnivåspråk och översätter det 
till maskinkod. Det vanligaste 
högnivåspråket i smådatorer är 
basic . Det används också i Sor
cerer och tolken levereras med i 
form av ett läsminne på 8 Kbyte 
som ryms i en plastkassett lik
nande en 8-spårs audiokassett. 
(Den typ som användes för bil
spelare men som nu är så gott 
som försvunnen.) Kassetten 
skjuts in i högra sidan av datorn , 
och man kan sedan direkt köra 
basic utan att behöva ladda tol
ken från band eller dylikt. 

Fördelen med kassettsyste
met är att användaren lätt kan 
byta till någon annan tolk eller 
program utan att behöva gå in i 
apparaten. F n finns förutom ba
sictolk även en assembler med 
redigeringsmöjlighet samt ett 
program för ordbehandling. l 
framtiden ställer man i utsikt att 
bl a erbjudaAPL. 

Förutom basictolken finns ett 
monitorprogram som används 
när man skriver och kör ma
skinspråkprogram och som man 
även använder för att styra ut
och ingångar m m. Det pro
grammet upptar 4 Kbyte läs
minne . 

För programskrivning och 
datalagring använder man dy-

Fig l. Sorcerer of Edixy i front
vy. Dell årligelI infallande som
maren har här förlett oss att foto
grafera den ute i gröngräset. 
Människan lever ju inte av basic 
allenast . .. 

namiskt läs- och skrivminne. l 
minsta utförandet är det 8 Kbyte 
och det kan expanderas upp till 
32 Kbyte i lådan . 

8 Kbyte basic 
för Zilog Z80 

Den basic som används är 
skriven av Microsoft Ine , som 
skriver de flesta och bästa tol
karna till smådatorer. Alla tol
kar är trots det inte lika, utan 
skiljer sig på grund av att man 
använder olika processorer, har 
olika uppläggning av monitor
program, att man har olika tan
gentbord och olika ambitioner 
vad gäller textskärm och lik
nande. 

Utorganet hos de flesta små
datorer är en ansluten tv-motta
gare som blir den ojämförligt 
billigaste lösningen. Detta hind
rar inte att det nästan alltid finns 
möjlighet att ansluta skrivare 
t ex Sorcerer har både serieut
gång RS232 och 8 bitars paral
lellutgång. Videosignalen ut från 
Sorcerer följer amerikansk 
standard, d v s 30 bilder per se
kund och 525 linjer. Efter någon 
liten omtrimning brukar även en 
europeisk tv fungera med en så
dan signal. 

Men tillbaka till basic! Efter
som de flesta program som 
skrivs på en dator av Sorcerers 
typ skrivs i basic, kan man säga 
att datorns förmåga kan mätas i 
hur tolken fungerar. En lista 
över förekommande instruktio
ner återges i en separat tabell . 
I nstruktionerna i basic brukar 
avvika något i innehåll från var
andra och från den "standard" 
som finns. För det mesta kan 
man dock snabbt ställa om sig 
för de små variationer det 
handlar om. 

Till funktionen LIST brukar 
man ofta kunna ge instruktion 
om när listningen skall börja och 
när den skall sluta. I Sorcerer 
kan man endast ge instruktion 
om när den skall börja , och den 
listar sedan ända till slutet av 
programmet. Man kan stoppa 
listan med ControI C eller mo
mentant med RUN/STOP. Vi 
tycker dock att den vanligaste 
lösningen med kommandot 
LIST startadress, stoppadress är 



Fig 3. Med ett speciellt maskinprogramför grafik kan man ganska 
enkelt bygga upp stapeldiagram och andra grafer. 

Fig 5. Genom att utnyttja de 128 tecken man kan definiera själv får 
man en merajlexibel och högupplösande grafik. Antalet bildpunkter 
blir dock starkt begränsat. Bilden visar ungefär maximalt antal bild
punkter. 

lättare att arbeta med. Instruk
tionerna CSA VE och CLOAD 
styr data till och från en anslu
ten kassettspelare. I monitorlä
get har motsvarande funktioner 
formen LOAD och SAVE, och 
för att skilja dem åt har man lagt 
till C på basickommandona. In
struktionerna kan kompletteras 
med filnamn, och datorn läser 
och listar då namnen på bandfi
ler som passerar, men lagrar 
inte data förrän rätt fil hittats. 

Bland körinstruktionerna 
skulle vi gärna också sett t ex 
AUTO som finns under några 
olika namn och ger automatiskt 
radnumrering som underlättar 
programskrivningen. Automa
tisk omnumrering av radnumren 
till lika avstånd mellan numren 
är en annan finess som ofta he
ter REN, renumber och finns på 
t ex A Be80. Låt vara att den är 

ganska ensam om det i sin klass. 
Vidare skulle vi gärna sett nå
gon funktion som utförde DEL, 
delete, borttagning av adresse
rade rader ur ett program . Den 
befintliga funktionen NEW tar 

. bort alla rader och kan ibland 
vara för brutal även om den 
också behövs. 

Utbyggda programfunktioner 
underlättar användningen 

Alla dessa instruktioner un
derlättar programskrivning och 
exekvering. Det finns inte några 
möjligheter att gå in och ändra i 
en redan skriven rad liksom man 
kan i PET och Apple II t ex . 

Bland programfunktionerna 
saknar vi just inga väsentlighe
ter. I stället kan vi notera ett 
flertal användbara egenskaper 
som inte alltid förekommer: IN
PUT-funktionen kan förses med 

Fig 4. Grafiken är enklast att framställa med vertikala och horisontella 
linjer. Lutande linjer och cirkelbågar är mera mödosamma. 

ett meddelande så att man slip
per skriva en särskild PRINT
sats före INPUT. INPUT-funk
tionen får alltså formen INPUT 
"text"; variabler. 

if ... THEN kan följas av an
tingen radnummer eller ny in
struktion. Man är alltså inte be
gränsad till enbart radnummer. 
Man kan arbeta med indexerade 
variabler och dimensioner dem 
med DIM för att reservera plats 
för dem i minnet. Efter ett OIM
kommando kan man räkna upp 
flera variabler utan att behöva 
upprepa OlM . Man skriver allt
så DIM variabel I (storlek), va
riabel 2 (storlek) o s v. 

Bland programfunktionerna 
finner vi instruktionen OUT som 
verkar på byte-nivå och ger en 
adresserad byte ut i en adresse
rad utgång. Motsvarande funk
tion för ingång heter INP, som 
alltså inte är någon kortform för 
INPUT utan en alldeles egen in 
struktion . Den återfinns av 
okänd anledning bland de ma
tematiska funktionerna i tabel
len som vi återger direkt ur 
skriften som hör till da torn . 

Funktionen RND, som ger ett 
slumptal , förekommer i skilda 
varianter. I Sorcerer har man 
följt standard i hög grad , vilket 
inte ger enklast RND-funktion i 
alla tillämpningar. RND ger här 
ett slumptal mellan O och I och 
'man kan styra genereringen ge
nom att ge RND olika a rgument. 

Variabelnamn som används i 
Sorcerer kan bestå aven eller 
flera bokstäver och siffror. 
Första tecknet måste dock vara 

. en bokstav. Som vari abelnamn 
kan alltså användas t ex ME
TER, KAFFE eller HUFFA3. 
Man får dock inte använda 
namn som kan tolkas som en in-

struktion , tex TOA som kan 
tolkas som TO. 

Fyra tangentfunktioner 
ger text och grafik 

Om man skall utnyttja en da
tors kapacitet optimalt måste 
re sultatet av beräkningar eller 
andra operationer presenteras 
på ett lättläst sätt. För en snygg 
utskrift på skärmen har man då 
god nytta av att tillgå både ver
saler och gemener , d v s "stora" 
och "små" bokstäver. Sådana 
finn s hos Sorcerer , men inte nog 
med det : Varje tangent har upp 
till fyra olika tecken funktioner 
där bokstäverna bara är två ! 

Ofta räcker det inte med text 
om man vill presentera datorns 
utresultat. Man kan vilja åskåd
liggöra samband med kurvor 
eller andra grafer. Här finn s hos 
Sorcerer en hel uppsättning 
grafi ska element som nås genom 
att man trycker GRAPHIC 
samtidigt som en viss bok
stavstangent. Det ges olika ele
ment som hörn , vinklar , streck, 
skuggningar o s v. Sorti mentet 
liknar det som finn s i PET. Med 
dessa element kan man bygga 
upp önskade figurer. . 

U ppbyggnaden underl ätta s 
om man använder ett sä rskilt 
mas kinspråkprogram som finns 
tillgängligt. Med det blir det 
tämligen enkelt att bygga upp 
linjer, punkter, kurvor o s v. 

Man få r stora möjligheter till 
va ri ation och noggrann avbild
ning, men metoden är en smula 
mödosam och inte så enkel som 
i t ex Apple. Resultatet blir 
eme ll e rtid utmärkt även om 
grafern a endast kan göras i 
svartvitt. 

Jorl s på sid 66 
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Sorcerer forts från sid 65 

Det finns också en vad man 
kallar " high resolution graphic" 
att tillgå genom ett särskilt ma
skinprogram, men det är av 
mindre värde enligt vår mening. 
Man kan där endast rita ett be
gränsat antal punkter på skär
men , och stora detaljrika figurer 
kräver betydligt mera än så. 
Man sparar dock minne med 
metoden . En högupplösande vi
deobild kräver annars ett myc
ket stort minne . 

Snygg presenta tion på sven -
ka kräver kanske också att man 
tillgår våra kära typer å, ä och ö. 
De finns inte i grund versionen 
aven Sorcerer, men varje an
vändare kan själv modifiera 
datorn på den punkten , och göra 
det programmässigt. Om man 
nämligen trycker ner SHIFT och 
GRAFIC samtidigt med en bok
stavstangent når man den fjärde 
funktionen . Där ropar man på 
en minnesadress, i vilken man 
själv kan lägga önskat tecken på 
8 gånger 8 punkter. På det viset 
kan man själv definiera vilka 
tecken man önskar, inklusive å, 
ä och ö. Upp till 64 tecken 
rymmer det fjärde läget på bok
stavstangenterna . 

Om inte ens detta är nog , kan 
man programmera om de grafis
ka elementen och man får då 
sammanlagt 128 tecken som kan 
väljas . Alla dessa tecken ligger i 
läs- och skrivminne och förloras 
alltså när apparaten slås av. För 
att man skall kunna spara dem 
måste de överföras t ex till band. 

Man kan dock modifiera Sor
cerer mera permanent för att få 
svenska tecken , och få dem på 
standardi serade platser medde
lar Jan Nilsson på Hobbydata i 
Malmö som säljer datorn. 

Maskinrutor i basic 
bör användas försiktigt 

Till grafiken används en del 
maskinprogram. Med dem delar 
man in skärmen i ett antal 
punkter som man adresserar sig 
till. Vid flera tillfällen när vi a r
betade med detta hände oss att 
hela systemet råkade i kollaps 
och både maskinprogram och 
basicprogram föll . Det hände 
när man oavsiktligt adresserade 
utanför skärmen i vissa kombi 
nationer. Eftersom vi då blev 
tvungna att börja om från början 
och på nytt läsa in subrutinerna 
för grafiken och basicprogram
met var det hela ganska irrite
rande . Man måste uppenbart 
vara mycket försiktig med tal
gränser när man jobbar med 
subrutiner i maskinspråk . 

N är man programmerar kan 
man använda de grafiska ele
menten som kortformer för ba-

sic-orden. I ett läge när datorn 
väntar på ett basic-ord tolkar 
datorn grafiken enligt en sär
skild li sta. Man behöver då bara 
trycka ned en tangent för varje 
ord, och det kan naturligtvi s på
skynda programmeringen . Ett 
särskilt kom ihåg-kort med ko
derna för tangenterna medföljer. 
Det kan vara lite knöligt att an
vända denna möjlighet , efter
som datorn först skriver det be
ställda grafiska elementet och 
först efter LIST talar om i text 
vilket kommando elementet 
motsvarar. Om vi t ex skriver 
10 förv andlas det efter LIST till 
10 ABS. 

Vi nämnde inledningsvis att 
instruktionsböckerna är fyllda 
av trollkarlar och annan magi k. 
De kan för a ll del vara roliga att 
titta i men är ganska så svåra att 
hitta I. Det kan vara ganska 
knepigt att finna det man söker , 
eftersom något alfabetiskt inne
håll sregister inte finns och inne
hållet verkar ganska väl spritt , 
jämnt över de två volymerna! 

Den ena volymen heter A 
Guided Tour of Personal Com
puting och den andra A Short 
Tour of Basic , men vilken bok 
som innehåller vad är svårt att 
finn a ut. I och för sig kan man 
följa böckerna som något slags 
introduktionskurs, men som 
referensböcker är de svårhan
terliga. 

Bra tangentbord 
och hög värmeutveckling 

T angentbordet på Sorcerer är 
av god skrivmaskintyp med un
gefär de funktioner man vänta r. 
En speciell fine ss ligger i RE
PEAT-tangenten. Normalt fun
gerar en REPEAT-tangent så, 
att den upprepar det tecken man 
håller nere samtidigt med RE
PEAT . Här upprepas i stä llet det 
tecken som slogs in senast så 
läng REPEAT håll s nere . Lätt 
att använda! 

Lådan och det mekani ka i 
övrigt verkar vara av god håll
bar kl ass. Höljet är av gulbrun 
plast , liknande både ABC80 och 
Apple. Ganska mycket värme 
utvecklas när apparaten står på. 
De minnen man använder är av 
dynami skt typ och skall inte 
konsumera så mycket effekt. 
Det verkar snarare vara nätde
len som är den största värme
alstraren . Efter några timmars 
drift är maskinen åtskilligt het 
på den plats där nätdelen si tter. 
Allt verkar dock fungera som 
det skall även efter flera dygns 
drift om man inte hindrar kyl
luften . Vad som då händer har 
vi inte vågat prova. 

Om VI slutligen skall trolla 
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fram någon sammanfattning om 
Sorcerer så anser vi att den är 
en trevlig bekantskap. Det 
tycker vi näs tan alltid om dato>
rer. Vi skulle dock gärna se någ
ra ytterligare funktioner i tol
ken , men de är inte livsviktiga . 
I nstruktionsböckerna kan där
emot vara livsv iktiga för funk
tionen och borde förbättras fö r 
större överskådlighet och bättre 

sökmöjlighet. 
De grafiska möjligheterna är 

spännande att använda och kan 
ge en ny dimension åt presenta
tionen . Funktionen i övrigt är 
förvi sso god med undantag av 
de haverier vi råkat ut för. Och 
därmed drar vi ner trollkarl s
hatten för denna gång. • 

BH 

_. - ---
Funktioner i Sorcerer basic 

Körinstruktioner 

Run Null 
List CSave 
New Cload 
Clear Peek 
Cont Poke 

Programfunktioner 

let Rem Fn 
Then Stop Data 
GoTo Det Dim 
Restore Print GoSub 
Return Next Input 
Read - Get Out 
For Step End 

Matematiska funktioner 

Abs Int Sgn 
Atn Inp Sin 
Cos log Sqr 
Exp Pos Spe 
Fre Rnd Tab 

Wa it 
On .. GoTo 
If .. GoTo 
On .. GoSub 
If...gosub 

Tan 
Usr 
And 
Or 
Not 

Strängfunktioner 

Ase Str$ 
len Mid$ 
Val LettS 
Chr$ Right$ 

Operatorer 

= - I < 
+ * t <> > 

Redigering 

Controi C 
Controi O 

, 

= > 
= < 

? 
: Return 

___________ ---1 

Specifikation för Sorcerer: 

Processor: 

Klockfrekvens: 

Serie in/ut : 

Parallell in/ut 

Minne: 

Yttre 
expansion: 

Kassett in/ut : 

Video: 

Pris: 

Importör: 

Z80 

2,1 MHz 

RS232, 300 eller 1 200 baud 

8 bitar med handskakning 

Läsminne 4 Kbyte för monitor 
Läsminne 8 Kbyte för basic (i 
kassett med anslutning för max 
16 Kbyte) 
Läs- och skrivminne 8 Kbyte ex
panderbart till 32 Kbyte 

Kortkontakt till S-100-buss 

Två anslutningar 300 eller 1 200 
baud . Fjärrkontroll av motorer 

30 rader med 64 tecken. 128 ASC//
tecken + 64 grafiska element, 64 
grafer som användaren definierar. 
Alternativt kan användaren defi
niera alla 128 grafiska element. 

Med 8 Kbyte läs- och skrivminne 
och 8 Kbyte basictolk 6700 kr inkl 
moms. 

Hobbydata, tel 040/91 0191, 08/ 
500303. 



~L GAMMA ~~~ M 
ÄKTA MARMOR 

NU ÄVEN I BYGGSATS 

DATA: 
Bas 
Diskant 
Mellan 
Filter 
Frekv.omr. 
Impedans 
En'ekt 
Volym 
Princi p 
Vi kt 

LA-1232 8 ohm 
HA-373 I 8 ohm 
MA-5231 8 ohm 
GD-4 11 
25- 20000 Hz 
80hm 
120 W 
50 I 
Marmoriåda sluten 
Med låda 65 kg 

Om Du vill lyssna på GAMMA - högtalarna tag 

gärna och besök någon av följande butiker, 

som är våra generalrepresentanter,så får Du 

demonstration: 

ARBOGA : Arboga Radio, Nygatan 27 
ARVIDSJAUR : Musik & TV-Centra, Storgatan 11 
BORLANGE : Karl Larssons Musikhandel AB, Stationsgatan 8 
BOLLNAS : Klints Rad io TV, Odengatan 5 
GAVLE : Modul-Ljud, Drottninggatan 25 
GOTEBORG : TV-Man AB, Sprängkullsgatan 15 
HALMSTAD : TV-Man AB, Laholmsvägen27 
HELSINGBORG : Super Sound, Nedre Långvinkelsgatan 49 
HUDIKSVALL : Klints Radio TV, Hamngatan 13 
KALMAR : Kalmar Ljudcenter, Strömgatan 3 
KARLSKRONA : BL Radio TV AB, Ronnebygatan 49 
KARLSTAD : Ljudman, Jungmansgatan 9 
LINDESBERG : Linde Radio Hi Fi , S Torggatan 6 
LlNKOPING : Angelof Union Radio TV, Ryds & Ekholmens C 
LULEA : Beliva AB, Shopping Luleå 
LUND : AH Ljudte'knlk, Stora Södergatan 29 
MALMO : Interelektronic, Nobelvägen 37 

Flera olika byggsatser 

i GAMMA - programmet 

(se katalog) 

NORRKOPING : El & Rad iokompaniet AB, S :t Persgatan 87 
PITEA : Beliva AB, Storgatan 52 

Denna frekvenskurva uppmätt vid 
Lunds Universitet (utomhus). 

SIMRISHAMN : Eldhs Radio & TV, Storgatan 34 
SKELLEFTEA : Ljud & TV-Center, Köpmangatan 14 
SOLLEFTEA: Stereo & Fotocentrum, Storgatan 45 
STOCKHOLM : Hi Fi Kit Electronics, S :t Eriksgatan 124 
SUNDSVALL : Ljudcenter, Köpmangatan 16 
TRANAS : Hi Fi Specialisten , Storgatan 15 
UMEA : H-Elektron, Sveagatan 12 
UPPSALA : HB - Ljudanläggningar, Artillerigatan 16 
VANERSBORG : Ljud & Bild, Sundsgatan 18 
VASTERAS : Aros Ljud, Emausgatan 35 
VASTERVIK : AB Joeng, Storgatan 6 
ANGELHOLM : Wal lins Hi Fi, Storgatan 18 
OREBRO : Privox Hi Fi, Trädgårdsgatan 5 
UPPLANDS VASBY : Väsby Centrum Radio TV AB, Dragonvägen 86 
OSLO: Norge. Eltek, Sannergaten 25 
KOGE : Danmark. Lys & Lyd , Norregade 86 

~ GENERALAGENT FOR GAMMA HOGT ALARE I SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND: 

J...H.1 .. :F':a' e k" e n. s i. a. ~e"re ~ IS TELEX 12205 TELEFON 0760 - 33025 

In formationstjänst 10 
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•• Som nog alla anv ~indare av 
diskanthorn har märkt återges 
höga frekven ser inte med sam
ma spridningsvinkel som de låga 
frekven serna . Det har att göra 
med hornets fysisk a utformning. 
På senare tid har det patenterats 
hornkonstruktioner som medger 
en konstant spridning i både 
vertikal- och hori sontalplanen 
(Electro-Voice och Altec Lan
sing) . Dessa horns utformning 
skiljer sig väsentligt från det 
gängse hornets, som vi är vana 
att se det. Hornen är dessutom 
inte avsedda för extrem di s
kantåtergivning utan snarare för 
mell anregister. Det är emeller
tid möjligt att göra horn för di s
kantåtergivning enligt dessa 
principer. 

Vad som är mer intressant är 
det faktum att vi har hornlast i 
diskanten . Förf har till dato inte 
kunnat finna något horn där 
membranet är resistivt kontrol
lerat av ett horn vid 20 kHz , ej 
heller vid 15 eller lO kHz. Grän
sen tycks ligga vid 5-6 kHz som 
bäst, oftas t ännu lägre. I ett fall 
blev membranet masskontrolle
rat redan vid 1,5 kH z och fabri
kens rekommenderade undre 
gränsfrekvens var angiven till 2 
kHz. Huruvida man kan kalla 
det för hornlast är tvivelaktigt. 

Rak frekvenskurva 
inom liten sektor 

Hur kan detta påverka rikt
ningskarakteri stiken ? De flesta 
fabrikanter har lyckats uppnå en 
tämligen rak frekvenskurva för 
sina resp horn , men endast rakt 
fram på dess huvudaxel. Hur är 
det möjligt när membranet är re
sistant skontrollerat enbart i det 
lägre regi strets första oktaver 
för att sedan bli masskontrolle-

Fig l . Ett exempel på den typ av 
spridningslins som nämns i texten 
är denna, tillverkad av Meab i 
S verige med försäljning av Con
silium i Stockholm . (Tel 08-
322133) . 

Spridningslinser fö_r 
diskanthom ger förbättrad 
ljudåtergivning. Av PER ÅKERMARK 

• Högtalarhorn för diskantregistret har ofta 
dålig spridning av ljudet i det översta frekvens
området. 
'. Man kan förbättra detta genom att placera 
en spridningslins framför hornöppningen. För 
att då få en rak frekvenskurva bör man kom
pensera för det diskant/all som uppkommer då 
ljudenergin fördelas. 
• Författaren beskriver hur det tillgår och 
bakgrunden till varför diskanthorn uppför sig 
på det här viset. 

rat , vilket innebär att frekvens
kurvan borde fall a med -6 dB! 
oktav? Det skulle den göra om 
hornet hade haft en konstant 
spridningsvinkel , d v s sprid
ningen vore lika stor i alla rikt
ningar och konstant oberoende 
av frekvensen . 

Liten spridning 
i exponentialhorn 

Eftersom de flesta horn helt 
eller delvi s följer en exponenti
alfunktion kommer hornet att ha 
en mindre spridningsvinkel vid 
höga frekvenser än vid låga. Det 
hjälper fabrikanten att uppnå 
den önskvärda raka frekven s
kurvan: Den tillförda ljudenergin 
minskar med ungefår 6 dB! 
oktav samtidigt som den sfåri s
ka sektorn i vilken hornet strålar 

minskar och nettoljudtrycket 
rakt fram blir konstant. I ett ef
terklangsrum kommer ett sådant 
beteende att direkt avslöjas, ef
tersom man mäter den totalt ut
strålade energin oavsett rikt
ning. 

Multicellhorn 
dyra att tillverka 

Vetskapen om den föränderli
ga riktningskarakteristiken är 
inte ny ; man har känt till den 
länge och lösningarna är många. 
Ett par av dem är multicelIhor
net och linsen . Multicellhorn är 
tämligen ovanliga och före
kommer" mest imellanregister 
och i låga diskantområdet. Ty
pen är dessutom svår att tillver
ka och blir därför tämligen dyr. 
Lösningen är inte heller helt in-
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vändningsfri; man får s k " fi nge
ring" (eng.) i de högre registren. 

Lösningen med en akusti sk 
lins är då bättre. Linsen funge
rar på samma sätt som sina 
optiska kusiner och beräknings
grunde rna är i stort desamma. 
Från fysi ken känner vi till be
greppet brytn ingsindex som an
ger linsmaterialets förmåga att 
bryta ljusets våglängder e ll er 
som här den analoga ljudvågen. 
Hos en akustisk lins bildas bry t
ningsindex genom att lamellerna 
i linsen viks ett antal grader mot 
linsens normalaxel. Man får på 
så sätt en skillnad i vägsträcka 
med eller utan lins och med ett 
lämpligt utformat snitt i pl åtarna 
kan man ge konstruktionen 
olika spridande egenskaper. 
Genom att vågfronten kommer 
att fördröjas i olika grad över 
linsens yta, kommer frontens 
utbredningsriktning att skilja i 
olika punkter. 

Vari ationsmöjligheterna är i 
det närmaste oändliga. A vstån
det mellan lamellerna avgör fre
kvenshöjden , d v s hur korta 
våglängder som kan brytas utan 
att reflekteras tillbaka mot hor
net. 

Spridningslinser 
kräver diskanthöjning 

Om vi nu antar, att man pla
cerar en lins framfö r ett horn så 
att man får konstant spridning, 
kommer ljudtrycket att minska 
på hornets huvudaxel med 6 dB! 
oktav från den frekvens där 
membranet blir masskontrolle
rat. Det är ungefår så man gör i 
dag. Man monterar en lins 
framför diskanthornet och nöjer 
sig med det. Det ger en bättre 
spridning av diskantsignalerna , 
men fortfarande dras vi med ett 
fall av ljudtrycket om -6 dB! 
oktav. Fallet kan emellertid 
kompenseras genom att man 
höjer di skanten i sin förstärkare. 
Problemet är del s att de fle sta 
tonkontroller börjar arbeta re
dan vid tämligen låga frekven
ser, 1-2 kHz (men vi ssa har en 
variabel inflexionspunkt) och 
dels att många en gång har ställt 
sina kontroller för rak återgiv
ning och omöjligt kan tänka sig 
att rubba på dem . 

Enkel mätmetod 
för rak frekvenskurva 

Lösningen gör inte anspråk på 
att vara exakt. Valet av brytfre
kvens för diskanthöjningen be
ror på vilket horn som används 
och tillsammans med vilken 
lins. Generellt kan sägas, att de 
flesta horn har en övergångsfre
kvens från resi stiv- till mass
kontroll vid ungefår 4-5 kHz 



samt en spridning av ca 70--80 
grader. Linsen skall ha ungefår 
samma spridningsvinkel för att 
frekven skurvan skall bli så rak 
som möjligt efter kompensering. 

Ett lämpligt sätt att förfara vid 
kompensering är att mäta sig 
fram med en relativ mätmetod: 
En mikrofon och en vu-meter. 
Mikrofonen behöver inte ha en 
rak frekven kurva, eftersom vi 
gör en relativ mätning med och 
utan lins. Med ett par givna fre
kvenser, antag 8, 10, 12 och 15 
kHz, kontrolleras nivån utan 
lins. Med linsen monterad juste
ras diskantkontrollen så, att ett 
så lika resultat som möjligt upp
nås som · vid mätningen utan 
lins. Mätningarna utförs rakt 
framför hornet. F örf har på 
detta sätt kompenserat sina 
system med en överensstäm
melse inom ± I dB. 

Efter kompenseringen har 
man ett system med en tämligen 
konstant spridningsvinkel · i di s
kanten . Om frekvenskurvan är 
rak från början får man en rak 
frekvensgång, vilket är efter
strävansvärt. Förf känner bara 
till ett företag som har något lik
nande, nämligen Sinus i Bureå . 
Firman har visserligen inte horn 

för diskanten men har efter trä
vat rak frekvenskurva i frifålt
mätning och samtidigt en rak 
kurva i efterklangrummet. Det 
innebär, att Sinus system har en 
konstant spridningsvi nkel 
kopplad med en rak frekvens
kurva. Denna konstanta sprid
ning ger en bättre och stab ilare 
stereobi ld än vad andra system 
kan erbjuda. 

Placera elementen rätt 
för bästa fasgång 

I dessa tider då löptidskillna-

Fig 2. PolärdilJgram för linsen L 
5015 från Meab vid olikafre
kvenser. Drivelement vid mät
ningen är Motorola 6005 . 

Tysk premiär för fiberoptik 
i allmänna telefonnätet 
•• Mellan två stationer i 
Frankfurt , VästtyskIand, tele
fonerar man idag per optisk ka
bel. Trafiken startade i februari i 
år och systemet har utvecklats 
av Siemens. I det allmänna te
lefonnätet kan man nu för första 
gången , samtidigt och inbördes 
oberoende , överföra upp till 480 
telefonsamtal i form av !juspul
ser (34 miljoner/s) på ett glasfi
berpar med ca O, I mm fiberdia
meter. 

Den opti ska kabeln är endast 
ca 7 mm tjock. Den är förlagd 
dels i befintliga kabelkanaler , 
dels i jord på en sträcka av 15 ,4 
km. Några särskilda skyddsåt
gärder har inte behövts. I änd
stat ionerna samlar pcm-utrust
ningar de 480 enskilda telefon
signalerna till en tidmultiplex 
digital signal. Denna omvandlas 
aven !ju emitterande diod till 
optosignaler som regenereras 
två gånger ,under sträckan. En 
lavin-fotodiod återo mvandlar 
sedan optosignalerna till elekt
ri ska signaler. 

Före denna första praktiska 
användning av ett fiberoptik
system har man samlat erfaren-

heter i fl era pilotprojekt. Sedan 
över ett år fungerar en Siemens
byggd provlinje i Berl in utan 
störningar. För teletransmission 
erbjuder optisk kabel flera tek
niska fördelar jämfört med kop
parledare. Den väger litet, har 
låg dämpning ocr är dessutom 
okänslig mot elek~isk och mag
netisk påverkan. · Vidare kan 
man enkelt överfÖra signaler 
mellan apparater med olika 
elektri ska potentialer eftersom 
ingen metall ingår i konstruktio
nen. 

Med Frankfurt-linjen har det 
tyska telenätet fått ett nytt sys
tem som möj li ggör överföring av 
flera tusen samtal över en extra 
lätt och tunn kabel. Eftersom 
det nya mediet erbjuder stor 
transmissionskapacitet lämpar 
det sig inte bara för telefonnät 
utan också för framtida ändamål 
som idag li vl igt diskuteras värl
den över , tex dubbelriktad bild
kommunikation med databanker 
och bildtelefonkonferenser. 

Svensk representant: Siemens 
AB , tel 08/22 9680/Lars-0/of 
O/den. • 

der mellan element livligt di s
kuteras och faskompensation är 
ett " måste" , kommer man gan
ska snart in på detsamma i horn
system. Vi vet, att man i gängse 
horn går från resistans till mass
kontroll , vilket innebär att efter 
en viss frekvens kommer man 
att uppnå ökad fasvridning eller 
tidfördröjning. Om man då 
kompenserar elementet vid del
ningsfrekvensen så, att tidskill
naden mellan två element är så 
liten som möjligt och man högre 
upp i regi stret virtuellt flyttar 

8kHz 
12,5 kHz 
16,5 kHz 

Fig J. Utm·ed dell J 5 ,4 km /all ga 
fiberoptiklinjen i Frankfurt är 
mellanregeneratorer i underjor
diska huvmuffar utplacerade med 
ca 5 km mellanrum. Bilden visar 
sådalla regelleratorer och till hö
ger därom omriktarell för fjärr
matlling. 

elementet bakåt genom att för
dröja signalen , har man verkli
gen förbättrat systemets egen
skaper. 

Olika element återger olika 
delar av frekvensspektrum i en 
påförd signal samtidigt som 
olika frekvensberoende men 
kontinuerliga fördröjningar in
förs. Det innebär, att systemet 
kommer att få en med frekven
sen varierande riktningskarak
teri stik . I övergången mellan två 
element kommer båda elemen
ten att stråla i samma riktning , 
men hornet kommer vid högre 
frekvenser att fördröj a signalen 
och det totala polära resultatet 
blir ett annat än det avsedda. 

Förf vill inte uttrycka någon 
uppfattning om huruvida man 
kan höra fasvridning eller ej, 
men det är min uppfattning, att 
om man ändrar tid/fördröjning 
på ett element relativt de andra i 
systemet , så kommer den totala 
polärkarakteristiken att ändras 
det är klart hörbart och även i 
vissa fall störande. • 

Fig 2. Eli utmärkallde egellskap 
hos optisk kabel är dell mycket 
låga vikten . 1000 m kabel på 
trumma väger ca 50 kg och läggs 
ut i ell längd. 

.... Fig 3. På älldstatiollema 
Frankfurt/Ginnheim och Oberur
sel sker omvandlingelI från elekt
riska till optiska signaler och vice 
versa. Bilden visar utrustnillgar
na, sändare och mottagare för 
den optoelektroniska omvandlillg
en liksom fjä"matllings- och 
övervakningsanordningama. 
Tack vare den modema teknolo
gill tar enhetema - iförhållande 
till det stora informationsflödet -
mycket liten plats. 
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Intelligent videoterminal 
för privaldata 
och datavision, del 2. 
• Här fortsätter beskrivningen av den avancerade 
dataterminalen med möjlighet till grafik och färg, 
ASCII-tecken eller teckenrepresentation enligt data
vision . 
• Dennafristående, intelligenta terminal kan kom
pletteras med skrivare. Anslutningen till valfri dator 
sker med standardiserade V24-snittet. 

Av ÅKE HOLM 

•• I denna avslutande del av 
terminal bygget skall vi först 
komplettera beskrivningen av 
principschemat med några 
punkter. Den som har läst be
skrivningen noggrant har säkert 
funnit att det går att ans luta ett 
tryckverk för utskrift av data. 
Inkopplingen av tryckverket 
sker över en 16-polig ic-sockel 
på kretskortet. På denna sockel 
finns anslutet databussen och 
nödvändiga styrsignaler för an
slutning aven extra acia- eller 
pia-krets. Vilka stift som har 
vad framgår av komponent
trycket på kretskortet. 

Kret slösningen är gjord för att 
man skall få största möjliga an
passningsförmåga till samtliga 
typer av tryckverk. Skall man 
t ex ansluta ett Matsushita
tryckverk för 15 , 40 eller 80 
tecken per rad fordras en pia 
och en teckengenerator samt 
viss styrelektronik för tryckver
ket. Vi skall i ett kommande 
nummer av RI ge exempel på 
några olika typer av anpass
ningar. 

För att styra tryckverket 
fordras även ett mindre program 
av något slag. I IC25 finns ut
rymme reserverat för uppsta rt
ningsrutin samt printrutin för 
acia eller pia . 

Ett mikrodatorprogram av det 
slag som ingår i IC25 är anpass
ningsbart för olika tillämpningar 
och önskemål hos terminalan
vändare. Detta har medfört att 
ytterligare en funktion har in
förlivats i terminalen förutom de 
som finns uppräknade i tabell I i 
föregående avsnitt. Funktionen 
innebär att man kan sända ut en 
identifieringskod, vilket normalt 
sker vid ett tryck på HERE IS
tangenten på en terminal. Ko
den består maximalt av 15 tec
ken . D en är placerad med bör
jan på adress $7E8 i IC25. Nor-

malt ligger där $FF så att man 
själv skall kunna programmera 
in önskad kod. Funktionen ini
tieras av koden $82 från tan
gentbordet vilket motsvarar 
FI+CTRL+B. 

Dags att montera kretskortet 
Kretskortets utseende fram

går av flg I. Det har måtten 
247x 154 mm och har fyra 3 mm 
hål för fastsättning. Om kortet 
skall användas i Motorolas buss
kontakt måste kortet först sågas 
i två hörn så att kontakttungan 
till den 86-poliga kontakten blir 
fri. Komponenttrycket visar var 
kortet skall sågas . Tangentbor
det kan anslutas genom den 24-
poliga kontakttungan på kortets 
motsatta sida. Om mao vill 
montera terminalkortet i exem
pelvis tangentbordIådan kan 
tangentbordet med lysdioder 
och högtalare kopplas in till de 
uppmärkta hålen vid kontakt
tungan , som kan sågas av så att 
J I - J4 kommer mot lådans bak
sida. Man får sedan ta upp hål i 
lådans baksida så att dessa 
kontakter blir åtkomliga utifrån. 

Komponenterna monteras 
enligt styckli stan och kompo
nenttrycket på kortet. Var noga 
med att följa stycklistan och 
pricka av komponenterna vart
efter de monteras . Då denna ar
tikel skrivs råder leveranssvå
righeter med vissa typer av ic
kretsar. Det kan därför före
komma att vissa ic-kretsar har 
ersatts med ekvivalenta typer 
med något olika beteckning. En 
74LSOO kan t ex vara ersatt med 
7400. Detta påverkar dock inte 
funktionen, eftersom 74LS-se
rien har valts med tanke på lägre 
effektförbrukning. 

Till IC25 kan det finnas två 
typer av eprom-kretsar, en som 
matas med enbart + 5 V , och en 
som dessutom fordrar + 12 och 
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-5 V. 
För att kunna använda båda 

dessa typer av kretsar har kortet 
försetts med ett byglingsfålt 
bredvid IC25. Hur detta skall 
byglas framgår av komponent
trycket. OM I C25 är av + 5 V
typen behövs inte D 10 och R73 . 

Stycklistan är uppdelad i flera 
delar för att man skall kunna 
särskilja de komponenter som 
ingår i KCS -modemet och hf
delen. Terminalen kan byggas 
utan dessa delar om man inte 
har behov av dem. 

När kortet är monterat och 
kontrollerat kan det provas 
etappvis. För provningen ford
ras en videornonitor, ett tan
gentbord och helst också en 
dator med V24 -snitt. 

Börja med att ansluta spän
ningarna utan att någon ic-krets 
är monterad i hållarna. Kon
trollera att det (i förekommande 
fall) finns -5 V på anoden på 
DIO. Stäng av spänningen och 
sätt i ICIO, 16, 17, 23,24, 27 , 28, 
29, 31, 32, 33 och 39. Anslut vi
deomonitorn och spänningarna. 
På bildskärmen skall nu finnas 
ett rutmönster. Om det är fallet 
kan man fortsätta, i annat fall 
måste man först kontrollera att 
kristalloscillatorerna svänger 
och att det finns 1 MHz-signal 
på ledningarna från stiften I och 
4 från ICIO. När allt är OK 
stänger man av spänningarna 
och sätter i ICI I, 12, 13 , 14, 15, 
18, 19, 20, 21 , 22 och 30. När 
spänningarna ansluts skall man 
på bildskärmen få ett virrvarr av 
tecken (i olika fårger). Skulle så 
inte vara fallet , får man kon
trollera signalerna till och från 
I C20 och I C21 samt ingångarna 
på IC3!. På IC20 och 2 1 kaLI 
det finnas pulser synkroni serade 
med bild och linjefrekvens. Är 
allt i sin ordning kan resterande 
kretsar sättas på plats. Var noga 
med att a lla kretsar vänds åt rätt 
håll. En vit markering vid varje 
sockel visar var stift I skall 
vara. Alla ic kunde vid krets
kortlayouten tyvärr ej vändas åt 
samma håll, och en extra koll 
kan därför spara mycket felsök
ning. 

Anslut tangentbordet med 
lysd ioder och högtalare. H ur 
tangentbordskontakten skall an
slutas framgår av flg 2 och även 
i viss mån av principschemat för 
terminalen. N är spänningen an
sluts denna gång skall skärmen 
raderas och skrivrnarkören bli 
synlig i övre vänstra hörnet. 
Efter markören står några tec
ken som indikerar vilken 
(eventuell) variant av terminal
program som ingår. Dessa teck
en syns bara vid uppstartning 
och har ingen annan funktion. 
Terminalprogrammet har näm
ligen några mindre ändringar om 
KCS-modem ingår. 

Vid start är terminalen kopp
lad för 2400 baud, full duplex , 
on line och ASCII-mod . För att 
kunna kommunicera med en 
dator över J2 fordras viss infor
mation på de olika stiften för att 
sändning och mottagning skall 
kunna äga rum. Om terminalen 
skall arbeta i högre hastighet än 
300 baud krävs dessutom 
handskakning till datorns se
riekrets (acia) för att inga tecken 
skall tappas bort. I tabell I åter
finns en sammanfattning av vad 
de olika stiften på J2 har för sig
naler. I flg 3 visas hur anpass
ningen sker till en acia 6850 vil
ken används som serieutgång 
från exempelvis en 6800-dator. 
Ledningen markerad DI R indi
kerar när terminalen är uppta
gen. Det tar längre tid för termi
nalen att ta hand om det sista 
tecknet på nedre raden, efter
som hela bilden då skall matas 
upp en rad. Under denna tid 
måste därför teckenutmatningen 
från datorn stoppas om man inte 
skall tappa några tecken. 

Om anslutningen till datorn 
nu är rätt utförd , är det bara att 
börja använda terminalen. Om 
datorn inte arbetar med 2400 
baud är det lämpligt att först 
ställa om terminalen för rätt 
hastighet. Det sker genom att 
man använder de kontroll koder 
om finns i tabell I i den förra 

RT-artikeln. Det är att rekom
mendera att man först i lokal 
mod provar a lla funktioner så 
att man får ett grepp om termi
nalens egenskaper. 

Anslutning av kassettspelare 
Om terminalen har försetts 

med ett KCS-modem , ansluts 
en kassettspelare till J I. Till 
denna kontakt kan dessutom två 
reläer eller transistorer för au
tomatisk start och inspelnings
omkoppling anslutas. På stift 7 
finns i terminalen en transistor 
som leder då bandspelaren skall 
startas. Det sker då kontroll ko
den $11 eller $12 mottages i 
ASCII-mod. På stift 6 finns en 
annan transistor som leder då 
bandspelaren skall stå i inspel
ningsläge. Detta är fallet då ko
den $12 (punch on) mottages . 
Båda dessa utgångar stängs av 
då koden $13 eller $14 mottages. 
Programmet är utfört så, att 
terminalen efter mottagandet av 
tecknen $11 eller $12 väntar ca 
två sekunder innan nästa tecken 
tas om hand. Denna fördröjning 
är till för att bandspelaren skall 
komma igång ordentligt. Funk
tionen förutsätter även att 
handskakningen i flg 3 är in
koppla. D ata till bandspelaren 
matas ut med 300 baud oavsett 
vilken hastighet som datorn 
sänder med. D ataflödet från 
datorn kommer därför att brom
sas så att teckenutmatningen till 



bandspelaren blir i rätt hastig
het. 

Programstyrning 
De sex lysdioderna på tan

gentbordet indikerar olika drift
tillstånd hos terminalen. A v 
dessa kan TXT -funktionen sty
ras av tecken från datorn (shift 
in/shift out) . En ytterligare 
funktion som kan styras från 
datorn är positioneringen av 

markören . För att placera mar
kören på godtycklig plats på 
skärmen fordras tre tecken från 
datorn. Det första är $18 
(escape-koden) som instruerar 
terminalen att det är markörpo
sitionenng på gång. Det andra 
är ett tecken med värden mellan 
$00 och $17 som talar om vilken 
rad markören skall placeras på. 
Radnummer anges som ett tal 
mell an O och 23 och skall vara i 

hexadecimal form . Det tredje 
tecknet är ett tal som anger på 
vilken position inom raden som 
markören skall stä llas på . Talet 
$00 anger vänstra kanten , och 
$27 anger den högre kanten. Om 
högsta biten är en etta, d v s talet 
har ett värde mellan $80 och 
$A7 , släcks markören dessut
om. Om fe laktiga värden inma
tas, påverkas inte markören. 

Eftersom all a väsentliga 

funktioner kan programstyras, 
går det utmärkt att göra program 
som ritar upp diagram, staplar , 
kurvor och text i olika fcirger. 
Terminalen är konstruerad för 
att kunna arbeta i ett datav i
sionsystern genom att ansluta 
ett lämpligt modem, eller att 
fun gera som en behändig termi
nal till en hemdator eller ett ut
vecklingssystem. • 

Forts på sid 72 

Tabell 1. Inkopplingen av stiften på den 25-poliga kontakten J2. Fig l. Visar hur tangentbord, 
högtalare, lysdioder och bildom

Stift nr Signal - Funktion och anslutning 
beteckning 

1 GND jord 

2 TXD sändningsdata från terminal till datorn 

3 RXD mottagningsdata från d~torn till termi-
nalen . 

4 RTS request to send. Sändningsbegäran, 
används inte fn 

5 CTS clear to send, ingång. Måste vara på 
hög nivå för att terminalen skall kunna 
sända data till datorn. 

6 DSR data set ready, ingång. Används inte f n 

7 GND jord 

8 DCD data carrier detect, ingång. Måste vara 
på hög nivå för att terminalen skall 
kunna ta emot data. 

9 + 12 utgång, sammankopplas med CTS 
och DCD i de fall dessa signaler ej 
kommer från datorn, se fig 3. 

20 DTR data terminal ready, utgång. Hög nivå 
indikerar att terminalen är redo att ta 
emot tecken från datorn. Låg nivå in-
dikerar att terminalen är upptagen med 
tecken eller att den är i lokal mod. 

St iftnr hos J2 

~ 
Seriedatautgång 

~ :=J~ ____ S~ig~n~al~jO~r~d ____ -+-. 

2~----~~-------+------~"----~ 

3~----~~~-----+------~"~--~ 

5~----~~~-----+----. 

6o~----~~~------+--

8~----~~~-----+----4 

9~----~~~-----+--~ 

20~------~~------+-------~~----~ 

kopplare ansluts till terminalkor
tet. 
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Fig 2. Visar hur terminalen an
sluts till en AC1A-krets i en 6800-
dator. 
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Vjdeoterminal forts från sid 71 

KCS-modemet: 
C1 , 3-4,1 0 0,22 /-tF pol. 
C2, 13-14 18 nF pol 
C5, 11 , 15 1 nF keram. 
C6 8,2 nF pol. 
C7,9 10nFpol. 
C8 10/-tF 16 V tanta l 
C12 1 /-tF tantal 
01 -5 1 N4148 
ICI-2 4011 el. 14011 
IC3 4528 el. 14528 
IC4 4013 el. 14013 
IC5 4027 el. 14027 
IC8 MC 6850 
J1 7-pol. DIN-kontakt 
R1 , 14 3,3k5 % 1/ 8W 
R2, 4, 7 10 k 
R3 220 k 
R5, 20,22 22 k 
R6 1 M 
R8, 16 2,2 k 
R9 47 k 
R10 8,2 k 
R11 - 12, 120 k 

15-17 
R18, 23 100 k trimpot 
R19 1 k 
R21 4,7 k 
T1,3-4 BC 548 el. motsv. 
T2 BC 558 el. motsv. 
3 IC-hållare 14-pin 
2 IC-hållare 16-pin 
1 IC-hållare 24-pin 

Terminalkortet: 
C16, 34 18nFpol. 
C17 O, 47 /-tF tanta l 

o 

Fig 3. Terminalens kretskort sett 
från komponelltsidall . Översidall s 
mönster visas i färg och kompo
IIelItplaceringen i svart. 

C18 
C19 
C20-23 
C28- 33, 

35-41 
06-9 
010 

IC6-7 
IC9 
IC10 
IC11 
IC12 
IC13, 18-19 
IC14-15 
IC16 
IC17 
IC20 

IC21 

IC22 
IC23 
IC24 
IC25 
IC26 
IC27 
IC28 
IC29 
IC30 
IC31 
IC32 
IC33 
IC34 
IC35 
IC36 
IC37 
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Komponentförteckning 

IC38 MC 1488 
1 kretskort CA-790 

22 /-tF 40 V el. 1 yt. 2 kortutdragare 
47 /-tF tantal IC39 74LS86 2 skruv ECS 3x8 
22 pF keram J2 25-pol D-kontakt 2 muttrar M3 
1 O/-tF tantal J3 6-pol. DIN-kontakt 

R24 1M VHF-delen: 
1 N4148 R25, 82 47 k C24 10-40 pF ker. trim 5,1 V 1W zener- R26 22 k C25-27 4,7 nF ker. diod R27 33 ohm IC40 LM 1889 MC1455 el 555 R28-33, 220 ohm J4 2-pol. antennkont. MC 6800 63-66 L1 0,47 /-tH drossel 74LS02 R34, 39, 6,8 k R74 2,2 k 74LS14 46-48 R75 10 k 74LS10 jR35-38 27 k R76 75 ohm 74LS367 R40, 41,56 100 ohm R77 100 ohm 74LS161 R42-45 1 k R78-79 220 ohm MC 14040BCP R49-50, 72 680 ohm 1 IC-hållare 18-pin 74S00 R51 - 55, 2,2 k 
Prom CA-6302 57- 58,67, Dessutom erfordras: (röd) 80-81 1 tangentbord Prom CA-6301 R59-61 330 ohm 
(svart) R62 75 ohm 

6 lysdioder 
1 omkopplare 2pol. MC 14050 R68, 69 10 ohm ' 

3vägg 74LS93 R70-71 10 k 
MC 14022 R73 100 ohm 1 W 

Kompletta satser enligt för-Eprom CA-6316 T5-11 , 17 BC 558 el. motsv. 
74LS139 T12-16, 18 BC 548 el. motsv. teckningen kan rekvireras från 
74LSOO X1 krista ll 12,000 CA-Elektronik AB, Box 2010, 
74LS74 MHz 13502 Tyresö, tel 08-7423401 
MC 14013 X2 kristall 10,173 eller från Telko AB i Stock-
MK4118 MHz holm, Göteborg eller Malmö. 
74LS377 2 IC-hållare 8-pin En komplett sats till terminal -
SAA 5052 11 IC-hållare 14-pin kortet exklusive KCS-modem SAA 5020 11 IC-håll are 16-pin 

och HF-del kostar 1960 kr inkl MCM 6810 1 IC-hållare 20-pin 
26511 4 IC-hål lare 24-pin moms. KCS-delen kostar 122 
MC 6821 2 IC-hållare 28-pin kr inkl moms och VHF-delen 
MC 1489 2 IC-hållare 40-pin kostar 49 kr inkl moms. 



MI 500 med extra stor display 
Elegant multimeter 
med 6 funktioner 
spänning-ström
AC/DC och resistans. 
Hela 1000 drifttim
mar på 2 st 9Vstan
dardbatterier och 
18 mm display. 2års 
garanti. 

-rakt över disk Pris kr 995:-
exkl. moms 

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB ELIT-BOX 1237-16112 BROMMAOOa/262720 
InformationstlanSl 11 

kopplingsplattor för 
kretskonstruktörer 

Kopplingsplattorna från amerikanska CSC gör li vet lättare för många 
kretskonstruktörer. Varhelst Du jobbar inom industri , forskn ing e ller ut
bildning kan också Du få stor hjälp i Ditt dagliga arbete. 

Tack vare plattornas genialt enkla konstrukt ion, möjligheten till påbygg
nad och återanvändning samt lågt pris minskar utvecklingskostnaderna 
för Dina kretsar till ett minimum . 
Fiir .\"('iU" ;lIg ,' SI't ' I/.\~(/ J) l'Ilnm AIl .ST/-IU vt . G TIlCi • /-I l ' fl r y } Oll,\\fl/l AII ,(jTlIG • 

• Sn' rln' f J l '( 'trOlI/( " HII .SKOV/) f: 

~zetnerab 
Box 20080. 16120 Bromma. Tel :08-98 78 75 

Minuter i stä llet for timmar. Komponenterna jac kas in på 
några sekunder. Förbinds med varandra , byts, komplette
ras tills prototypkretsen är klar. 

Passar alla komponenter. Instickshålen i term inaler och 
bussledare är pinnkompatibla. Passar dioder , res istorer, 
transistorer, DI L-kapslar, mm . 

Fyra typer, 18 storlekar . Enkelt att bygga på . Passar för 
såväl enkla diskreta komponenter som komplexa LS l
kretsar. 

Perfekt tvärkontakt. [ plast inbakade tvär- och längs
gående kontaktskenor. Allt id absolut perfekt kontakt. Utan 
lödning, utan fö rstörda komponenter. 

Vill Du veta mer om cSC:s kopplingsp/attor och övriga pro
gram. skicka kupongen till oss . Eller ring.' 

l~a~iI~et:':-:m fu nktio::h pris för - - - - - - --I 
1 O CSC kopplingsplattor och bord I 

O CSC testinstru ment 

Namn 

Företag 

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

1 

1 . .. ... ... .... ·· .... ·.. RT 9~ 79 1 

1 
.. ........ ............. .. ......... 1 

........ . ......... .. .... .. ...... .. .. .. .... ...... Tel ............. .. ....... . ..... .. 1 L--___________________ _____________________ _ 
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NU ÄR DEN HÄR! o 

Kron~~r et'! WESTENCO'S » NYA » Komponentkatalog fö r 1980/81 

D 332 sidor 
D DATA 
D TTL 
D CMOS 
D Övriga ha 
D Opto 
D Kondensatorer 
D Instrument 
D Verktyg 
D mm. mm. 

Box 211 541 01 SKÖVDE 

Modell 
5 

Toppbetvg i Test. Hifi & Musik 3 /19. 

Specifikation : 

Max rek . törstarkarutetfekt : 100/ 140 IW / dBp) 

Akustisk uteffekt VId max rek . 
förstärkaruteffekt : 116 dB 

VOlym : 51 liter 

Frekvensomfång en/. DIN: 25 - 20.000 Hl 

Verkningsgrad : 0.4 % 
Impedans: 8 ohm 
Princip : Basreflex 
Högtalarelement : 

bas l St 25 cm yuerdiam. 

Skicka 
efter 
vår 
broschyr! 

mellanregisler l st 10,5 cm ytterdiam. 
dtskantregister 1 SI 2.5 cm "sch dome tweete, " 

Oeln,ngs"ekvensled : 1.000. 4 .000 H, ~ Bagargatan 35, 
"n~utn,ng : S m kabel (l~ ~)) 611 00 N k·· . M~l1b)(h)(d~: 38 )( 62 )( 32cm \ y oplng, 
T .. slag: Valnot.svanek Tel. 0155/15191 

InformationSltanc> ! 13 Inforl11dt'LlnSl tanst 14 

ELEKTRONISKT DELNINGSFILTER? 
BYGG SJÄLV!! i '~~.~ ~o -:ej ·0· ·0: .:g.~ ! 

Alla är i grund och botten över
ens om att elektroniska delnings
filter är den bästa lösningen när 
det gäller att driva en flervägs 
högtalare. Att dessa trots detta 
in te används i större utsträck
ning brukar motiveras med den 
höga kostnaden . Ett filter kostar 
en del och sedan behöver man en 
effektförstärkare för varje regis
ter . 
För att ändra på detta förhållan
de gjorde vi en apparat där filter 
och slutsteg byggts samman till 
en enhet som samtidigt är t ill
räckligt flexibel för att passa näs
tan alla högtalarsystem. US Elec· 
tronic Crossover kan driva vad 
som helst från en enkel 2·vägs 
högtalare till ett 3-0 system med 
bashorn och trevägs sidosystem. 
Finessen är att du bygger själv . 
När du bygger kan du skräddarsy 
förstärkaren till just dina högtala
re , och du kan sedan lika enkelt 
anpassa den när du byter upp 
dig. För dig som bygger högtala
re själv är den här lösningen idea
lisk. då högtalarelementensskill
nader i verkningsgrad och impe
dans blir betydelselös. 

US Electron ic Crossover består av ett trevägs , 18 
dB/oktav , Butterworthfilter i stereo , plus filter för 
centerkanal , även det 18 dB/oktav . Dessutom 7 st 
45W effektförstärkare . Du får här ett smakprov på 
tekniska data , mer finns i vår katalog eller i RT nr 
12/76 där förstärkaren presenterades första gången . 

Vad kostar nu det här kalaset? 

Vi tar risken att du tror att vi skojar , byggsatsen kos
tar 1570:- inkl. moms, och vill du ha den med 
färdigmonterade och testade kretskort så är priset 
1850:- . 
Nu behövs det förstås lite mer än ett elektroniskt fil· 
ter för att musikanläggningen skall va ra komplett . 
På vårt program hittar du också U66 Controi Amp, 
förförstärkare med FM -tuner , U·66 Texan, 2 x 25 
watts receiver , U66 Bass Driver och U66 Bass Driver 
Mk II , förstärkare med elektroniskt delningsfilter 
för drivning av subwoofers samt U66 Musician Amp, 
en gitarrförstärkare av högsta klass (se RT nr12/78) 

USS ELEKTRONIK AB 
KONTO R 
Silvergransgatan 5 
421 74 V : a Frölun d a 

tel. 031/29 33 85 

BUTIK GOTEBORG 
Vallgatan 5 
411 16 Göteborg 
tel. 031/11 1990 

BUTIK STOCKHOLM 
Skeppargatan 70 
11 4 59 Stockholm 

tel. 08 / 61 36 98 
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Inte nog med det. Vi är bra pa hög
talare ocksa. Hos oss f inns land
ets största urval av bashorn och 
sidosystem och dessutom en 
mängd " vanliga " högtalare. 
Skicka 5 :- i sedel så fårdu var 
katalog, och kan du inte hämta 
själv sa skickar vi mot postför
skott eller efterkrav. 
TEKNISKA DATA: 
Fi/terdefen 
Max insignal 
8V rms 
THD rel 1V ut 
< 0,1 % 
I M 7000/50 Hz (1 :4) rel 1V ut 
< 0,05 % 
Frekvensgång ± 1 dB 
5-100000 Hz 

S/utsteg 
Känslighet 
1,2V 
Uteffekt 
45W 
Effektbandbredd 
< 5-40000 Hz 
Signal/brus rel 40W 
> 100 d BA 



ALLTFÖR 
HÖGTALAR
BYGGAREN 
60 Olika kompletta byggsatser 

Pris: 1.490:- inkl. moms 

Acoustic 160 
160 liter 160 W 
Acoustic - högtalarbyggsatser be· 
s~r av färdigmonterade lådor. val· 
nötsfanerade eller i svartbetsad ek. 
Med byggsatserna följer allt som be
hövs för att få ett par helt färdiga 
högtalare i samma finish som ett par 
fabriksbyggda men t ill ett mer tillta· 
lande pris. 

ACOUSTIC 
CELESTlON 
CORAL 
OS 
ELECTRO
VOICE 
GAMMA 
GOOOMAN 
ISOPHON 
JBL 
KEF 
PEERLESS 
PHILIPS 
RCF 
SEAS 
SINUS 

HOGTALAR
ELEMENT 
FILTER 
TRA"SATSER 
70180 HORN 
SPOLAR 
KONDENSA
TORER 
PICK UPER 
TYG 
SKUMFRONTER 
M.M 

_NY KATALOG FÖR 1979 
Demonstration och butiksförsälj ning: 

Oppet : månd.- f red. 11 - 18. lörd. 11 - 14 

-------------------------------~ 
SÄND MIG GRATIS KATALOG '79 

Namn ... ....... ....... ... ...... ........ ... .. .... .. ... . . 
RT 9 79 

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

Postnr ...... .. ... . Ort .... .... ..... ... ..... ..... ..... . 

In formatlonstJanst 16 

- rör böttre ljud -

MÄSTERVERKET 

[jJQfjJIilO 
2-sparsbandspelare 

MX 5050- B 

BANDSPELAREN 

SOM BORDE KOSTA 

DUBBELT SÅ MYCKET 

jämför själv I 

Ingen annan bandspelare ger sa mycket för pengarna 

.. Servouyrd DC- kapstanmotor 

.. Variabel hastighet 

... Omkopplingsbar för 3 hastigheter och 
samtidig korrektionsändring 

... Klickfri in· och utgång \lid " flygande" 
inspelningsstart eller redigering 

.. Omkopplingsbar inspelningsni\lA 

... Or. IKopptingsbar balanserad utnivl 

... 24 dBm överstyrningsreserv 

.. Inbyggd testtonsoscillator 

... Stora VU· meters med topP\/årdes· 
visande Iysdiodsindikering 

... Plug-in Permalloy tonhuvuden 

... EKtra avspelningshu\lud vilket möjliggör 
avspelning av 4 -1iplrshand . 

... Förberett inspelningsläge med blinkande 
\larn ingsindikering 

.. Bandtransportslogic som ti llAter d irekt 
överglng fr snabbspoJ ning till in-/av
spelning 

fl Justerbar kontrotlyssniog vid snabb
spolning 

.. Räkneverk med minnesfunktion 

.. Redigeringslige med Jösa bromsar eHer 
sloppad högermolor 

.. Perfekt synk- möjlighet vid "over dubb" 

.. Omkopplingsbar mellan NAB och lEe
korrektion 

• Justerbar bias och inspelningskorrektion 
pi frontpanel 

... MikrofoningAng med omkopplingsbar 
förstärkning 

... XL R·kontakter för samtliga ut-/ingAngar 

* Alla manöverfunkt ioner fjårrstyrbara 

... SkaMkena o\lanpl huvuddonet 

INTERSONIC AB Box 420 12604 Hägersten Tel. 08 - 88 03 20 
Genent .. gent för OTARt ELECTR tC CO., lid 

tn formatlon SltanSI 17 

Oscilloskop os 245 -}OOUlD AOVANCE 

, 

f \ f\ A'\/ V V \. I 

-
• Två kanaler DC-lO MHz 
• Känslighet 5 m V- 20 V/skd i 12 områden 
• $vephastighet l J-ls-O,5 s/skd i 18 områden 
• Akta X-Y, känslighet 5 mV-20 V/skd 
• Skärmstorlek 8 X 10 skd (l skd = 8 mm) 
• Accelerationsspänning 1,5 kV 
• Dimensioner 270 X 132 X 31 7 mm , vikt 5 kg 
• Pris:2.490: - exkl . moms 

~~Iffi!l[DJ~ill METRICillllli 
BANVAKTSV. 20 171 19 SOLNA l TEL. 08/ 820400 
DANMARK , TEL 02180 42 00 NOR(;F TEl O? ?A ? 24 rlNlANU. TEL 90/ 46 0644 

InformatlonstJanst 18 75 



Typ 1/11 

BJ :s nya högtalarstativ typ 1/ 11 är ut
rustade med fjäderbelastad fastsättnings
anordning och rörlig högtalarplatta. Du 
klämmer fast högtalarna och slipper 
göra åverkan på dem. Den rörliga leden 
ger Dig möjlighet att rikta högtalarna 
snett uppåt. Typ 1/ 11 är mycket stadigt 
och har en höjd på 32 cm. Idealiskt för 
alla högtalare med bredd upp ti1l42 cm. 

SEXAN - ett av marknadens populäraste stativ. 
Lätt att placera, stadigt och elegant. Höjden är 
30 cm och fotcirkeln 32 cm. 
BJ : s högtalarstativ fmns överallt där man säljer 
radio och de kostar mycket mindre än Du tror ... 

~ 
~ 

BJ A-PRODUKTER AB 
Bo\ 4090 - 38104 K-\1 '" \R - relelun 0480-111> 34 

MELLANREGISTERHORN MED DRIVER 

Typ:MH70 
frekvensomfång 300-6000 Hz 
effekttålighet i system 100W 
känslighet 104 dB_ Mått 
BxHxD 465x240x320 mm. 

Pris: 520:-
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NYHETER 

DISI<ANT 
HORN 
Typ: ST 140 
frekvensomfång 3000-20000 Hz, märkeffekt 70 W, 
känslighet 106dB SPL Pris: 325:-
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WH-B9 

----._--
WH-89, NY " ALL-IN-ONE" Z-BO BASERAD 8-BITARS 
MIKRODATOR . BESTYCKAD MED 16K RAM-MINNE 
SOM ÄR UTÖKNINGSBART. INTELLIGENT TERMI 
NAL MED EGEN Z-80 PROCESSOR . 25 LINJER å 80 
TECKEN. TANGENTBORD AV HÖG KVALITET. IN 
BYGGD FLOPPY-DISK MED 102K MINNE . UTBYGG
NADSBAR TILL DUBBEL-FLOPPY. OPERATIV SYS-
TEM INGÅR .... ....... ........ ..... .......... MONTERAD 13.898:-

H-88, SAMMA SOM OVAN MEN UTAN FLOPPY-ENHET. 
KIT 7.283:-

H-88A, F LOPPY TI LL H-88 2.665:-

WH-14 
I 

\ ~ 
• 

f" 

WH-14, VÅRAN POPULÄRA PRINTER . 5x7 MATRIX . 
80-96-132 TECKEN/ RAD. MAX130 TECKEN /SEKUND. 
INTERFACE ÄR232C OCH 20 MA LOOP. 110-4800 
BAUD ............................................... MONTERAD 5.894:-

KIT 3.995:-

SYSTEM
ERBJUDANDE! 

WH-14, LINEPRINTER 
WH -89, Z-80 DATOR 
WH-88-3, DUAL-PORT SERIE I/O 

5.894:-
13.898:-

1.240:-
21.032: -

10% SYSTEM -RABATT 2.103:-
PRIS ... ... .. ....... ................ ...... ................. ... .. ....... .. 18.929:-
(gäller till 15/ 10- 79) priser exkl. moms. 

HEATH SCHLUMBERGER AB DATA SYSTEMS 
Box 12081 , NOR R MÄLARSTRAND 76, 
10223 STOCKHOLM, TEL. 08 -52 07 70 

JA, SÄND MIG MERA INFO OM HEATH PRODUKTER 

Namn . . . . ...... . .. .... .. ...... .... . ... .. . 
RT 9 79 

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

Postnr ... .. . ... ' . . . . ... .. .. ... .. . ... . ... . . . 

I Postadress .. .. ..... .. .. .... ... .... . ..... .. . .J 

~------------------------------------------
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JOSTI BYGGSATSER 
Vi har samtliga Josti Electronics Byggsatser ca 150 st. 

IAC-STöRÄTAREN!! ! 
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 AT 636 42:30 

JOSTI ELECTRONICs "GENERALKATALOG" 
pa ca . 400 sidor innehåller beskrivn ingar. bilder och data 
på inte mindre än 2 12 5 olika elektroniska prylar. bl. a. 
byggsatser, högtalare och delningsfilter med samman
koppl ingsexempel. halvledare , data - & ekvivalentlistor -
och mycket, mycket mer II Flerfärgstryck. 15:- 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 inte 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 ej fylla I namn o adress l 

RT 9 9 

D Sänd mig "GENERALKATALOG"pris 17 r- i förskott el. 18 r- mot 
postförskott. (ink!. frakt) 

D Sänd mig DIAGRAMMAPP. varunur. 1000 mot postförskott, frakt 
tillkommer. 
D Sänd mig .... .. .... .. ....... .. ..... ............ ..... .... .. .......... .. . mot postförskott 

ALLA PRISER INKL MOMS Leveranser över 600 - fraktfritt. 
Forskottsbetalning kan ske genom Insättmng på vårt postgiro 298177·7 eller bankgiro 162· 
8098 eller genom check utstäl ld på oss . OBS! 12 . - Irakt Yrd forskottsbelalning. 
Vill Du veta mer så ring eller sk"v lill oss - telefon 042· t 3 33 73. Affiirsadress Kanagatan 
9. Dar träffas Yl mellan 9.30 och t7 lO, på lo,dagar till t 3.00. ORDERMOTIAGNING 
DYGNET RUNT 



För dig som vill sälja, köpa eller byta något 
begagnat. Det kostar bara 15:- per rad. 

Lägsta pris 45 :- (3 rader). Högst 10 rader. Använd 
kupongen som finns på nästa sida. 

REVOX rullb . An Mk 
IV m . först . o. högt. körd 
ca 400 tim . Skic k som . 
obeg . 
Pris : 7.500:- (Ord . 
9.100 : - !). Ring Björn : 
arb 0470- 23500, 21000 
bost . 0476-462 70 
(säkrast 18-23). 

IMSAI 8080 säljes. Föl 
jande kort medföljer : 
4 st 4KRAM 1 st MIO. 
Sä ljes ti l l högstbjudan 
de. Tel . 0591 / 139 79 . 

Säljes Popu lär Radio, 
Rad io & Te levision 
1936- 53, 1955-59 
inbundna, 1960- 76 
oinbundna. 
Te l. 0431 -72664 . 

Heath kits Oigita lkurs 
med trainer 1000 kr, 
Heathkits Mikrodator-
ku rs med tra i ner 2000 kr 
SC/ MP Introkit med 
tangentbord 1000 kr . 
Tel . 040-46 65 76 . 

Sam larti l lfä l le! Hela år
gångar R&T 60, 61 - 72 
50: - /st. 
Äldre årg . av Wireless 
World , Electronic 
Scientific Amer ican 
25 :-/ st + Oynaco för · 
först . PAS3X 650 :- el. 
högstbj . Magnus Blom 
0472-70219. 

Högta larpar, B IC For
mula 6, använt 1 1/ 2 år 
säljes till halva nypriset . 
Tel . 0500-134 66. 

Olivetti - 310 terminal : 
Keyboard Pr inter
Remsperf/ Läsare 110 
baud . Nyservad , körd 
endast 800 timmar. 
Sä ljes 4000 kr. 
Te l. 08 -505522. 

Horn byggare! Aldrig 
har det varit bill igare! 
Oemoex av sats 3 & 4 
dvs Gamma 12" + 
Klipsch MHl + Electro-
voice T35B + filterdelar 
550 :- el. med OKT 11 
+ sektorlins i st f T35B . 
Bild se RT 5 sid 75. Gar. 
1 år. Audioimporten, 
Box 17,19121 So llen-
tuna . 

Några överblivna 4K 
minnen säljes 4027 a 
12:-/st, 2114Lil 25 :- / st 
efter 18 Tel 08-64 01 23. 

Mixer HH 12/ 26500 :- . 
Sentec PA 8 1000:-. 
I LP 50W 350 :-. Eko 
Oynacord 700 :- . 2 st 
JBL Bashorn 1400 :- / 
st. 2 st Oiskantl ådor 
Isophon 1000 :- / st . 
2 st oanv Cora l Flat 10 
350 :- / st. Säljes pga upp-
lösning 0591 -118 35 
eft 18. 

Ser rummets frekvens
kurva ut så här -
- behöver Du ett 
nytt lyssningsrum eller 
en Equalizer-

- 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 Equal izers. 
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 närmsta Visu-Lizerl Equalizer handlare. 

Tommy Jenving AB 41451 Göteborg, 031-124720 YX . 
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Visst kan dina 
bilder bli bättre! 

Kamera har väl nästan varenda män
niska. Men bra bilder tar bara en del. 
Och det är märkligt hur sällan det beror 
på kameran. Kunskaper är viktigare. 

Tidningen Foto ger {Il;.c::r~~ 
dig kunskaperna. 
Läs några nummer 
så är chansen stor 
att dina bilder blir 
bättre! 
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Billigt! 
Det kostar bara 15:- per 
rad att annonsera under 
"allt möjligt - begagnat" -
Radio & Televisions 
radannonser. Med ku-

Manus till "allt möjligt - begagnat" 
radio & televisions radannonser 

Nr 2 3 4 5 6/7 8 9 10 11 12 
Utg dag 24/1 28/2 28/3 2/5 30/5 25/7 22/8 26/9 24/10 28/ 11 
Manusda~ 7/ 12 16/ I 13/2 14/3 12/4 11 /6 10/7 14/8 11/9 11/10 

S kri, din a nnons hä r ! 

D E rr' G lA ~ I N ~4 T E C K E N pA RA ID EN 

:\amn: . .. .. .... ... ... . ... . . . . . . . ... Tel : . . . . . . . .. . ... ... . 

Adress:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postadress : 

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 e ller vill du 
köpa nå&ot eller kanske 
byta - da skall du prova OBS! Endast j'örskottsbetalning med check eller per postgiro!! 

"allt möjligt - begagnat" ! D Pg 2344-0 (Märk ta longen med " RT-radannons") D Check bifogas 

--------------------------------------------------------------_. 
Prenumerera på 
radlo& 
televISion 
så får du den 
direkt hem i 
brevlådan! 

Inte dumt. 

Vill du 
veta mera? 
radio & television hjä lper di g gär
na med ytterligare uppl ysninga r 
om de produkter som annonseras i 
tidningen. Ringa in numren på de 
annonser som du vill veta mer om. 
Varje annons ä r ju försedd med ett 
nummer. Det är bara att fyll a i 
kortet med namn, adress etc och 
posta det t ill oss. Vi ser till att du 
snabbt får svar. All informations-
tjänst ä r kostnadsfri! Sänd In 

kupongelI inom fl m.lIlader. 

PRENUMERATION 

Ja, jag prenumerera r på RADIO & TELEVISION ett 
år fra måt och får 12 nr ( II utgåvor) fö r krono i-
109:85. Jag betala r senare nä r inbeta lningskortet 
kommer. 

VA R GOD 07 207 392 
TEXTA TYDLlGT ~ 
I J l an ~ llllll F\i rn alll Il 

t;Jo 

(la l a, Jl ()S II ~ l(,b , ho\ 1:1 1: 

r osI Il u lllllla l :\ J r l:ssJlosl ~ 1I 1 SI a Il 

~-------------------------------------_.-

Jag vill veta mer om de här inringade annonserna! 
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 2S 29 30 31 32 33 34 35 J6 37 3~ 
39 40 4 1 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 SJ 54 55 56 57 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 ]g 79 SO 81 S2 8J 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 
96 97 98 99 100 101 102 103 104 IOS 106 107 108 109 11 0 III 11 2 11 3 11 4 

11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 120 121 122 123 124 125 126 127 12S 129 130 131 132 133 
134 135 136 137 13S 139 140 14 1 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 

h )rLl ag 

Na lll ll I c/o 

C; ;II ;1. pos ll tt<.Lt. hm, Lll' 

POSI Il u Illllle r I Pll~ 1 a U ress 

I.all u I RTI791 9. 
RADIO & TELEVI SION - NR 9 - '979 79 



radio & 
television 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 

l 

_ . _._. _ ._ . _._ . _._._.-._.-._.-._._._._._.~ 

radio & 
television 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 

.. _._._._._.-._.-._.-._._._ . _._._ . _.- ._. - ~ 

rs=l 
~ 

Informationstjänsten 
radio & 
televISion 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 
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Datorer -
skrivautomater i 
ny kommunikation 
•• En skrivautomat har för 
första gången kommunicerat 
med Dafas stordatorer. Premi
ärförbindelsen upprättades för 
kort tid sedan med en skriv
automat av typ Wordplex I från 
Zetner AB. 

Kommunikationen som sker 
över ett s k 2180-protokoll 
(emulator) innebär att de många 
företag och institutioner som 
använder Dafas datatjänster nu 
kan sända text direkt från sina 
skrivplatser till Dafa. Liksom 
att även ta emot eventuell data
behandlad text. 

Domstolsverket och Arbets
domstolen hör till de första som 
redan utnyttjat den nya kom
munikat ionsmöjligheten . • 

Nytt program 
från CTC 

Ett program av hf-effektmot
stånd och avslutare (termin a
tions) har introducerats av CTC, 
tillverkare av hf-effekttransisto
rer. 

Motstånd och avslutare an
vänds i riktkopplare och cirku
latorer i hf-kretsar och måste 
uppfylla högt ställda krav . 
CTC :s motståndse lement till 
verkas i tunnfilmteknik på be
rylliumoxidsubstrat. De kapslas 
i keramiska kåpor för tläns- eller 
lödmontering. 

Kåpornas utförande och di
mensioner är identiska med dem 
som används för hf-effekttran
sistorerna. De kan således smi
digt integreras i samma strip 
line-krets. 

Dess egenskaper är: 
- små dimensioner 
- hög värmeledning, hög märk-

effekt 
- låga hf-förluster tack vare 

optimerad kåpa 
- hög stabil.itet tack vare mot

ståndselement i tunnfilmteknik 
- lågt stående våg-förhållande 

(vswr) upp till 4 GH z 
- 100 % test till specifikationen . 

Svensk representant: Varian 
AB, tel 08/820030. 



Nya byggsatser från MaTer 
• Frekvensräknare 100 MHz 
• Funktionsgenerator 100/200 kHz 

535:-
365 :-
115:-
335:-
159:-
295:-
119:-

• dito, i ekonomiskt utförande 
• Laboratorienätaggregat 
• DVM, BCD utgångar 
• LCD Klocka 
• Led Klocka 
• samt en mängd andra ... 

Priser inklusive moms 

Vill du veta mer, 
ring eller skriv, så får du en broschyr med bilder 
och beskrivningar över samtliga byggsatser. 

Komponent-Katalogen 1979 mot 8:- i frimär
ken. 

Gratis till skolor, företag samt institutioner. 

MaTer Import 
Fack 2135 
22002 Lund 
Tel. 046 - 147760 

Butik: 
Karhögstorg 2 
Lund 

Ett företag med 6 år på nacken inom elektroniken 

Informationstjanst 24 

CHILTON@ 
MIXERSYSTEM 

M 10-2 M 16-2 

STEREOMIXER 

med 10 eller 16 ingångar 

tör PA-Ijud och inspelning 

QM-2 

STUDIOMIXER 

med 4 eller 8 kanaler 

L W LJ U D T E K N.I K 
R. WICKSTROM 

TUlega t an 61 B Tel. 0 8 / 290876 
172 32 Sundbyberg 
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KATALOG 
på elektronikkomponenter. 
God sortering med kvalite 
till låga priser. Katalogen 
sänds mot 10:- bit. i kuvert 
eller p-girot 2 02 71-0. Be
ställ den det tjänar ni på. 

Pris ex vid köp av 10-99 st 
Be 547B 0 :55 LM 555 1 :75 
Be 557B 0:60 LM 741 1 :70 
BD 135 l :75 LM 747 2 :95 
2N 3055 3:95 7400 1:00 
lN4148 0:21 7442A 2 :70 

Prise rna är exkl. moms 

LÄGPRISLlNJE 

ID 
U. Jonsson 

KOMPONENT TJÄNST 
Box 916 931 02 Skellefteå 

InformationSIJa nSt ~ (.. 

- U 
TESTSKIVA 1 ........-. 

~ 
'(I". High Fidelily 79 

HasselbacKen 
Arets 

LJUDMÄSSA 

28,29 & 30 september 

Jnformatlonsqansl 27 

TRANSFORMATORER 
• STANDARDUTFÖRANDEN. SPECIALUTFÖRANDEN 

FRÄN 
LAGER 
BEGÄR 
OFFERT! 

\w) IRANSFORMATOR-IEKNIK AB 
BOX 28. 662 00 ÅMÅL. TELEFON 0532-149 50. 149 58 

Informatl onstJanst 28 

CDIIIERSI årets segrare 
i världsmästerskapet för elektronorglar i USA 

c: Orglar med elektro
~ nisk Leslie, string 
'"' orchestra, elpiano 
~ och 64 fritt 

.>o: programmerbara 

.;: kombinationer. 
w Bassynthesizer, 
~ rytmaggregat med 
... kompautomat, 
Do mixer, förstärkare, 
::l boxar - allt även 
o som lätt byggda 
~ byggsatser som ger 
; stor flexibilitet och 8 olika orgelmodeller 
al låga priser. - från combo till konsert. 

CDIIIERSI orgel ab 
Box 2003 - 14102 Huddinge - Tel. 08/7113160 

InformatlOnS1JanSl 29 

NYHET! 

reflexhornbox 
med 120 W 
bashögta lare 
och 3 piezoelek
triska diskant
"superhorn". 



deltron 
-aktuellt-

CSC Byggbara 
kopplingsplattor 

SVENSKA DELTRON AB 

Informat lonst/anst 30 

MIXERMODUL Komplett ingangs
mixermodul med 
3 tappningar, 3-
vägs tonkontroll, 

högpassfilter samt 
pan-pot. Allt detta pa 

ett kretskort vilket gör en
heten mycket lätt byggd. 

Data som övriga High-Pro
systemet. Modulen finns även i 

Super- Pro version. Levereras i olika 
utföranden med avseende på frontplat, antal omkopplare, 
relä mm. PRIS: 495:-Std. (ink!. moms) 

DELNINGSFILTER 
Elektroniskt delningsfilter 
i stereo. Ett 3-vägs 
delningsfilter med 
omkopplingsbara 
deln. frekvenser 
100, 600, 800 Hz 
samt 2.5, 3.5, 6 kHz 
(kan mOdif.). Alla tre 
kanalerna har individuell 

PRIS: 
495:
Std. 

(ink I. moms) 

nivåjustering. Filtret finns äveni Super- Pro version. 
Levereras som enkortsbyggsats med samtliga 
komponenter monterade pa kortet (även nätdel). .----- ~.~ ~ .---. ",.-.-----. .------...... ----.""" -- .. ---~-- ... --- ... _~--.. - ............ -.. ~-----..--- - ~ .. -

---.----.. ------.--
Box 72,13301 Saltsjöbaden, Telefon 08-71762 88,Torsvägen 61 
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Annonsörsregister 
Radio & Television 
nr 9, 1979 

Sid 
ACC Electronic 24 
Audio Stockholm 63 
Beckman Innovation 23 
BJ A-Produkter 76 
Deltron 82 
Electrobygg 77 
Elektroniktjänst 81 
Elfa 84 
Elit 73 
Frekvensia GeTe 67 
Heathkit 77 
HiFi Kit 75,76 
Hitachi 29,31 
Intersonic 75 
Jenving, Tommy 78 
Josty Kit 21 
Komponenttjänst 81 
Ljudex 74 
LW Ljudteknik 81 
Mater Import 81 
Opus 3 24, 81 
Pion~er 52, 53 
Rydin Elektroakustik 2 
Scandia Metric 75 
Servex 43 
Svensk Audio-
produktion 13 
Thellmod, Harry 7,39 
Transformator-Teknik 81 
Trio-Kenwood 55 
U66 Elektronik 74 
Wernor Elektronik 74 
Wersi Orgel 81 
Westenco 82 
Yamaha 83 
Zetner 73 
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lO: ger dig kunska-
lO: 
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lO: nummer så är :o.: 
u chansen..sior att :; 
lO: 

dina bilder blir 
bättre! 

Prenumerationstjänst 
Postad res s ;. Box 3263, 
10365 Stockholm 3 
Telefon: 340790 
Postgirokonto : 889500-5 
Prenumerationspris : 
Helår 12 nr 109:85 
(OBS! det nya priset gäller 
inkl den nya momsen 
17,1 % ) 

Prenumerationer kan beställas 
direkt till Prenumerationstjänst. Box 3263, 
10365 Stockholm 3, i Sverige på närmaste 
postanstalt med postens tidningsinbetal
ningskort postgirokonto 889500-5, 

Definitiv adressändring, som måste vara 
förlaget tillhanda senast 3 veckor innan den 
skall träda i kraft, görs skriftligt antingen på 
av förlaget utsänd blankett eller postens 
adressändringsblankett 2050.03. (Adress
ändringsavgift 1:50.) 

Nuvarande adress anges genom att ad· 
resslappen på senast mottagna tidning el· 
ler dess omslag klistras på adressänd· 
ringsblanketten . 

Adressändring på utländskt postabon
nemang verkställes på posten i respektive 
land. 

Äldre lösnummer kan rekvireras genom 
Pressbyrån eller direkt trån Ahlon & Aker
lunds Förlags AB , Torsgatan 21, 10544 
Stockholm, tel 34 90 00 - Lösnummerexpe
ditionen. Som regel finns dock endast ett 
halvt år gamla tidningar att tillgå. 

Bifoga inga pengar; tidningen sänds mot 
postförskott. 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. 

ADvERnSING REPRESENTATIVES 
Belgium 
Publicitas Media, Vleminckveld 44, B-200 
Antwerpen, Telephone 03/335461, Telex 
33795 
France 
RI.P,SA 26, avenue Victor-Hugo, 7511 Pa
ris 16, Telephone 0117277304, Telex 61067 
Denmark 
Civilekonom Bent S Wissing, International 
Marketing Service, Kronprinsensgade l , 
DK-1114 Köpenhamn. Tel 011115255 
Germany 
Publicitas GmbH, 2 Hamburg 39, Bebelallee 
149, Tel 040/ 511 00 31 -35, Telex 0215276 
Holland 
Publicitas, 38, Plantage Middenlaan, Am
sterdam 1004, Telephone 020/ 232071 , Te
lex 11656 
Italy 
Etas Kompass, Riviste Estere, Via Manteg
na 6, 20154 Milano, Telephone 02/ 34 7b 51 , 
Telex 33151 . 
Switzerland 
Mosse-Annoncen AG , CH-B023 ZGrich, 
Limmatquai 94, Telephone 01 / 473400, 
Telex 55235 
United Kingdom 
Frank L Crane Ltd, 16-17 Sride Lane, Lon
don EC4Y SEB, Telephone 01 / 353-1000, 
Telex 21489 

Principscheman 
Principscheman i RT är ritade enligt fÖljan· 
de riktlinjer: 

Komponentnumren korresponderar mot 
motsvarande nummer i ev stycklistor. 

Beträffande komponentvärdena i sche· 
mana gäller att för motst'nd utelämnas 
ohm-tecknet, och för kondensatorer ute
lämnas F. 

Således är 100 = 100 ohm. 100 k = 100 
kohm.2 M = 2 Mohm. 30 p = 30 pF. 30 n = 
30 nF (l n = 1000 p), 3 u = 3 ut osv, Alla 
motsdnd 0,5 W. alla kondensatorer 250 V 
provsp om ej annat anges i stycklista. 

Alla förtr'gningor som avser i RT publi 
cerat material- artiklar. produktöversikter 
m m samt byggbeskrivningar scheman och 
komponenter liksom kretsar - resp all
männa frigor skall göras skriftligen till red . 
Telefonförtr'gningor kan i allmänhet inte 
besvaras p g a tidsbrist. För alla upplys
ningar om äldre RT-nr:s innehill hänvisas 
till bibliotekens inbundna irg med irsre
gister. 



YAMAHA KASSETTDJl.CK. 
TONHUVUD AV REN SENDUSI NYAST, VACKRAST 

OCH SMARTASI NJUT AV MUSIKEN! 

Nya Yamaha TC -920 kassettdäck har tonhuvud av helt ren Sendust (över 99,9%), extremt lågt svaj 0,03% vägt värde, 
IC-övervakad logik för enkel manövrering. Sound Focus för bästa faslinjäritet och Subsonic Filter för att skära bort allt skivmuller ... 

De bästa tonhuvudena görs av Sendust. Men det är bara 
Yamaha som lyckats tillverka tonhuvuden av helt ren Sendust. 

Yamaha TC -920 använder två motorer för både in- och 
avspelning. Drivaxelmotom är faslåst. Detta, tillsammans 
med stor precision i mekanismen, ger extremt lågt svaj. 
Kanske det lägsta som någonsin uppmätts. 

Yamaha TC-920 är ett kassettdäck som tävlar med de 
absolut bästa. Men det har långtifrån marknadens högsta pris. 
Yamaha TC-920 kostar bara cirka 3.400 kronor. 

Bakom frontluckan döljer sig en mängd finesser som alla 
samverkar till att ge dig bästa möjliga musikåtergivning. 
Yamaha är världens ledande tillverkare av musikinstrument 
Det skiljer oss från alla andra som tillverkar hifi. 

Lyssna själv. Njut av musiken! 

• YAMAHA hifi 
från världens ledande tillverkare av musikinstrument 

Yamaha Svenska AB, Box 4052, 400 40 Göteborg. tel 031-42 03 55, 42 72 35. 
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