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Varje musikanläggning av klass 
har en SEA-tonkontroll! 

Med den anpassar du ljudet direkt efter rummets akustik. 
JVC:s patenterade SEA-tonkontroll ger dig 

möjlighet att anpassa klangfärg och musikbild efter 
rummets akustik och din egen smak. SEA-ton
kontrollen erbjuder oändligt mycket större möjlig
heter än vanliga bas- och diskantkontroller. Med 5 
separata reglage kan du påverka såväl låg bas, 
mellan bas, låg diskant och hög diskant helt obero
ende av varandra . Förutom att du kan anpassa 
musiken direkt efter rummets akustik kan du också 
med SEA-tonkontrollen kompensera ojämna frek
venskurvor hos högtalare och pickup, ja t o m hos 
dåliga inspelningar. 

Med SEA-tonkontrollen kan du också påverka 
och styra dina bandinspelningar , det är speciellt 
värdefullt vid inspelningar av t ex äldre skivor. Och 
det är dessutom ett effektivt sätt att få banden i din 
bilstereo att låta bättre. 

SEA-tonkontrollen finns hos 
de flesta av JVC:s receivers och 
förstärkaren JA-S44. 

Du som inte har en anlägg-
ning med SEA-tonkontroll kan 
skaffa dig en separat enhet. Det 
finns tre olika modeller att välja 
mellan . Begär att få SEA demon-

---__________ •• strerade hos närmaste ljudfack-
handel. 

Rydin Elektroakustik AB, Spångavägen 399-401,16355 SPÅNGA, Tel. 08/760 03 20 

JVC 
MUSIKENS MÄSTARE 
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OMSLAGET: Nago[ a\' lk[ mc, [ om[a lade 
inom kompak[kassctlckniken är japanska 
Nakamichis licensbygge och utveckling av 
Telefunkens High-Cam elektron ik för 
brusreduktion . Enheten, kallad High
Cam II , ses här ihop med ett av dc nya 
kassettdäcken fr ån Nakamichi s<1ITT""'rin
gående provar i det här numret och jämför 
med märkets övriga , aktuella modell er. 

Färgfoto: RT. 
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formade preselektor och dess data . Han 
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rer. 
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Alla typerna ger utmärkt ljud , och 
680ZX t o m hi fi -l jud på halva kassett
hastigheten ! 

Elektronisk, melodiping-
lande dörrklocka 15 
En specialkrets är grunden i det här byg
get. Dörrklockan kan spela upp till 28 
melodier. 

Pejling 
RT:s speciella nyhetssidor med aktuali
teter och debatt , kommentarer och re
censioner . 
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Medicinsk elektronik: 27 
Ja, snarare handlar det om bio-elektris
ka problem och hur man "återupptäckt" 
i Sverige en 230-årig metod att impuls
möra kött. Docent Jörgen Gundersen 
kåserar kring detta . 

Philips nya video-spelare 
VR2020 28 
Philips nya videosystem V 2000 har pre
miär på marknaden i dagarna . Vi har 
förhandstestat den första spelaren enligt 
nya systemet. 

Flexibel och kraftfull dator 
-del6 34 
Till det enkla och billiga terminalkortet 
som beskrevs i förra numret, visar vi här 
ett modem för lagring av data på band
kassetter. Läs även om hur man anpas
sar en Philips matrisskrivare till dator
systemet! 
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USA-nytt: Hi fi och audio 46 
Förfalskade skivor figurerar i en stor
skandal i USA :s handlarvärld , rapporte
rar vår USA-korrespondent Robert 
Angus. Vidare tar han upp nya kassett
däck , en elektronisk krypteringskrets 
för telefon-hemlisar och en koppling 
som ger ett jämnare högtalarljud . Kul 
och läsvärt , som alltid! 

För 50 år sedan 
ur Populär Radio år 1930. 

Månadens högtalar-

48 

provning 52 
Dags igen för recension: Den här gång
en aven kvalitetsmässig tungviktare , 
brittiska Bowers & Wilkins 801 Monitor, 
som framkallar lovord överlag men som 
naturligtvis inte precis kan kallas billig. 
" Över huvud något av det bästa man 
kan tänka sig", menar signaturerna BH 
och VS. 

Nya produkter 56,58 

Rapport från Communi-
cations 80 60 
Kommunikationsrnässan i Birmingham 
kom denna gång att innehålla en mindre 
del radiomateriel än tidigare . Trots det 
fann vi en hel del nyheter som presente
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Hur placerar man hög-
talarna? 66 
Vi visar här två exempel på automatiska 
beräkningsprogram för optimal högta
larplacering. Programmen är gjorda för 
Texas-dosan Tf-59 och basic-datorn 
ABC80. 
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antenner 
Det har länge hävdats att quad-anten
nen ger betydligt större förstärkning än 
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att förstärkningsökningen är mycket 
måttling och avhängig quad-elementens 
utformning. 
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Högtalarteknikens grunder 
-del7 69 
Sista avsnittet i serien behandlar del
ningsfilter för högtalare ; olika typer och 
hur de konstrueras . 
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Stig Adolfsson rapporterar 

En svensk, professionell 
preselektor av hög klass 
Kritik mot SM i dx-ing 

Nackdelarna med tidigare beskrivna dämpsats 
elimineras med insats aven avstämbar enhet, en 
preselektor: Standard radio tillverkar en högklas
sig sådan som avhandlas i månadens krönika. 

Som också framför vägande kritik mot arran-
/gemangen SM och NM i dx-ing: Urvalet av täv
lingsstationer skedde med mindre gott omdöme 
och en stor kategori tävlande har otillbörligt gyn
nats. Bättre kontroll måste till med ett auktorita
tivt bedömt stations urval! 

•• Den dämpsats som vi be
skrev i förra numret av RT har 
ju den nackdelen att den däm
par även den signal som vi öns
kar avlyssna. Det allra bästa al
ternativet blir således en av
stäm bar enhet, en preselektor. 
En fullt professionell sådan till
verkas och saluförs av Standard 
Radio & Telefon ab i Vällingby. 

Beteckningen är PS300 och 
den täcker frekvensområdet O-
30 MHz. Utseendet framgår av 
fig 1. Principiellt är den upp
byggd kring sex avstämbara och 
två fasta filter. I första hand är en-. 

heten avsedd för kommersiellt/ 
militärt bruk, där t ex duplextra
fik tillämpas , d v s samtidig mot
tagning och sändning. I närhe
ten av sändarantennen bildas 
alltid höga fältstyrkor och för att 
skydda mottagaren kopplas en 
PS300 in mellan antenn och 
mottagare . Utanför passbandet 
dämpas signaler minimum 25 
dB . Preselektorns dämpkarak
teristik framgår av fig 2. In- och 
utgångsimpedans är 50 ohm, 
kontakttyp BNe. 

På en enkel mottagare, tex 
Drake SPR-4 , gör preselektorn 

Att. ±10% from 
tuned frequency 

Aerial im"", Pass band related to the Load impe-
Band dance att. • PISS band dance 

+10% -10% 

10 ohms 

0.1-0.2S MHz FF <2SdB >2SdB >2SdB 50 ohms 

100hms 

0.26-0.6 MHz FF <20dB > 2SdB >2SdB SO ohms 

100hms 

0.6-1.S MHz FF <20dB >30dB >30dB SO ohms 

10 ohms 

1.5-4.0MHz F~ <ISdB >3SdB >3SdB SO ohms 

50 ohms 

4.0-10.0 MHz r~ <SdB > 30dB >3SdB SO ohms 

10.0-30.0 MHz r <SdB >2SdB >30dB SO ohms 

Fig 2. Preselektorns dämpningskarakteristik. 
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verkligen nytta. Överstyrning 
och korsmoduleringsfenomen 
försvinner som genom ett troll
slag. Även mottagare med lite 
bättre signaltålighet blir något 
lugnare med den tillsatsen. Har 
man problem med alltför starka 
signaler, t ex i närheten av star
ka radionsändare, är PS300 
verkligen att rekommendera. 

Apparaten är byggd för att 
passa i 19-tums stativ och har 
följande mått: 
Frontpanelbredd: 
Djup: 
Höjd: 
Vikt : 

480 mm 
260 mm 

88mm 
3.6 kg 

tion i Miinchen . Att personer 
boende i södra och östra Sverige 
skulle gynnas av ml!;rkvågsut
bredning, tvärs över Ostersjön, 
räckte inte som skäl för tävlings
ledningen att stryka stationen ur 
tävlingen. Att den dessutom 
sände tävlingsprogrammet ett 
par timmar i förväg var tydligen 
inte heller något skäl till att stry
ka den. 

Av de trettio första i prislistan 
bor inte mindre än 26 i sådana 
områden, som har klar fördel av 
markvågen från Polen! Hos fle
ra tävlingsdeitagare hördes en
dast en blandning av BBC och 
VOA med uppvaktande störsän
dare. VOA sände på slaviskt 
språk med inslag av popmusik. -
Enligt uppgift skall Scoutradion 
haft ett liknande program. 

Riksförbundet DX-Alliansen 
har en tävlingskontrollant . Hur 
vore det att i fortsättningen låta 
honom godkänna stationsurva-

Fig 1. PS 300 från Standard radio ab. 

Kommentar till SM 
j dx-ing, 1979 

Så har då sent omsider resul
tatlistan från 1979 års SM och 
NM i dx-ing publicerats . Segrare 
blev Tuve Wällstedt i Helsing
borg , en man som alltid legat i 
topp i tävlingar senare år. Vi 
gratulerar!! 

Tyvärr måste man konstatera 
att urvalet av deltagande statio
ner i tävlingen var undermåligt. 
De allra flesta var stationer som 
vanligen hörs med lokalstyrkor. 
Många befarade redan vid första 
anblicken av stationslistan att 
lottning av segraren skulle bli 
oundviklig. Nu blev det dock in
te så . 

Avgörande station blev i stäl
let Polska Scoutradion i Warsza
wa på 6195 kHz. Den delar här 
frekvens med bl a BBC, London 
och Voice of Americas relästa-

Tävlingsresultat 
SM 

let innan en så betydande täv
ling avgörs? 

Goda erfarenheter 
av telefonsvararen 

Riksförbundet D X-Alliansen 
har nu värderat resultatet från 
det försök som gjordes förra 
sommaren med automatisk tele
fonsvarare. Man kunde ringa 
upp och få senaste tipsbulletin 
från kv-banden liksom även 
lämna egna tips. Erfarenheterna 
från verksamheten är mycket 
goda: 

Under de två första veckorna 
ringde i genomsnitt 75 personer 
per dygn. Sedan sjönk aktivite
ten till ca 35 per dygn med mar
kanta toppar kring helgerna. 

För den fortsatta verksamhe
ten med telefonsvarare behövs 
ca 9000 kr. Vi avvaktar med in
tresse den vidare utvecklingen 
på detta område. • 

NM 
1. Tuve Wällstedt, Helsingborg 1. Olle Alm, Stockholm 

Tuve Wällstedt 2. Gert Nilsson, Värnamo 
Nils IngeIström, Bromma 
Bo Kilåker, Malmö 

5. Jan Tuner, Grängesberg 
Jan Rasmusson, Dalby 

3. Gert Nilsson 
Nils IngeIström 
Bo Kilåker 



Den multimediala 
fjärrkontrollen är här! 
Senaste nytt från Blaupunkt är en avancerad fjärrkontroll (infrarött ljus) 

för både TV och HiFi-anläggning i en och samma enhet. 
Den första multi mediala fjärrkontrollen! 

För nya Blaupunkt Columbia 
ffi 39S kan fjärrkontrollen använ
das för följande funktioner: 

Minne - inmatning 
Programmeringsstart 
Kanalinställning 
Volym 
Ljusstyrka 
Färgmättnad 
Kontrast 
Visning 
(program/ kanal/ samordning) 
Siffertangenter (program) 
Extern styrning 
Tonpaus 
Normaltangent (idealvärde) 
Stand by 

Blaupunkt Columbia ffi 39 S färg-TV 
har perfekt och orubblig skärpa tack 
vare det unika Precision In-line
systemet. Men dessutom har Colum
bia ett förnämligt ljud i HiFi-k1ass 
bl.a. tack vare 2-vägs högtalarbox 
med hela SOW musikeffekt samt 
aktivt kopplade filter. Dessutom kvasi
parallellton som ger bättre separation 
mellan bildsignal och ljudsignal. 

D • tf. 
N • 

STOP •• e • • 

D .. 

.e 

eSLAUPUNKT 
BOSCH gruppen 

Informatlonstianst 2 

För Blaupunkts nya, avancerade 
HiFi-system X-240 kan fjärrkont
rollen användas för följande 
fu nktioner: 

Kassett (start) 
Kassett (paus) 
Kassett (stop) 
Kassett (inspelning) 
Kassett (snabbframspolning) 
Kassett (snabbåterspolning) 
Skivspelare (start/ stop) 
Radio 
Volym 
Diskant 
Bas 
Balans 
Programtangenter 
Extern ingång 
Idealvärde 
Tonpaus 
Stand by 

HiFi-systemet X-240 är ett femkom
ponentsystem med slimline-design och 
avancerad elektronisk komfort. 
Kassettdäck med High Com® -
dessutom Dolby NR® vid avspelning. 
Samtliga enheter i systemet är exakt 
anpassade till varandra. Alla funktio
ner, manöverorgan och indikeringar är 
genomtänkta och rätt placerade. 
De hårt slimmade yttermåtten och 
den eleganta designen ger en mängd 
placeringsmöjligheter . 
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Kenwood Slim-linel 

KA80 med nedfälld front. 

Du behöver inte en massa watt 
för att få ett rent ljud. 

Med DC-koppling och High Speed klarar vi topparna i musiken. 

KA 80 förstärkaren har bättre transient-trohet. ( ~ • ) I Kenwood System V-80 
"'".. ., Det är först med DC-kopplingens ~.serteS i bilden nedan ingår: 
..,,-futslarkare elektriska stabilitet man kan dämpa KD 3100 - skivspelare med direktdrift och halvautomatik 

och stabilisera högtalarkonens rörelser tillfredsställande i de KT 80 - tuner med PCD (Pulse Count Detector) 
låga tonregistren. Faktiskt ända ner till O Hz fasriktigt. Bas- KA 80 - integrerad förstärkare med DC-koppling 
ljuden blir fastare och mer distinkta. och High Speed-konstruktion. 

n H!-s'nccD I vår Hi?h-~peed-kon.struktion AT 80D - digital timer, programmerbar upp till en 
~ I,-_, __ r_j~_j~_j _ arbetar forstarkaren l samma vecka i förväg. 
höga hastighet oavsett signalernas komplexitet och spänning. KX 600 - kassettbandspelare med bias-finjustering, 
Ihop med bredbandsegenskaperna (0- 500.000 Hz) och sym- klar för metall band. 
metrin mellan positiva och negativa signaler får ni en totalt LS 440 - nyutvecklade 2-vägshögtalare, distor-
mycket bättre lyssnarupplevelse i alla register. sionsfria även vid 
Stigtid 0,8IJs. Slew rate 150 V / lJs. Phono S/N 86 dB. Uteffekt höga ljudtryck. 
2 X60W IEC 40, 2 x 48 W FTC 80. 20- 20000 Hz. SRC 80 - elegant rack 

KT 80 tunern ger mottagning utan brus 
PeD n n n n n Tidigare användes pulsräknande 

..:...=..JU U U UL detektorer, som är en digital teknik, 
endast i laboratorier där linearitet är ett måste oavsett kost
naden. Men nu kan även ni få uppleva brusfri FM-mottag
ning genom PCD-utrustade Kenwood KT 80. Den har också 
servolåsfunktion, automatisk kalibrering av inspelnings
nivån till band, LED-indikatorer för signals t yrkan mm. 
FM sensivitet 1,65 IJV. S/ N 82 dB '(Mono), 80 dB (Stereo) . 

(stereo-möbel) . 

$KENWOOD 
TRIO-KENWOOD SVENSKA AB 

Trio-Kenwood är ett japanskt företag i elektronikbranschen, specialiserat på HiFi-anläggningar. 
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Kemistvägen 10 A, Box 68, 183 21 Täby. 
Tfn 08-756 02 55. Telex 12800 TKSAB. 
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JUNll980 
MANAD ENS SOLFLÄCKSTAL: 155 

I RT 1979, nr 4, visades hur diagrammen ska tolkas. Diagrammet över brus
fältsstyrkan anger den fäItsty rkenivå i dB över I !-lV/m radiobruset förväntas 
överstiga högst 10 % av tiden. Bandbredden antas vara 3 kHz, men kurvorna 
kan lätt omräknas till en annan bandbredd om 10 log B/3 adderas tilf avläst 
värde. B är önskad bandbredd i kHz. 
Prognoserna är framtagna av Televerket, avd RL, Farsta . 
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Tre spelare från Nakamichi: 
Modell 480, 482 och 680 ZX 

"* Kassettspelare från 
Nakamichi talar många 
. om med vördnad. Och 
visst är mycket beund
ransvärt hos de tre vi tes
tar här. Alla är logikstyr
da, klaraför metallband, 
har förträfflig bandfö
ring och bra utstyrnings
intrument. "* M en allt är inte opti
malt. Hur många vill tex 
betala 8 000 kr för ett 
kassettdäck, låt vara att 
det är världens enda som 
ger hi fl vid bandhastig
heten 2,38 cm/s? 

A v Bertil Hellsten 

•• Sedan många år har nam
net Nakamichi varit förknippat 
med högst kapabla men dyra 
och hart när oöverkomliga kas
settspelare. Man har talat om 
Nakamichi som "kassettspela
rens Nagra". Och nog har tex 
Nakamichi 1000 länge stått , och 
kanske fortfarande står , för det 
yttersta när det gäller kassett
maskiner . 

Det är dock få privatpersoner 
förunnat att köpa dylika leksa
ker när priset försvinner bortom 
10000 kronors-gränsen . Det 
finns förstås billigare Naka
michimaskiner än så . Den enk
laste och billigaste ingår här i 
vår test. Det är Nakamichi 480 
som "endast" kostar 2 600 kr. 
Det rör sig fortfarande alltså in-

te om ting av billigaste slag, men 
väl om en prisklass där många 
andra högvärdiga däck ligger. 

I Nakamichis 400-serie finns 
också 481 och 482. De skiljer sig 
från 480 genom att de har sepa
rata in- och avspelningshuvu
den , vilket inte 480 har. Sins
emellan skiljer sig 481 och 482 
genom att 482 har separata för
stärkare för in- och avspelning, 
så att man kan lyssna på en in
spelning direkt efter band. I vårt 
test har vi tagit med 482, men 
omdömena bör också gälla 481 
med undantag just för monitor
möjligheten. Nakamichi 481 
kostar 3400 kr och 482 4000 kr. 

Så har vi också tagit med den 
intressanta toppen i det moder
na Nakamichiprogrammet. Det 
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är 680 ZX som kostar 8000 kr 
vilket kan spela kassetten i halv
fart, dvs 2,38 cm/s. Plus en rad 
andra faciliteter. 

Med detta urval ur Naka
michis program bör vi kunna ge 
en tydbar bild av hur Naka
michi-namnet lever upp till sitt 
rykte . 

Gemensam mekanik 
med dubbel drivning 

De tre provade maskinerna 
har en hel del gemensamt. Den 
viktigaste gemensamma egen
skapen är kanske mekaniken . 
Alla har en form av dubbel kap
stan drift. 

I alla bandspelare drivs ban
det med konstant och jämn has
tighet genom att bandet pressas 

~ Fig 1. Nakamichi 680 ZX tillsam
mans med High Com Il från Na
kamichi ger en dynamik av 8S dB, 
frekvensgång rak upp tiU1S kHz 
och svaj mindre än 0,1 % vid 
halva normala kasseUhastighe
ten! 

Fig 2. Nakamichi 480 och 482 
skiljer sig främst därigenom att 
480 har eU kombinerat in- och av
spelningshuvud medan 482 har 
separata huvuden och dubbel 
elektronik för lyssning över band 
vid inspelningen . ... 

mellan en drivande kapstanaxel 
och en gummirulle . Kapstanax
eln placeras efter tonhuvudena 
så att bandet dras med jämn 
hastighet förbi dem. Genom att 
använda två kapstanaxlar och 
två drivrullar kan man vinna en 
del fördelar. Det andra bandet 
som man just spelar in på eller 
av från kommer då att isoleras 
från upptagningsspolarna . Inga 
mekaniska rörelser från dem 
kommer att nå fram till tonhu
vudena med missljud som följd. 

För att man skall få god åter
givning måste bandet ligga myc
ket noggrant mot tonhuvudena. 
I en rullbandspelare bestäms an
liggningen nästan undantagslöst 
av bandspänningen över huvu
dena. I kassettspelare används 



dessutom den tryckkudde som 
sitter i kassettens öppning. 

I och med att man trycker en 
filtkudde mot bandet får man 
emellertid en viss friktion . Frik
tionen är inte helt jämn på 
grund av att bandets yta inte har 
en idealt jämn friktionskoeffi
cient och på grund av att upp
tagningsspolens bromsverkan 
aldrig kan vara helt jämn. Följ 
den blir att bandet skakar en 
smula hela tiden. Andra stilla
stående metalldelar , som t ex 
avbärare och tonhuvudena 
själva , ger ytterligare friktion 
med mera skakningar som följd . 

Dessa skakningar ger ett stort 
bidrag till inspelningarnas mo
dulationsbrus. Om man spelar 
in en jämn ton på bandet kom
mer det inte ut samma jämna 
ton vid uppspelningen. I stället 
får man ett helt spektrum av fre
kvenser, naturligtvis med den 
allra största energin vid just den 
frekvens man spelade in . Ett 
sätt att analysera ett sådant 
spektrum är att mäta svaj på sig
nalen med en svajmeter. Svaj
metern mäter dock bara kompo
nenter i spektrum som ligger 
mycket nära den inspelade sig
nalen. De yttrar sig hörbart som 
just "svaj", d v s hörbara för
ändringar i tonhöjden . 

De komponenter som ligger 
längre från signalfrekvensen 
märks i stället för örat som en 
" utsuddning" av höga frekven
ser, så att t ex en hög flöjt får en 
oren flåsig klang som mera när
mar sig en brusskur än en ren 
flöjtton. Den inverkan ser man 
inte i en svajrnätning. I stället 
får man göra en spektrumanalys 
av signalen och studera resulta
tet. Bilden kommer att se ut 
som en "brustrumpet" , som den 
också kallas . Vid frekvenser i 
närheten av signalen blir brus
mattan uppdragen mot den-och 
faller sedan , ju längre från sig
nalfrekvensen man kommer. 

Denna brusmatta beror till 
stor del på mekaniska skakning
ar i bandet och påverkas av frik
tion etc i hög grad. 

Den fruktade filtkudden 
lyfts bort från huvudet ... 

Filtkudden i kassettspelare är 
alltså en bidragande orsak till att 
fenomenet är störande hos de 
flesta kassettspelare . Brusmat
tan hos en kassettspelare ligger 
ofta ungefär 30 dB under signa
len , medan den hos en rullband
spelare utan tryckkudde kan 
vara 70 dB under signalen . Nu 
är det ju inte bara tryckkudde 
som skiljer , måste vi genast på
peka. Andra faktorer spelar na
turligtvis också in . 

Men tryckkudden är viktig . 
Om man nu anordnar en kas
settspelare med dubbla kap
stanaxlar bestäms bandspän-

Fig 3. Drivmekanismen i 
de provade Nakamichispe
larna har dubbla kapstan
axlar och tryckrullar. Alla 
roterande delar har getts 
olika diametrar och hastig
heter för att man skall und
vika resonanser som kan 
ge svaj och andra ljudpro
blem. 

ningen av dem och tryckkudden 
blir egentligen onödig. Detta 
har Nakamichis tekniker tagit 
fasta på och försett sina maski
ner icke blott med dubbla driv
system utan också med en tryck
kuddelyftare! Tryckkudden lyfts 
helt enkelt bort , och därmed re
duceras de skakgivande frik
tionselementena mellan drivax
larna till ett minimum. Tack 
vare detta uppnår man i de tre 
konstruktioner vi provat ett av
stånd till brus trumpeten som är 
nästan 50 dB eller ca 20 dB bätt
re än hos konventionella kas
settdäck! Och då jämför vi även 
med sådana som har dubbla 
kapstanaxlar - men med tryck
kudden kvar. 

Faktiskt har det visat sig vid 
våra provningar att det är myc
ket små skillnader mellan olika 
spelare, oavsett konstruktion. 
Det är först med Nakamichis 
drivsystem som vi har sett någon 
större avvikelse från de 30 dB 
som verkar vara vad en normal 
kassettspelare presterar . Abso
lutvärdena kan variera , beroen
de på hur man mäter , men skill
naden är klar och tydlig. 

Och skillnaden gäller inte ba
ra mätmässigt . Den är förvisso 
hörbar också. Man får en öpp
nare, renare återgivning av in
strument som flöjt och piano. 
Den skillnaden är emellertid 
svår att beskriva och kvantifie
ra. Därför är det vettigt , menar 
vi , att ange mätvärden som låter 
sig jämföras med andra mätvär-

den . Åtminstone eftersom de nu 
ger ett klart utslag i den uppfat
tade ljudkvaliten. 

Nakamichi har alltså åstad
kommit ett drivsystem som ger 
ett utomordentligt lågt modula
tionsbrus . Nu vill man ju också 
ha lågt svaj, d v s så små ton
höjdsvariationer som möjligt. I 
dag ger de flesta kassettdäck 
godtagbara värden i det här av
seendet. DIN för rullbandspela
re kräver att en studiobandspe
lare skall svaja mindre än 
0,15 %, vägt enligt DIN, och de 
flesta kassettdäck uppfyller det
ta väl. 

Dubbel kapstan 
utan resonanser 

Icke desto mindre har man 
gått ett steg längre här. Band
drift med dubbel kapstan kan 
föra med sig ökad risk för svaj. 
Man får fler system som roterar 
och som kan råka i resonans, så 
att svängningar uppkommer. 
För att undvika detta har de bå
da kapstanaxlarna givits olika 
diametrar och olika rotations
hastigheter. Periferihastigheten 
hos båda är förstås densamma 
och lika med bandhastigheten . 
Också sväl1ghjul och övriga 
komponenter har olika diamet
rar och rotationshastigheter , så 
att man undviker alla resonan
ser som kan uppstå genom sam
verkan mellan de olika delarna i 
drivningen. Detta skall hålla 
svajet lågt . 

Våra värden visar att 480 och 

482 ger ca 0,1 %, vilket är bra 
utan att vara extremt. 680 skiljer 
sig något genom att ge 0,1 % 
svaj vid bandhastigheten 2,38 
cm/s, dvs halva normala kas
settfarten och blott 0,06 % vid 
4,75 cm/s! Här har man förfinat 
mekanismen ytterligare så att 
man fått hi fi-värden på svajet 
även vid den låga hastigheten . 

Detta om mekanik och band
föring . En nog så viktig detalj , 
där Nakamichi har stora intres
sen bl a genom att man sålt me
kanik till andra tillverkare som 
själva byggt sin elektronik runt 
den. Så innehöll t ex salig So
nabs kassettdäck mekanik från 
Nakamichi. 

Kombinationshuvuden 
och separata huvuden 

När det gäller det elektromag
netiska hos spelarna har Naka
michi gett ut en lång och vältalig 
skrift om vådan av ferrithuvu
den , eller snarare om ferrit som 
material i huvuden med små 
luftgap. Det betyder i praktiken 
kombihuvuden och avspelnings
huvuden. - Vi skall inte gå in på 
vad de säger där utan bara kon
statera, att vi helt håller med om 
att ferritmaterialet är klart un
derlägset de flesta andra mag
netmaterial som står till buds i 
dag. Detta torde knappast vara 
obekant, inte ens för reklamma
kare i branschen. Trots det be
römmer sig fortfarande somliga 
fabrikanter av att deras produk-

forts sid 10 
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Nakamichi från sid 9 

ter har ferrithuvuden! 
Den allvarligaste nackdelen 

med ferritmaterialet i huvuden 
med smala luftspalter är att flö
det i dem begränsas relativt 
snabbt. Det innebär , att ett 
kombinationshuvud av ferrit in
te orkar magnetisera ett mo
dernt band ordentligt utan dis
torsion, och begränsning upp
står i huvudet åtskilliga dB in
nan bandet är mättat. Man ut
nyttjar alltså bandet dåligt. 

Nakamichi 480 är den enda 
maskin i vår samling som har 
kombinationstonhuvud, d v s ett 
kombinerat in- och avspelnings
huvud. Magnetmaterialet är 
sendust, ett material som kan ge 
ypperliga resultat. Men Naka
michi 480 med sitt sendusthuvud 
ger inte bra resultat vad gäller 
inspelningsnivåer . 

Nakamichi säljer band under 
eget namn. Tillverkaren av de 
banden är TDK. Bäst resultat 
hos alla spelarna fick vi om vi i 
stället använde MaxelI UDXL I 
som järnoxidband, MaxelI 
UDXL 1/ som krom band och 
Fuji Metal som metallpartikel
band. Alla mätningar som redo
visas är gjorda med de banden. 

Med järnoxid- och kromband 
kunde vi avläsa nivån för 3 % 
distorsion blott någon dB över 
normalnivån 250 n Wb/m hos 
480. På riktigt goda spelare skall 
man här kunna komma upp till 
åtminstone 5 dB över 250 nWb/ 
m. Med metallbandet uppnår 
man också rätt klent resultat . 
Det når upp till ett par dB, vil
ket också är betydligt mindre än 
vad man kan vänta. 

En hög utstyrning av bandet 
utan dis,torsion är viktig, dels 
därför att man kan fjärma sig 
från bruset så långt som möjligt, 
dels därför att man får en lägre 
distorsion vid en given nivå: Bå
da sakerna till gagn för ljudet. 

Brusnivån hos 480, liksom hos 
de övriga, ligger där man väntar 
den. Det betyder att avspel
ningsförstärkarens brus är så 
lågt, att bandet till största delen 
bestämmer bruset. Samtliga 
däck är också utrustade med 
Dolby-elektronik, som reduce
rar värdet ytterligare. 

I siffror betyder detta att 480 
ger en dynamik på ca 62 dB med 
järnoxidband, ca 65 dB med 
kromband och ca 67 dB med 
metallband. Dessa prestanda 
ligger ca 5 dB eller så under vad 
de bästa däcken kan prestera i 
dag med de använda banden . 
Ett bra kromband skall kunna 
ge mer än 60 dB dynamik utan 
Dolby! 

Den begränsande faktorn här 
är förmodligen inspelnings- av
spelningshuvudet , sendusmate
rialet till trots. Det kan också 
vara så, att man justerat spela
ren med för låg förmagnetise-

ring (under biased eller på 
svenska, under-bajsat) . Det ger 
förbättrade diskantegenskaper 
men sämre lågfrekvent dyna
mik. Vi återkommer till detta . 

Bättre utstyrbarhet 
med fler huvuden 

Nästa maskin i raden, 482, 
skall skilja sig från 480 endast 
genom att man här har separata 
huvuden och dubbel elektronik 
för samtidig in- och avspelning. 

Här har utstyrbarheten ökat 
några dB, precis som väntat. Ett 
kombinationshuvud kan aldrig 
bli vare sig ett bra inspelnings
huvud eller ett lyckat avspel
ningshuvud . Åtminstone inte i 
teorin. (I praktiken har vi fak
tiskt sett sådana). Men det är 
tveklöst enklare att ha kontroll 
över alla parametrar om man se
parerar funktionerna så ' som 
man gjort i 482. Den ökade ut
styrbarheten gör att dynamiken 
med järnoxid stiger till ca 67 dB, 
med krom till ca 69 och med me
tall till ca 71 dB. Allt med Dol
by. Alltså en ökning med ca 4 
dB. Hela ökningen ligger inte i 
ökad utstyrningsförmåga, utan 
en del kommer också från ett 
lägre brus. Värdena betyder 
emellertid att vi härmed nått 
upp till toppklass vad gäller dy
namik , även om det finns exem
pel på bättre värden, t o m från 
spelare med kombinerat in- och 
avspelningshuvud! Men skillna
den är då blott någon dB, så här 
har vi tveklöst ett gott resultat. 

Nakamichi 680 ZX är också 
en spelare med separata huvu
den. Den ger i stort likvärdiga 
resultat med 482. Brusnivån är 
dock något litet högre, vilket 
drar ner dynamiken någon dB . 
Vi talar nu om prestanda vid 
normal kassetthastighet 4,75 
cm/s . 

Den något högre brusnivån 
kan dock ha samband med att 
680 ZX går att köra med 2,38 
cm/s. För att man då skall få ett 
tillräckligt stort frekvensomfång 
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Fig 4_ De provade spelarna ger 
alla ungefär samma resultat vid 
spektrumanalJs aven inspelad 
signal. Modulationsbruset i form 
av den uppdragna brusmattan når 
upp till ungefär 50 dB under sig
nalen, ett värde som är nära 20 
dB bättre än man vanligen finner 
hos kassettdäck. 
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Fig 5. Azimutinställningen hos 680 ZX sker med motor och ett 
noggrant överföringssystem. Ett servo känner fasläget mellan de 
båda kanalerna vid samtidig inspelning av 400 Hz och ger signaler 
till motorn som minimerar fasfelen och därmed optimerar azimu
ten. 

måste avspelningshuvudets luft
spalt vara mycket liten. Ett nor
malt avspelningshuvud är ofta 
upp emot 1 ~m i spalten. Här är 
spaltbredden blott 0,6 ~m! Det 
innebär, att man kan avläsa yt
terst korta vågländer på bandet, 
men också att signalnivån blir 
väldigt låg och utsatt för stör
ningar på vägen genom förstär
karen. 

Alla dessa mätvärden åter
finns i sammanställningen. Vi 
kanske skall påpeka, att sta
pelns övre gräns visar den maxi
mala nivå man kan använda. 
Vid högre nivåer låter ljudet il
la. Någon skarp gräns blir det 
inte, utan man brukar definera 
3 % distorsion som en praktisk 
m,axgräns för bandet. Undre be
gränsningen av stapeln visar 
bruset med Dolbykretsarna ak
tiva. Strecket över den nivån, 
inne i stapeln , visar brusnivån 
utan brusreduktion. 

Mekanisk åtskillnad 
kräver azimut-justering 

I sina bandspelare med sepa
rata tonhuvuden har Nakamichi 
satsat på helt fristående , meka
niskt åtskilda huvuden. Många 
andra använder i stället elekt
riskt åtskilda huvuden som mon
teras i samma hölje . Nakamichi 
menar att den lösningen inte 
kan ge optimalt resultat av flera 
skäl. För det första kan man inte 
justera huvudena så att azimu
ten (d v s vinkeln mellan band
kanten och tonhuvudets luftgap) 
blir densamma för båda huvude
na. De vinklarna fixeras vid till
verkningen så att de synliga 
spalterna optiskt rättas till abso
lut parallellitet. Den mekaniska 
spalten kan emellertid avvika 
något från den verkande magne
tiska spalten, menar man. Re-

sultatet skulle bli , att de magne
tiska verkningslinjerna inte blir 
parallella , och det skulle i så fall 
föra med sig diskantfall och då
lig återgivning . 

Ett andra skäl som skall tala 
mot sammanbyggda huvuden är 
att man lätt får överhörning 
mellan huvudena . Detta skulle 
främst resultera i att förmagneti
seringen läcker över till avspel
ningshuvudet och där ställer till 
med partiell radering och annat 
elände. Vidare får ett samman
byggt huvud en ganska stor yta 
och hög friktion och därmed risk 
för modulationsbrus . 

Det enligt vår mening avgö
rande skälet för sammanbyggda 
huvuden är att man inte behöver 
justera huvudena mot varandra, 
utan att den justeringen är gjord 
en gång för alla . I system med 
separata och åtskilda huvuden 
kan man behöva justera vinkeln 
varje gång man byter kassett, el
ler åtminstone varje gång man 
byter kassettfabrikat. 

Nog borde man kunna fab
riksjustera vinkeln på ett ade
kvat sätt och sedan försegla in
ställningen? Nakamichi anser 
uppenbart inte det och överlåter 
åt användaren att göra juste
ringen. - Jfr Tandberg. 

Nu menar man emellertid att 
skillnaderna mellan olika band 
inte är större än att man kan låta 
bli justeringen på modell 482 
och ändå få bra resultat. Vi är 
inte helt övertygade om det. Vid 
våra mätningar blev frekvens
gången märkbart bättre vid hög
re frekvenser efter justering för 
respektive band. 

Motordriven azimut 
på halvfartsmaskinen 

På modell 680 ZX har man 
den lägre bandhastigheten att 



Brittiska Thorn-EMI och JVC i 
Japan har nyligen meddelat att 
bolagen enats om att tillsammans 
utveckla och främja JVC:s VHD/ 
AH D bildskiva resp digitalljud
skiva till "världens ledande sy
stem". * EMI , som sedan länge brottats 
med sjunkande vinstsiffror och en 
rad svårigheter på en vikande 
marknad , är i sitt slag världens 
största underhållningskonglome
rat. Tidigare, fram till mitten av 
1979, ansågs att en försäljning till 
amerikanska intressen var nära 
förestående. Man hade också fun
nit en hugad köpare i konglomera
tet Gulf-Western då affären 
sprack. I stället gick brittiska 
Thorn in och övertog EMI. Thorn 
är ett betydande företag som har 
världsomspännande verksamhet 
inom hemelektronik, belysnings
teknik , TV -uthyrning, musik, ski
vor, film, underhållning samt vita 
varor och många elektriska spe
cialomården. 

Med förvärvet av EMI-grup
pens bolag öppnar samgåendet 
med japanerna närmast oerhörda 
möjligheter till dominans av film
och grammofonmaterial för över
föring till video- och digitaldiskar. 

Från brittisk sida har också 
raskt noterats att Thorn med sin 
ledande ställning som uthyrare av 
TV i England automatiskt får 
resurser till att främja 
VHD/ AHD-varan där. Man går 
ännu längre, i det att Thorn redan 
tillkännagivit att hårdvara i form 
av spelare för både bild- och 
ljudskivor kommer att finnas sälj
klar i England från slutet av 1981 . * Det är av allt att döma den 
delen av koncernuppgörelsen som 
kommer att vålla motsättningar 
mellan medlemmarna i de inter
nationella standardkommitteer, 
vilka har gripit sig an med att söka 
formulera en sammanbindande 
norm för de berörda områdena . 
Så sent som 1979 ansåg man inom 
DAD (Digital AudioDisc-kommit
teen) att inga produkter borde 
lanseras förrän enighet nåtts om 
vilket slags skiva som borde satsas 
på . Vad vi kan se har hittills 14 
allvarligt underbyggda förslag 
lanserats med tre grundläggande 
omvandlarprinciper: Där finns då 
den optoelektroniska med laserav
känning från Philips, Sony, Mit
subishi och en hel del andra. Där 
ingår JVC:s VHD och Matsushi
tas vIse med direktavkännande 
kapacitanssensorer jämte ett lik
nande system från RCA, vilket 
dock utnyttjar spår i skivan för att 
styra avkännaren . 

Flertalet japanska tävlande i 
det här loppet är ense om att 
spelaren primärt bör vara "anpas
sad för videosignalavkänning från 
skiva men också kunna användas 

för digitala ljudstereoskivor, oav
sett diameter. JVC:s nu aktuella 
system har gjorts med detta för 
ögonen och olikt de optiska syste
men använder det en videodisk
diameter om ca 25 cm. - Det kan 
erinras om att Son y förra året 
gick ned till 22 cm och slöt avtal 
med Philips om ett patentsamar
bete. * Philips, å andra sidan, tror 
icke på principen bakom en dylik 
universalspelare eftersom, vilket 
holländarna kan ha rätt i, priset 
för videospelaren är bra mycket 
högre än för audioskivspelaren. 
De hävdar att ingen hi fi-vän skall 
tvingas köpa en videoskivspelare i 
syfte att "bara" få ut bästa möj
liga kvalitet från sina digitala 
audioskivor. - Om det här har 
RT innehållit åtskilligt stoff un
der förra året, så fakta är knap
past nya för läsarna . 

Många kan givetvis hävda att 
Philips intar en stucken attityd, 
eftersom Thorn-EMI-gruppen så 
sent som förra året befann sig i 
realförhandlingar med hollän
darna om att bli licenstagare till 
Philips. Utsikten att få tillverka 
och sälja VHS -liksom hyra ut
kassettmaskiner under det egna 
Thornnamnet har naturligtvis va
rit ett starkt motiv till att sluta det 
nya avtalet. VHS-avtalet på kas
settsidan har verksamt bidragit 
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till att JVC-apparaturen är domi
nerande i England i dag, ett läge 
som inte råder någon annanstans 
i världen, trots att själva VHS-sy
stemet har största marknadsande
len överlag. 

SNABBFAKTA OM 
VIDEOSKIVORNA: 

mängden av projekterade vi
deoskivsystem finns f n tre med 
en tidsbunden marknads plane
ring: 

- Philips - Magnamx -
MCA, som provsäljs i USA se
dan 1978-1979 

- RCA, vars SeleetaVision 
startar i full skala 1981 i USA 

- VHD, som är JVC:s system 
och därmed Matsushitakoncer
nens. 

Matsushita lade tidigare i år 
ned sitt eget, av moderbolaget 
konstruerade vIse till förmån 
för koncerndottern JVC:s 
VHD-+system. JVC är tidigare 

Som RT-Iäsarna fortgående in
formerats om har andra licens
överenskommelser träffats, som 
då Philips videoskivor kom att 
omfatta också MCA och IBM i 
USA och med spelare från både 
Magna~ox och japanska Pioneer 
jämte Sharp, Kenwood/Trio och 
nu senast Sony, som dock ännu 
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Nu du Holm ska vi se om inte det här utförandet är enkelt 
och lätt jobbat nog för den jäkla marknadsavdelningen! 
ur The Colossal Computer Cartoon Book, USA 

bara har nyssnämnda, öppna pa
tentsamarbetsavtal. "Philips har 
antytt att ännu ett stort Japanbo
lag ansluter sig till vip-lägret 
"inom kort". 

EMI har kunnat locka japa
nerna med att dels bygga en ny 
pressfabrik i England, dels att 
befintliga presserier som Capitols 
i USA kommer att börja göra 
skivor för VHD. På så vis får JVC 
tillgång till betydande program
varucentra vilka firman tidigare 
inte hade. * Allt tyder sålunda på att ett 

ursprungsbolag för kassettsyste
met VHS för band. 

• VHD arbetar med kapacitiv 
avkänning med en elektroniskt 
styrd nål utan något spår i ski
van, 

• arbetar med en 30 cm skiva 
som rymmer 2 x l timme färg
program 
• har möjlighet till slowmo
tion, stillbild, snabbspolning 
med bild, singel bild etc inom 
nuvarande lösnings ram 

• möjliggör pressning av dis
ken i nuvarande skivpresserier 
• har slutit avtal med Thorn
EMI i Europa för att främja 
VHD / AH D-systemet. 

skarpt marknadskrig är under 
uppsegling med Philips i startgro
parna för Europamarknaden med 
England som avstamp våren 1981. 
Då har man troligen betydande 
kapacitet i den nya skivfabriken i 
Blackburn. Holländare - och 
svenska tekniker i Norrköpings 
NEFA, för den delen - hävdar, 
att vip har en överlägsen upplös
ning, medger extra möjligheter då 
speciella audio-videoprogram lik
som undervisningsmaterial an
vänds liksom att detta optiska 
system uppvisar bästa slitageresis
tens hos både skiva och avkän
ningshuvud. Man trycker också 
starkt på att det finns en god 
teknisk grund för avsevärda för
bättringar i framtiden; förslag 
saknas ju inte till längre speltider, 
4-kanalljud etc, etc. 

JVC-systemet saknar än så 
länge stereoljudspår på videodis
karna, vilket Philips ju har. Det 
bygger på fysisk kontakt mellan 
sensor och skivyta, vilket alltså 
bäddar för mekaniskt slitage. 
Men framför allt måste JVC-ski
van hållas i ett skyddande hölje 
för att undgå fingeravtryck, smuts 
och damm. Philipsskivan är 
"in+plastad" permanent och kan 
hanteras som en vanlig skiva, ja 
enklare ändå . 

Det verkar besynnerligt att 
samarbetet Philips-Sony inte 
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fortskridit mera, eftersom de två 
firmornas bästa ideer tillsamman
tagna utan tvivel borde utgöra en 
nästan oslagbar kombination! 
Sony har en enkelt uppbyggd spe
lare i form aven kombinerad 
video-audiomaskin och med Phi
lips delar man övertygelsen om att 
optisk avkänning är bäst, att man 
helst bör göra de två slagen spe
lare (videojaudio) kompatibla, 
etc. 

* Thorn-EMI har senare gått ut 
med ett något överraskande bud
skap som innebär att "vi inte 
stänger dörren för möjligheten till 
att framställa programvara för 
andra system, då vi tror på att det 
finns utrymme för mera än ett 
system på marknaden". 

Pressad på den punkten (för
låt!) sade samme talesman att han 
trodde EMI:s press industrier 
"lätt" skulle kunna framställa 
Philipsdiskar "lika väl som 
JVC-typen". Man undrar vem 
som vill bluffa vem? De båda 
framställningsprocesserna är så 
olika varandra att EMI måste 
starta helt nya fabriker om man 
vill pressa Philips vip-skivor! 

* Det finns en hel rad frågor som 
pockar på ett svar i det här läget. 
Det allmänheten naturligtvis 
främst är intresserad av är huru
vida ännu ett gigantiskt system
krig står för dörren . Thorn-EMI 
har lugnande sagt, att de olika 
videobandsystemen ju verkar 
överleva sida vid sida. Då glöm
mer man att framhålla att utbu
det av programvara är mycket 
litet och icke omfattar något slags 
audioskiva, där kompatibilitet 
helt enkelt är ett måste för att 
någon kommersiell framgång 
skall etableras. Av Thorn kan nog 
bara väntas intresse för videoski
vor - oavsett vad JVC-japanerna 
kal,l. ha för planer i annan riktning' 

Annu har inga definitiva tider 
meddelats för vare sig videoski
vorna eller några digitala tonfre
kvensskivor från VHD-AHD
lägret. Lika lite om det till även
tyrs finns planer på att för audio
bruk gå ihop med Philips om den 
nya kompaktskivan. 

I raden av detaljfrågor som 
tränger på är det en övergripande 
som dock främst borde få svar: * Oaktat hela standard frågan 
på området digitalskivor ännu må 
vara långt från sin lösning -
varför valde den brittiska storkon
cernen och den japanska Matsu
shitadottern att sluta ett unilate
ralt avtal för att främja AHD
systemet, då man internationellt 
sedan flera år strävar mot att 
formulera en världsomspännande 
standard för programvaran? 

vs 

En framtid 
utan Nordsat 
ser det u t att bli, detta sedan S R 
i sitt remissvar till Nordiska mi
nisterrådet sagt nej . Kulturrådet 
har - med en rösts majoritet -
avböjt Nordsat. ej från LO och 
TCO. Majoriteten av remissin
stanserna säger också nej. SR 
förebär kostnadsskäl , övriga är 
tydligt påverkade av de s k kultur
arbetarnas attityd . 

Från norskt håll - Norge är 
enda klart positiva land i fråga om 
Nordsat - har klargjorts, att blir 
det ingen Nordsat , kommer det 
nordiska samarbetet att lamslås . 
Man skall nog inte underskatta 
realiteterna bakom det hotet: Den 
som säger nej till Nordsat tar på 
sig ett betydande ansvar. 

SR kan man kanske lämna 
därhän. Sveriges Radio har sagt 
nej till praktiskt taget allt genom 
tiderna : Från fm-radio till färg
TV och Melodiradio. Inga föränd
ringar där, tack! (Oaktat mycket 
av förändringarna ju faktiskt 
kommer på Televerket.) 

Om kostnaderna finns numera 
realistiska underlag. Det blir 70-
200 kr i årskostnad per TV-hus
håll totalt för både satellitdrift 
och utrustning. Här ingår licens
höjning jämte hushållens egen 
materiel. 

200-kronorsnivån per år avser 
de hushåll vilka måste skaffa egna 
antenner - ca 25 % totalt av alla. 

Genomsnittet totalt per hushåll 
är framräknat till 130 kr per år 
från startåret 1985, enligt SRR
och SRL-utredarna . 

Tanken på en Finnsat är vidare 
levande öster om oss härliga 
svenskar. Den finska industrins 
företrädare diskuterar faktiskt sa
ken internt. Och svenska mark
nadsförare skulle förmodligen 
inte vara nödbedda köpa tid för 
reklam i sändningarna . Den fins
ka satelliten måste ju effektivt 
kunna täcka stora delar av Nor
den . 

"På gatan rusar bilarna - i 
rummet sitter vi 200 år efter vår 
tid", säger Diktonius på ett ställe. 

Kanske kommer hans sentida 
landsmän att eftertryckligt kon
kretisera den larmande nutiden i 
den stilla kammaren genom Finn
sat - rentav så som det skildras av 
Leino (Helkavirsiä II) i Warbur
tons tolkning: 

- - -luften levde, rymder röta, 
gnisterstormarna stänkte 
där den nykomne nalkades 
med sitt mäktiga budskap - -
En Finnsat vore bestämt något 

att se fram emot. V S 

Aktuellt 
"Lokalradion bör bli 
ett reklamforum" 
är innebörden av ett förslag som 
framförs av Magnus Fax(!n, VD i 
SR:s televisionsbolag. Reklam 
skulle kunna dra in ca 200 Mkr 
och täcka kanalens kostnad, me
nar han i ett inlägg om hur de 
orimliga radio- och TV-avgifterna 
man kan befara i framtiden skall 
kunna mötas. 

- Alternativen är höjd licens, 
en skatt liknande accis på bilar 
eller reklam. Faxen anser man 
skjutit in sig på reklam enbart i 
TV. Men en möjlighet är att 

-e släppa in reklamen i lokalradion 
med dess regionala struktur. I dag 
är det också så, att TV-avgiften 

Upp flyga satelliterna, betalar hela utbudet i eterme-

Det vore en nordisk olycka om 
de högljudda förmyndarna och 
besserwissrarna fick Nordsatpro
jektet att stanna på marken. 

Sverige stilla står. . . dierna. Faxen har fått kritik för 
"Sverige kan ju få köpa in sig i en sitt förslag, som hävdas mest gå ut 
kommande norsk TV-satellit", på att resurser skulle kunna frigö-
menar syrliga norska kommenta- ras för främst .de t~å nu helt 
rer till det dödläge som Nordsat- skatte- och hcensfmanslerade 
projektet hamnat i och till att . . Tv-kanalbolagen. 
SR- TVavböjt svenskt deltagande. :"

Indad! Indad! Det er ordet! 
Dit går vejen. Der er sporet! 

som det heter i Brand, mycket 
riktigt. 

Och när den norska satelliten, 
Star of Kristiania, ligger i sin 
bana högt över oss alla finns 
måhända skäl till ytterligare ett 
Ibsen-citat : 

Her må dog ialfald vrere nogen, 
som holder ideens fane h(lJjt! 

Till SR kanske Rellings fråga 
kan ställas: Medforlov - hvad er 
da Deres bestämmelse? 

Mässor 
"MÄT 80" ny expo 
25 - 28 september 
Också i höst blir det en facktek
nisk informations- och inköps
mässa för teletekniskt och elektro
niskt verksamma som efterföljare 
till den framgångsrika "Mät 79". 
Medarrangör blir nu som tidigare 
Radio & Television liksom Ra
teka, radiohandlarnas förbunds-
organ. 
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Teknisk arrangör är Mässbob 
gen ab, vars mässhallar ligger 
Sollentuna. Dit kom förra ån 
över 3 000 besökare från hel 
Norden. De värderingar som bl 
gjorts av Sveriges RadiornästarI 
förbund , som är huvudman fe 
denna på serviceinstrumenterin 
och radiomateriel inriktade exp< 
visar på att deltagarna överla 
anser denna form för framträ 
dande positiv . Hela 80 % av utsä 
larna har önskat en fortsättnin! 
"Mät 80" skall bli en ännu mer 
" levande" mässa med pågåend 
laboratorier och funktionsdemor 
strationer av materielnyheter, di~ 
kussioner och föredrag . Samtlig 
tidigare utställare har önskat et 
ökat antal programinslag me. 
tyngdpunkten på avstörning, fel 
sökning jämte praktiklaboratic 
ner under mässdagarna. 

SRF:s förbundsordförande Ak 
Ottoson, Jönåker och förbunds 
kassören Bo Kihlgren, Stockholrr 
har utsetts till kommitterade me! 
första uppgift att utforma läm 
pade programinslag. 

SSA, Sveriges sändareamatä 
rer, medverkar i år liksom förr: 
gången . 

I likhet med Mät 79 är denn: 
mötesplats fö r köpare, användar. 
och säljare av mätinstrument 
komponenter och servicehjä lpme 
del, verktyg och inredninga 
jämte radiomateriel, inte avsed< 
för allmänheten utan enbart fack 
folk. Undantaget är att RT-lä 
sarna, med sin genomgåend! 
starka anknytning till berörd; 
branscher, inbjuds sista mässda 
gen. RT återkommer senare me< 
mera detaljer om och kring Mä 
80 i Sollentuna dagarna 25-21 
september 1980. 

Hifi 80 i Diisseldorf 
evenemang i augusti 
Från 22 till 28 augusti i år arran 
geras expon hifi 80 i Diisseldorf 
som verkar få en massiv brans 
chuppbackning i likhet med tidi 
gare år. Tyska hifi-institute 

.sponsrar det kulturella rampro 
grammet liksom Westdeutschl 
Rundfunk, Deutschlandsfun~ 
och Deutsche Welle. 

Expon har alltid fäst stor vikl 
vid det radiotekniska och statio
nerna arbetar inför publik med 
ob-sändningar och studioverk
samhet. 

De stora apparattillverkarnas 
branschförbund stöder mässan på 
både audio och hifi-sidan. Det blir 
den 5:e Internationella mässan 
med festival i Diisseldorf på be
rörda områden. "Mekka der Hi
fi-fans", som tyskarna säger. 



också ta hänsyn till. Halv hastig
het betyder hälften så stor våg
längd på bandet, vilket i sin tur 
betyder att kraven på att vinkeln 
skall stå rätt blir dubbelt så hö
ga! För att ha kvar justerbarhe
ten och ändå göra det hela så 
bekvämt som möjligt för använ
daren har man därför infört en 
motordriven azimut justering. 

Med en omkopplare på pane
len väljer man ett särskilt test
läge i början på varje inspelning 
man vill göra . Då spelas en 400 
Hz ton in på båda kanalerna. En 
särskild krets känner av signalen 
och jämför fasläget på båda ka
nalerna. Fasläget förs till ett ser
vo , som styr motorn åt rätt håll 
så att fasläget blir noll och huvu
det står rätt. En skiss till en så
dan mätkrets publicerades f ö i 
RT 1975 nr 10. 

Systemet fungerar bra i prak
tiken . Inställningen går snabbt 
och exakt. Kontrollampan över 
play-knappen blinkar medan in
ställningen pågår och lyser med 
fast sken när allt är klart. Spe
ciellt viktigt är det alltså att ge
nomföra inställningen om man 
tänker spela in på låg hastighet , 
men eftersom den är lätt att gö
ra bör den nog alltid utföras. Till 
dess Nakamichi slutligt löser 
problemet med separata, juste
ringsfria huvuden ... 

Frekvensgång: 
"Standard eller Naka
michi?" 
. Om man börjar tala om Naka
michi börjar man snart nog tala 
om frekvensgång . Vi har avhål
lit oss från det till nu . Om man 
skall kunna spela in på band 
med låg hastighet och ändå få 
både stort frekvensomfång och 
lågt brus , måste man manipule
ra med frekvenskurvorna. För 
att band som spelats in på olika 
maskiner skall vara utbytbara 
måste man förfara på samma 
sätt i alla spelare. När det gäller 
kassetter finns det en överens
kommelse om att frekvensgång
en hos avspelningsförstärkaren 
för en järnoxidkassett skall ha 
tidskonstanterna 3180 ils och 
120 ilS och för en krom- eller 
metallkassett 3180 och 70 ils. 

För att man skall kunna kon
trollera huruvida en konstruk
tion följer den givna standarden 
har det framställts testkassetter 
som då skall ge rak frekvens
gång vid avspelning. Så långt är 
allt gott och väl. De flesta till
verkare av spelare följer testkas
setterna och lagar till sina av
spelningskurvor efter dem. Att 
mäta direkt på inspelade band 
för att kontrollera nivåer etc är 
mycket svårt så därför överlåter 
man i regel åt bandfabrikanter
na att göra det . 

Nu menar dock Nakamichi att 
de förekommande testbanden 

inte är pålitliga i den meningen 
att tidkonstanterna inte är kor
rekta . Spaltbredden i ett avspel
ningshuvud ger direkt utslag på 
frekvensgången. Testbanden är 
gjorda för en viss spaltbredd, 
som man också kompenserat för 
så att bandet skall ge rätt resul
tat på alla spelare. Den spalt
bredd man utgått ifrån är då hu
vudets fysiska spaltbredd. Nu vi
sar det sig emellertid att olika 
huvudkonstruktioner får olika 
magnetiskt) spaltbredder som i 
regel är betydligt större än den 
mekaniska. Upp till dubbla 
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Alla har fel 
utom jag ... 

Resonemanget är i och för sig 
alldeles riktigt. Det lider blott 
aven allvarlig svaghet: Alla 
andra fabrikanter ställer i stort 
sett in sina spelare efter testban
den och inte efter den teoretiska 
bakgrunden till testbanden. Alla 
andra kommer därför mer eller 
mindre att ge rak frekvensgång, 
medan Nakamichi ger höjd dis
kant. Nakamichi ensam har rätt 
och alla andra har fel ... ! 

Här behövs kanske en ny defi-
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Fig 6. A vspelningskorrektionen så som den teoretiskt framgår av 
Philips ursprungliga specifikationer för kompaktkassetten. - Vid 
den övre brytpunkten skall man också lägga till en kompensation för 
skillnaden mellan mekanisk och magnetiskt spaltbredd i huvudet, 
hävdar Nakamichi. 

spaltbredden är vanligt. 
Vad händer då om man har 

gjort testbandet för ett huvud 
med effektiv spaltbredd dubbelt 
så stor som fysisk spaltbredd? 
Detta är nämligen just vad Na
kamichi hävdar att man gjort. 
Jo, man har kompenserat fre
kvensgången vid inspelning för , 
låt oss säga, 2 Ilm medan man 
trott att man kompenserat för 1 
Ilm. Om då en annan spelare har 
en magnetisk spaltbredd som är 
ungefär lika med den mekanis
ka, kommer kompensationen 
att vara för stor! Man får med 
andra ord för mycket diskant. 

Detta är just vad som händer i 
Nakamichispelaren. Deras hu
vuden är aven speciell konst
ruktion som skall ge mycket go
da egenskaper och bland annat 
en effektiv spaltbredd som är 
ungefär lika med den fysiska. 
Avspelning av ett "felaktigt" 
framställt test band ger alltså en 
extra diskanthöjning . 

ni tio n på vad som är rätt och vad 
som är fel. I praktiken kan vi 
emellertid konstatera , att om vi 
spelar av ett band , inspelat på 
en annan maskin, men en Naka
michispelare så löper vi risk att 
få extra stark diskant. Man får 
alltså extra förstärkning vid hö
ga frekvenser. 

Omvänt betyder detta också 
att man vid inspelning inte höjer 
diskanten lika mycket som and
ra spelare. Man har ju inte nå
gon skillnad mellan fysisk och 
magnetisk spaltbredd att kom
pensera för. Det betyder att 
man får för lite diskant om man 
spelar av ett Nakamichi-band på 
en konventionell spelare. 

Här är alltså ett kompatibili
tetsproblem som kan låta myc
ket klart och exakt. I verklighe
ten är problemet lite mera dif
fust än så. Beroende på olika 
huvudkonstruktioner både hos 
olika Nakamichispelare och 
andra spelare av olika konstruk-

tion får man varierande grad av 
avvikelse vid avspelning av 
normband. 

Om vi nu tittar på resultaten 
av uppspelade testband finner vi 
att resultatet varierar en del. 
Hos 480, en-huvudmaskinen , 
och hos 680 ZX, är skillnaderna 
aldrig mer än ca 2 dB . Vi kan 
notera att felet jämfört med 
testbandet är stört för järnoxid
bandet medan krombandet ger 
något rakare frekvensgång. 
Skillnaderna är alltså inte så 
stora som man har sett vid andra 
mätningar, och inte heller så på
fallande som hos 482. Här ser vi 
mera den bild som förekommit 
vid andra mätningar på Naka
michi med upp emot 5 dB mer 
diskant vid de högsta frekven
serna. Mätningen går här upp 
till 18 kHz. Krombandet ger 
också här en mindre avvikelse 
med ca 2 dB. 

Vad betyder nu detta? Tyvärr 
har vi inte fått tillgång till sche
mor så att vi kunnat analysera 
kopplingarna i detta avseende. 
Klart är dock , efter ovanstående 
resonemang om huvudena, att 
tonhuvudenas konstruktion spe
lar en viktig roll här. Men det 
kan rent av också vara så att Na
kamichi försiktigt anpassat sig 
till den faktiska standard som 
finns , åtminstone med 480 och 
680ZX. 

Stor bandbredd 
hos alla spelare 

Frekvensgången vid in- och 
avspelning visar i samtliga fall 
gott utseende. Håll i minnet att 
våra frekvenskurvor visar för
loppet inom ± 5 dB och att allt
så mycket små avvikelser kom
mer till synes. När det gäller 480 
kan .man säga att metallbandet 
ger ungefär 3 dB diskantlyft vid 
de allra högsta frekvenserna , 
vilket är en aning mycket. Det 
återspeglar sig dock i att man får 
en betydande skillnad i diskant 
vid utstyrning till 250 nWb/m. 
Bandtyperna l och Il , d v s järn
oxid och krom , är ungefär lik
värdiga här. Det kommer sig av 
att krombandets reellt bättre 
högfrekvensegenskaper här , lik
som eljest, utnyttjas till brus
sänkning genom den lägre tid
konstanten 70 ilS. 

Nakamichi 482 visar ett något 
oroligt förlopp hos frekvenskur
van, även om variationerna är 
små. Vid höga nivåer får man 
dock här en sämre frekvensgång 
än 480 ger med sitt enda huvud . 
Så borde det inte vara. En kor
rektion i inspelningsförstärka
ren borde råda bot på detta. 
Man kan notera att man just in
te uppnår några fördelar i fre
kvenskurvan genom att använda 
metallband här, vilket man bor
de göra. Metallbandet ger ändå 

forts sid 12 
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Nakamichi från sid 11 

ett par andra plus i det att dyna
miken blir ett par dB större och 
att den dynamiska intermodula
tionen blir lägre. Men vi åter
kommer till den. 

Hos Nakamichi 680 ZX får 
man bra frekvens gång vid nor
mal kassetthastighet. Här har 
järnoxidbandet små hyss för sig 
upp emot övre frekvensgränsen , 

men hyssen är små. Frekvens
omfånget är här , liksom hos de 
övriga, väl över hörbarhetsgrän
sen, hos 680 faktiskt upp till 22 
kHz. Till den frekvensen tycks 
man h!:l begränsat återgivning
en. - Aven här är skillnaderna 
mellan band typerna oväntat 
små vid inspelning upp ti ll nor
malnivå 250 nWb/m. 

Den kanske intressantaste 
. egenskapen hos 680 ZX är dess 
förmåga att återge ett stort fre
kvensomfång vid låga band has
tigheten. Vid låg nivå har vi fak
tiskt här en praktiskt taget rak 
frekvensgång upp till 15 kHz 
med alla bandtyper ! Om vi styr 
ut till 250 nWb/m, sjunker band
bredden naturligt nog men är 

Nakamichi 480 
Nr 11615 

Nakamichi 482 
Nr 02087 

Nakamichi 680 
Nr 02118 

f REKVENSGANG 

Avspe l ning ay tes tband. 
Kurvans omfAng ! 5 dB. 

Band t yp l : järnoxid 
typ I I : kromdi oxid 

In- och 
250 nWb/m. 

Band typ I : "Maxell LDXl l 
t yp I I , Maxell UOXL II 
typ IV : fuji HetaI 

In- och avspelning .. Nivå 250 nWb / m. 
Kurvans omfång ~ 5 dB. 

~\ \~!·IlK VID LAGA f REKVENSER 

II IV 

max utnivå + 10 dB1-----------
315Hz,) !O 

dist orsion 250 nWb/ m t-, .... __ P--.- - L-_-

- 50 dB 

bandbr us 

bandbrus - 60 dB 

med brus-
reduktion 

- 70 dB 

- BO dB 

Dynamik, avstånd mellan 
msxnivå och brus (dB) 61,5 65 66,5 

DYNAMISK INTERMOOULA TION 
dim )0 S dB under 250 nWb / m (~ ) 7 , 7 12, 5 3,9 

SVAJNI NG, vägt värde m 0,1 

4,75 cm/ s 

II IV II IV 

66,5 69 71 64,S 66,5 69,5 

11, 6 13,3 4, 1 11, 2 11,3 4 ,3 

0 ,1 0,06 

fortfarande rätt skaplig med me
tallbandet. 

Metallbandet lysande 
vid låg bandhastighet 

Skillnaden mellan metall band 
och övriga är enligt kurvorna 
ungefär lika stor här som hos 
480, men här är hela kurvskaran 
förskj uten mot lägre frekvenser. 

Nakamichi 680 
Nr 02118 
2,38 cm/s 

IV , 

II IV + Hi Can 

59 , 5 59 , 5 64 85 

18 , 9 

0 ,1 ~ 



Den hörbara skillnaden mellan ta . Det visar sig då, att man få'r i 
konventionella band och metall- stort sett samma resultat men 
band blir dramatisk! . med värdena förskjutna något 

Vi har inte i något samman- nedåt. 
hang hört en så stor förbättring Vi har valt att i stället mäta 
vid byte från konventionella dynamisk intermodulation över 
band till metallband som här hos band . Med dynamisk intermo-' 
680, körd med låg hastighet . Vi dulation menar vi här dim 30, 
har faktiskt haft väldigt svårt att som i klartext betyder att vi spe
motivera metall bandens högre lar in en signal sammansatt av 15 
pris efter av vad vi hört av dem. kHz sinus och 3,18 kHz fyrkant
Men här blir motivationen upp- våg vars övre gränsfrekvens är 
enbar. Ljudet blir dramatiskt 30 kHz. Detta skall motsvara en 
bättre, helt enkelt. Och vi talar svår musiksignal. Genom inter
nu om halva kassetthastigheten, modulation , främst i inspel
alItså. ningsförstärkaren, kommer det 

Det bör inte förvåna någon att bildas en mängd intermodu
att skillnaden blir så stor. Me- lationsprodukter. Genom att 
tallbandets stora förmåga ligger summera dem får man ett mått 
just i att kunna bevara och åter- på hur en signal med mycket dis
ge mycket korta våglängder. kant kan förvrängas. 
När bandhastigheten sänks till Värdena för alla spelarna är 
hälften, går våglängden samma ganska lika, vid normal hastig
väg. het. Järnoxid- och kromband 

Litet räkneexempel: Om vi ger ungefär 10-15 % dim 30 vid 
spelar in med 4,75 cm/s blir våg- en nivå som ligger 5 dB under 
längden för 15 kHz ungefär 3,2 250 nWb/m. En extremt svår ni
Ilm, och om vi spelar in med vå , men ändå rimlig om man vill 
2,38 cm/s ungefär 1,6 Ilm. Syn- jämföra med vad förstärkare el
ligt ljus har våglängder mellan ler rullbandspelare ger. En bra 
ungefär 0,4 och 0,8 11m som jäm- rullbandspelare ger, på band
förelse . hastighet 19 cm/s, dim 30 under 

Metallband har mycket hög 1 % och en god förstärkare har 
koercivitet. Det innebär att ban- ännu lägre värden . 
det är svårt både att magnetisera Men metallband sjunker vär
och avmagnetisera . De korta dena här till ungefär 4 % ! Det är 
våglängderna tenderar alltid att framför allt detta som ger skill
radera sig själva på bandet om naden i ljud mellan metall band 
det inte är magnetiskt mycket och andra när man lyssnar , en
stabilt. I och med att metallban- ligt vårt förmenande. 
det alltså är godtagbart stabilt De här skillnaderna är dock 
får vi således utsökta egenska- inte i och för sig att söka i ban
per vid mycket korta vågläng- den . Det är förmodligen inspel
der. ningselektroniken som " dirn-

Av dessa skäl kommer knap- mar" här. Metallbandet be
past metallband att användas till höver inte så mycket högfre
rullbandspelare med höga has- kvensförstärkning vid inspel
tigheter, och bara i liten omfatt- ningen och anstränger därför in
ni ng till kassettspelare med nor- te elektroniken så mycket . En 
mal hastighet. Man vinner för li- snabbare elektronik skulle för
tet för att motivera bandets hö- modligen kunna minska värdena 
ga pris helt enkelt . Däremot kan något även för järnbanden här , 
vi vänta metall partiklar på kas- medan en långsammare skulle 
settspelare som Nakamichi 680, ge sämre resultat. 
vilka arbetar med låg bandhas- . . o . 

tighet och framför allt i video- Nakamlchl dahg, 
spelare eller dataminnen , där men klart bäst! 
man har intresse av att lagra ex- För jämförelsens skull har vi 
tremt tätt packad information . också mätt på några andra mo-
Dynamisk intermodulation, derna kassettdäck med , enligt 

tillverkarna, superprestanda. 
en intressant egenskap Värdena för dim 30 , mätt på 

När vi har diskuterat spelar- samma sätt , låg runt 25 % ! Ett 
nas prestanda med de olika klart plus för Nakamichi , såle
band typerna har vi bara sett till des , även om värdena 15 eller 
frekvensgången vid låg nivå och 11 % i och sig inte är något att 
vid 250 nWb/m, dvs vid hög ni- skryta med. Men skillnaderna 
vå . Frekvensgången vid hög ni- hörs! 
vå begränsas i diskanten genom En förklaring till den bättre 
att bandet mättas . Det betyder förmågan hos Nakamichi kan 
att bandet helt enkelt inte för- vara firmans syn på frekvens
mår ta emot och avge större kurvan. Vi har konstaterat, att 
amplituder. Om hur ljudet låter Nakamichi tycks tillämpa en 
vid dessa nivåer säger kurvan större diskanthöjning vid av
inget. spelningen, och följaktligen 

Man kan mäta skillnadston- mindre diskanthöjning vid in
distorsion vid höga frekvenser spelningen. Den mindre dis
för att få en uppfattning om det- kanthöjningen ger gynnsamma-

re arbetsförhållanden för inspel
ningselektroniken, och därmed 
mindre dim 30 , eller om man så 
vill : Klarare diskantåtergivning. 
Till detta kan läggas , att man 
tycks köra banden med något 
för låg förmagnetisering . Det 
ger också högre diskant. 

När der gäller 680 ZX och 
2,38 cm/s måste vi konstatera att 
det helt enkelt inte gick att mäta 
vid -5 dB med något annat band 
än metallband. Den högfre
kventa signalen mättade bandet 
så att nivån -5 dB aldrig kunde 
uppnås. Med metallbandet gick 
det däremot , och då uppmätte vi 
19 % dim 30. Alltså mindre än 
hos många andra spelare på hel
fart och med standardband! 

Nakamichi har som bekant 
köpt licens för Telefunkens High 
Com brusreduktionssystem och 
utvecklat det vidare till ett två
band-system med namnet High 
Com II. Läs om det i vårt test i 
Rt nr4 i år! 

Super hi fl 
på 2,38 cm/s? 

När Nakamichi 680 först visa
des var det tillsammans med 
High Com n. Som vi har sett, 
har man lyckats hålla frekvens
gången mycket god vid den låga 
hastigheten. Man har dock inte 
lyckats trolla med dynamiken 
som blir några dB lägre än hos 
spela.re med höga bandhastighe
ter. Andå är den inte direkt då
lig med ungefär 60 dB för kon
ventionella band och 64 dB för 
metallband . 

Men inkopplad High Com n 
får man emellertid helt andra re
sultat: Vi har mätt 85 dB dyna
mik och då med super- hi fi på 
bandhastigheten 2,38 cm/s , 
märk väl! 

Det för osökt tankarna till 
marknadens videospelare med 
ungefär samma bandhastighet 
men helt andra data : Frekvens
omfång upp till 7000 Hz eller så , 
dynamik som mest 40 dB och 
svajning 0,5 % . " Man kan inte 
begära mer av den låga band
hastigheten" framhåller video
fabrikanterna. Jo, herrar tillver
kare , det kan man visst det! Och 
det kommer man att göra ännu 
mera frimodigt nu när Nakami
chi visat att det går alldeles ut
märkt att göra hi fi med låg 
bandhastighet. Låt vara att lik
nelsen haltar en liten smula: Na
kamichi 680 ZX kostar 8000 kr , 
mer än någon videospelare . .. 
Men ändå tror vi att det finns 
goda möjligheter till förbättring
ar där utan att spräcka alla kost
nadsramar . 

Vid den låga bandhastigheten 
blir man extremt beroende av 
att återgivningens nivå är abso
lut jämn. Alla drop outs blir 
också dubbelt så långa. Om man 
sedan använder High Com II 

blir variationer och ojämnheter i 
bandskiktet än mera hörbara . 
Det är alltså av yttersta vikt att 
banden hålls dammfria och re
na, liksom att man väljer band 
med jämn ytstruktur. De bästa 
banden i det avseendet är Hi
tachiIMaxell av konventionell 
typ. Metallbanden är ännu över
lag något sämre . 

Det är heller inte förbjudet 
att använda High Com II till den 
~.ormala kassetthastigheten . 
Aven då får man en dynamik av 
ungefär 85 dB. När man använ
der brusreduktionen kan man 
därmed tillåta sig att spela in vid 
lägre nivå på bandet , så att man 
får lägre distorsion vid låga fre
kvenser , bättre utstyrbarhet vid 
höga och lägre intermodulation. 
Många rara bitar på en gång! 
Största nackdelen med High 
Com n i det här sammanhanget 
får då bli priset: Den kostar 
2500 kr. 

Om vi nu gått igenom de lju
dande egenskaperna hos våra 
tre försöksobjekt kanske någon 
efterlyser ferrokrombanden . 
Nakamichispelarna har inte , har 
aldrig haft och kommer aldrig 
(?) att få någon korrektion för 
ferrokromband . Man anser för
modligen att ferrokrombanden 
tillkommit inte så mycket för att 
"kombinera de goda egenska
perna hos krom- och järnoxid
band" som för att hjälpa mindre 
goda spelare att nå bättre prest
anda. Till högt pris . Vi skulle 
nog också kunna instämma i 
det, och Nakamichi vill natur
ligtvis inte hamna i kategorin 
"mindre goda spelare" , så där
för har man inte (ännu) inklude
rat något ferrokromläge. 

Rattar, knappar 
och spakar ••. 

Den enda apparat i samlingen 
som har rattar är Nakamichi 680 
ZX. Och High Com II som vi 
haft med på ett hörn . Båda 
dessa har svarta , runda rattar. 
Omkretsen på dem är noggrant 
glanspolerad, så att man helt 
skall sakna varje möjlighet att få 
grepp om den . En lätt vridbar 
potentiometer kan möjligen gå 
an att misshandla ergonomiskt 
på det viset, men en trög om
kopplare ... ! Får vi be om lett
ring eller någon annan grepp
främjande behandling på de 
såphala rattarna , tack! 

Modellerna 480 och 482 har i 
stället för rattar horisontella 
skjutpotar, något som är lika illa 
på sitt sätt. Dels har man svårt 
att synkronisera två rörelser 
med precision när reglagen lig
ger efter varandra , inte bredvid 
varandra, och dels är den natur
liga riktningen för en dragregel 
(för det är väl det de skall lik
na?) vinkelrätt mot operatören. 

forts sid 14 
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Nakamichi från sid 13 

I en reklambroschyr beskrivs 
skjutpotarna som smooth-ac
ting, professionai type. Det är 
att ta i, menar vi. Reglagen går 
inte särskilt lätt och har mycket 
litet gemensamt med professio
nella dragreglar. Troligen är det 
väl så att det hela skall se maffe 
ut, och det tycker säkert någon . 

En egenskap hos 680 ZX som 
är svår att se på utanskriften är 
dess låtsökningsautomatik . Man 
kallar den Random Access Mu
sic Memory , RAMM. Med dess 
hjälp kan man söka efter ett be
stämt stycke på bandet. Man ut
nyttjar snabbspolnings- och 
paus tangenterna vid program
meringen. Som indikator tänds 
då bokstäverna RAMM vid ni
våvisaren och en siffra. Siffran 
visar hur många stycken man vill 
hoppa över på bandet. Program
meringen inskränker sig till en 
låt åt gången, men sökningen 
kan ske både bakåt och framåt. 

Man kan också söka bland in
spelningarna manuellt, eller 
snarare audiellt , med den in
byggda cue-funktionen. Genom 
att man trycker ned paus-tan
genten under snabbspolning re
duceras snabbspolningshastig
heten till ca 113 och huvudena 
förs så nära bandet att man får 
ut en signal. Man kan därmed 
åtminstone höra pauser i musi
ken . Vill man reducera hastig
heten ytterligare kan man dess
utom ytterligare en gång trycka 
ner tangenten för spolning fram
åt eller bakåt. Hastigheten redu
ceras då ytterligare till ungefär 
115. 

Instrument med visare 
och med lysare ... 

En mera iögonenfallande 
egenskap hos 680 ZX är de stora 
blålysande utstyrningsinstru
menten. Man har skrivit mycket 
om utstyrningsinstrument hos 
Nakamichi, och uttalat klart av
ståndstagande från alla slags lys
diodramper etc. Trots detta har 
man nu gjort ett utstyrningsin
strument av icke-kontinuerligt 
slag och övergett sina bepröva
de, toppvärdesvisande analogin
strument. 

Nu är Nakamichis lysande 
elementvisare klart bättre än de 
flesta andra av samma slag. 
Största invändningen mot andra 
brukar vara att upplösningen är 
för dålig. Här har man runt noll 
betydligt mer än ett segment per 
dB, och det är bra , ehuru inte 
lika bra som ett visarinstrument. 
Instrumentet har vidare en lång 
skala som sträcker sig från -40 
dB till + 10 dB , något som också 
får räknas in på pluskontot . 
Man kan välja att antingen pre
sentera signalens toppvärde 
med ett långt minne , så att in
strumentet visar aktuellt värde 
plus det högsta värde som före-

kommit under ett antal sekun
der tillbaka , eller ett VU-värde 
plus toppvärde . Den senare 
kombinationen är mycket an
vändbar och det hela fungerade 
fint. 

Modellerna 480 och 482 är 
alltså varandra mycket lika med 
sina skjutpotar alldeles under 
instrumenten. Här finns Naka
michis toppvärdeskännande vi
sarinstrument kvar och fungerar 
med den äran. Det visade områ
det är från -40 dB till + 7 dB. 
Alla här testade Nakamichidäck 
saknar mikrofoningång! Det 
kan vara en rimlig försakelse då 
man vet att de flesta mikingång
ar hos kassettspelare dels är då
liga , dels används ytterst sällan. 
Som tillbehör finns här mikför
stärkare att köpa. 

Vi tar oss 
och fattar samman 

Innan vi försöker sammanfat
ta det hela kanske vi skall disku
tera den halva hastigheten och 
dess användbarhet något. Vi 
testade för något år sedan (RT 
1979 nr 8) ett kassettdäck från 
DIC med två hastigheter, varav 
den ena var dubbelt så hög som 
den normala . Man skulle då 
vänta sig mycket hög ljudkvali
tet . Vi fann , att däcket tveklöst 
gav bättre ljud än alla andra 
däck , men att man ändå inte till 
fullo tagit tillvara de möjligheter 
den dubbla hastigheten kunnat 
ge. Och så uppstod ett kompati
bilitetsproblem: Kassetten gick 
ju med fel hastighet! 

Här har vi ytterligare ett fall 
med "fel" hastighet. Också här 
har man anledning att vara kri
tisk när en fungerande standard 
bryts. Varför skall man spela på 
så låg hastighet? Ett skäl är att 
man kan få längre sammanhäng
ande speltider. Med en C90 får 
man alltså en och en halv timme 
sammanhängande på varje sida, 
och det kan naturligtvis vara av 
värde för somt material. Men 
för Wagnervänner räcker inte 
ens det. Någon kostnadsbespa
ring kan man knappast heller ta
la om . Visserligen går ju bara 
halva bandmängden åt , men vill 
man ha ordentlig kvalitet på in
spelningen måste man använda 
metallband som är dubbelt så 
dyra ... D å är det enklare att 
spara genom att köra på vanliga 
hastigheten med ett billigare 
band . 

Och kostnadsaspekten är kan
ske den som talar starkast mot 
Nakamichis realisering aven 
halvfarts kassettmaskin. Den 
kostar alltså dubbelt så mycket 
som t ex 482 och ger just bara 
detta att kunna spela på halva 
hastigheten. För mellanskillna
den mellan 8000 och 4000 får 
man en hel hop kassettband . 

När nu detta är sagt, vill vi få 
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uttala vår beundran över att 
man lyckats lösa de tekniska 
problemen med halvfarten på 
ett så övertygande sätt. Visst 
blir ljudkvaliteten sämre än vid 
full hastighet , men på intet vis 
hälften så bra , utan klart an
vändbar! 

Om vi nu skall försöka sam
manfatta det hela , så skall ge
nast erkännas att hela Nakami
chifamiljen uppenbart är en pro
dukt av hög teknisk standard. 
De tekniska lösningar som an
vänds är motiverade ur ljudtek
nisk synvinkel , i stort sett. Me
kaniken är stabil och förtroen
deingivande och ' bandföringen 
ytterst utarbetad med suveränt 
resultat vad gäller modulations
brus . 
~ Nakamichi 480 är den billigas
te av de provade. Den har för
nämliga visarinstrument och fint 
manöverbord . Volymreglagen i 
form av horisontella skjutpoten-

vårt exemplar , är bäst att tilläg
ga även här. Man har en typisk 
"Nakamichikurva" med upp 
emot 5 dB mer diskanthöjning 
än normband . 

Dynamiken är så god man 
rimligen kan begära av banden, 
som alltså utnyttjas väl av tre
huvudskonstruktionen . 

I prisklassen runt 4000 kronor 
ger 482 ungefär vad man kan 
vänta sig med extra plus för det 
låga modulationsbruset och den 
rena diskantåtergivningen. Men 
dessa egenskaper delar däcket 
med lillebror 480 , till lägre pris . 
~ Nakamichi 680 ZX har i stället 
för dåliga skjutpotar dåliga , små 
hala rattar. Dessutom har man 
bytt ut de förträffliga visarin
strumenten mot lysande seg
mentvisare. De är i vårt tycke 
sämre , eftersom de ger mindre 
upplösning . Den automatiska 
azimut-inställningen underlättar 
exakt inställning av huvudet, vil-

Fig 7. Hos 680 ZX har man en programsökningsmöjlighet som 
styrs av det vanliga manöverbordet. Bokstäverna RAMM indike
rar att sökningen är aktiverad och siffran 18 att maskinen skall 
hoppa över 18 musikstycken på bandet men spela det följande. 

tiometrar är däremot mindre 
lyckade. 

Frekvensomfånget är bra med 
tolerabla avvikelser från " stan
dard", åtminstone på vårt ex
emplar. Dynamiken är inte så 
hög som man skulle önska. Det
ta beror förmodligen på att man 
använder ett kombinationshu
vud för in- och avspelning. Dy
namiken begränsas främst av 
medioker utstyrbarhet , vilket 
kan ge hög distorsion dessutom. 

I prisklassen 2600 kr kan man 
få spelare med åtskilligt bättre 
dynamik , lika bra frekvensgång 
och likvärdig utrustning. Naka
michi 480 är däremot oslagbar 
vad gäller modulationsbrus och 
förmodligen även renhet i dis
kanten , med alla bandtyper , 
mätt som dim 30. 
~ Nakamichi 482 är i mycket lik 
480. Den har alltså bra instru
ment och manöverbord plus 
tramsiga nivåreglage . 

Frekvensgången avviker gans
ka kraftigt från "standard" , på 

ket är speciellt viktigt vid låg 
kassetthastighet. 

Vid normalfart ger däcket 
värden i närheten av vad som 
går att åstadkomma både vad 
gäller frekvensgång och dyna
mik. Modulationsbrus och svaj, 
liksom diskantrenhet , är på topp 
likaså . 

På halvfart , 2,38 cm/s, är däc
ket en teknisk prestation. Fre
kvensgången rak till 15 kHz och 
dynamik med Dolby 64 dB med 
metallband . Kombinerar man 
detta med High Com II från Na
kamichi så utsträcks dynamiken 
till 85 dB! 

Men priset är besvärande: För 
8000 kronor får man i och för 
sig en maskin som innehåller 
några finesser mer än t ex 482 
(låt-sökning , cue-ing, automa
tisk azimut) men priset blir dub
belt så högt . Om den låga has
tigheten skall rättfärdiga inves
teringen måste man allt konsu
mera väldiga tape-mängder in
nan den lönar sig. • 
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Melodispelande dörrklocka 
med intressant specialkrets 
o En melodispelande dörrklocka som relativt lätt bygge, kan 
det vara något? 
O Kopplingen åstadkommer upp till 28 olika melodisekven
ser. Som grund ligger en specialkretsjrån General Instru
ments. Olika versioner är möjliga att utföra. 

Av RALPH LÖFBERG och MAGNUS TAUSON 

•• Vad sägs om en elektronisk 
dörrklocka som spelar en melo
di när man trycker på dörrknap
pen? En sådan kan man enkelt 
bygga själv tack vare förekoms
ten aven specialkrets från Gene
ral In-Instruments . Kretsen he
ter AY-3-1350 och den spelar 
upp till 28 sekvenser ur olika 
kända melodier. Man kan få den 
att växla melodi för varje tryck
ning , så att hela urvalet så små
ningom spelas igenom, eller 
också kan man koppla kretsen 
så att en viss melodi svarar mot 
en viss dörrknapp. 

Skall man då se detta som en 
teknologisk landvinning, en 
"festlig grej" eller som ett 
praktexempel på vad som kan 
åstadkommas med elektronik 
när den spårat ur som värst? Ja, 
det låter vi läsarna avgöra. Här 
presenterar vi emellertid en 
komplett byggbeskrivning aven 
sådan melodispelande enhet : 

Olika varianter 
är möjliga att bygga 

schemat för tre versioner. Den 
första , överst till vänster , är av
sedd för likströmsdrift från ett 9 
V batteri. Den innehåller en 
batterisparande funktion som 
kopplar ifrån strömmen efter 
spelad melodi . Funktionen sker 
med transistorn Tl. Den aktive
ras när någon av strömbrytarna 
SI-S3 sluts. Stift 12 på kretsen 
går då lågt, så att transistorn 
drar basström och leder. Kret
sen strömförsörjs på så sätt. När 
melodin är färdigspelad går ut
gång 12 mot hög nivå och tran
sistorn stryps. Därmed drar 
kopplingen ingen ström från 9 V 
batteriet under icke aktiverat 
tillstånd . 

Växelströmsvarianten , ne-
derst till höger i schemat, har 
ingen automatisk avstängning av 
strömförsörjningen i icke akti
verat tillstånd. Här behöver 
man ju inte spara på batterier 
utan kan acceptera en viss tom
gångsförlust. En vanlig ringled
ningstransformator som ger 8 V 
används. Likriktningen sker 
med en enkel diod och stabilise
ringen med en zenerdiod, D3. 

Förvalda melodier 
i likströmsvarianten 

I likströmsvarianten kan man 
välja melodier genom att ställa 
omkopplarna S4 och SS i olika 
lägen. Då så förvalda melodier
na aktiveras med strömbrytare 
SI. Med S2 får man ett fallande 
klockspel och S3 ger en av fem 
melodier, beroende på vilket lä
ge S4 står i. Om t ex S4 står 
läge E och SS i läge 4 får man: 
SI) Beethovens 9:e (E4) 
S2) Fallande klockspel (Z) 
S3) Yankee doodle (EO) 

Fig l . Den melodispelande dörrklockan i sitt hölje. Lådan är av 
fabrikat Teko. 

Kretsen A Y-3-13S0 har en hel 
del funktioner. Vissa kan använ
das alternativt och därför kan 
man bygga olika varianter med 
skilda verkningssätt. I fig 2 visas 

Efter resp melodi anges en 
kod som svarar mot inkoppling
en av resp ingångar. Se tabell 1. 
För SI , som exempelvis monte
ras vid huvudentn!n, gäller att 
den aktiverar en av 25 melodier 
som ställs in av omkopplarna S4 
och SS. Strömbrytare S2, som 
tex monteras vid köksingången, 

forts sid 18 
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forts från sid 15 

SI. ss 
SV+ 4 

Rl R17 

R3 R2 

elI 
e2 27 15 

I 

IC 1 

sv+-----.,........ 
03 

9V+-..-_-r 

+SV 

R8 

220V 

Fig 2. Schema för likströmsvarianten överst till vänster. Nederst till 
höger ser vi avvikelserna gentemot likströms varianten för växel
strömsversionen. Schemat skall alltså kompletteras med lf-slutsteget 
som ansluts vid stift 13 och 14 samt motstånds näten och de två 
kondensatorerna vid stiften 27 och 28. Omkopplarna är dock inte 
tänkta att ingå i den här versionen. Om man vill ha upp till fem 
strömbrytare kan man komplettera med diodmatrisen, överst till hö
ger i schemat. 

Fig 3. Kretskortmönstret i skala 1:1. 

Tabell 2 
Melodival med stift 16 

När S3 sluts 
Stift 16 spelas följande 
ansluts till: melodigrupper: 

- AO-EO 
20 A1-E1 
19 A2-E1 
18 A3-E2 
9 A4-E4 
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Komponentförteckning till 
växelströmsversionen : 

R1 
R2, R13 
R3 

10 k pot 
2,7 k 
330 k 

R8, R9, R14, 
R21, R22 33 k 
R10 560 k 
R11 1 M pot 
R12 10k 
R15 47 k 
R17 3,3 k 
R18 100 ohm 
R16 har utgått. 
C1 0,22 
C2 220 
C3 0,22 
C4, C5 10 IlF/50 V 
C6 2200 IlF/16 
C7 470 IlF/16 
D3 5,1 V zenerdiod 
D4 1N4148 
D5 1N4002 
T2, T3, T5 BG 237 el likn 
T4, T6 BD 137 
T7, T8 BG 308ellikn 
IC1 AY-3-1350 

1 st kretskort 
1 st transformator Tr1 
2 st kopplingsplintar 
1 st IC-hållare 
Komplett sats exklusive låda 
och högtalare kostar 245 kr. 

För likströmsversionen 
tillkommer följande 
komponenter: 

R4 
R5 
R6,R7 
T1 
D1, D2 
S4 

S5 

27 ohm 
10 k 
3,3 k 
BG308ellikn 
1N4148 
omloppiare 1-pol, 
6-vägs 
omkopplare 1-pol, 
5-vägs 

2 st rattar 

Följande komponenter utgår 
ur likströmsversionen: 
D5, C6, C7, R18, R21, R22, T7, 
T8 

Komplett komponentsats kos
tar 250 kr exkl låda och högta
lare. 

Om man önskar köpa kom
ponenterna separat gäller föl
jande priser: Låda 30 kr, hög
talare 15 kr, IC1 160 kr och 

kretskortet 40 kr. Samtliga pri
ser inkl moms. 

Allt kan beställas från: 4021, 18204 Enebyberg, tel 
Electronic Development, Box 18.30-19.00 08/7687352. 

Fig 4. Komponenternas placering på kretskortet i likströmsversio
nen. 

Fig 5. Här ser vi komponentplaceringen i växelströms versionen. De 
komponenter vars beteckningar är utmärkta i ritningen har kommit 
till. lämför med likströmsvarianten i/ig 4. Se även texten beträffan
de övriga möjligheter. 

59 

57 

58 

510 
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Dörrklocka forts från sid l7 

startar en av de tre klockspelen 
och slutligen S3 sätter igång en 
av de fem melodierna med ko
derna AO-EO enligt tabellen . 
Om S4 står i läge F , kommer al
la tre kontakterna SI-S3 att ak
tivera var sitt klockspel. 

Om S4 står i läge F (d v s inget 
av stiften 21 , 22, 23, 24 eller 2S 
hos ICl är anslutet till jord och 
oavsett hur SS står) , får man föl
jande resultat: 

Tabell 1 

SI) Klockspelet "Westminster" 
S2) Fallande klockspel 
S3) Enkelt klockspel 

I schemat ser vi att stift 16 inte 
är anslutet . Det innebär, att en 
av de fem melodierna AO-EO 
kommer att spelas om man slu
ter S3. Man kan välja andra me
lodigrupper om man ansluter 
stift 16 (ICl) enligt tabell 2. Vil
ken av de fem melodierna inom 

Kretsen A Y-3-1350 är pro
grammerad för att kunna spe
la sekvenser ur följande melo
dier: 

Toreador 
Wilhelm Tell 
Religiös körsång 
Stjärnbaneret 
Yankee Doodle 
America, America 
Deutschland Lied 
Bröllopsmarsch 
Beethovens 5:e 

en grupp som spelas avgörs av i 
vilket läge S4 står. 

Växelströmsvariant av 
klockan med automatisk 
framstegning 

Dörrklockan kan också byg
gas i en växelströmsvariant. Den 
drivs som sagt med en ringled
ningstransformator som ger 8 V. 
Växelströmsversionen är så be-

AO 
BO 
CO 
DO 
EO 
A2 
B2 
C2 
02 
E2 
A4 
B4 
C4 
04 
E4 
A1 
B1 
Cl 
01 
E1 
A3 
B3 
C3 
03 

Augustine 
Hell's Bells Fig 6. Bild av kretskortet monterat i låda". 

E3 
Klock-
spel X 

Jingle Bells 
La Vie en Rose 
Stjärnornas krig 
Beethovens 9 :e 
John Brown's Body 
Clementine 
God Save the Queen 
Colonel Bogey 
Marseljäsen 
O Sole Mio 
Santa Lucia 

'The End 
An der schönen, 
blauen Donau 
Brahms vaggsång 
Westminster Chime 

Klock- Enkel melodi 
spel Y 
Klock- Fallande oktav 
spel Z 

Koderna framför resp melo-

+5" 

IS 

AY·3·1350 

\2. . 14 

+~'~-,-----, 

Fig 7. Här framgår hur beröringskontroller kan åstadkom
mas. 

di svarar mot inkopplingen av rZ""8=--___________ ......:.::::, 
stiften 18 till 25 enligt föl-
jande: 
A = stift 25 
b = stift 24 
C = stift 23 
D = stift 22 
E = stift 21 
1 = stift 20 
2 = stift 19 
3 = stift 18 
O = inget stift anslutet 
Se schemat! 
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AY·3·1350 • 

Fig 8. Om man i stället för piano vill ha orgelklang, kan ma" 
göra så här. 

skaffad , att den stegar fram pro
grammet till nästa melodi vid 
varje tryckning på strömbrytare 
SlO. 

S8 ger en melodi , vars val be
ror på hur S4 står och stift 16 är 
kopplat (se tabell 2). Om S7 
sluts , får man ett fallande klock
spel och om S9 sluts, får man en 
melodi som väljs med S4 och SS 
(om dessa nu används) . 

Låt oss ta ett exempel på vad 
som kan ske då S4 står i läge B, 
SS i läge 4 och med överbygling 
mellan stift 16 och stift 18. Mot 
respektive strömbrytare svarar 
då följande melodier: 
SlO Alla melodier 
S8 Santa Lucia (B3) 
S7 Fallande klockspel 
S9 Jingle Bells (B4) 

Ytterligare varianter 
av konstruktionen 

Det finns ytterligare varia
tioner på temat. Upp till fem 
strömbrytare kan anslutas. Vari
anten framgår av schemat längst 
upp till höger. Med så många 
knappar kan varje familjemed
lem få sin egen melodi! 

En annan variant är att i stäl
let för strömbrytare ha berö
ringskontroller. Hur sådana kan 
byggas upp framgår av fig 8. 

I en ytterligare version kan 
man få ett piano liknande ljud , 
se fig 9. Den koppling som redo
visas i fig 2 ger orgelklang. För 
att få pianoljud bygger man helt 
enkelt ett enklare ljudslutsteg, 
vilket framgår av figuren. 

Tonhöjd och tempo kan vari
eras med potentiometrarna Rl 
resp Rl1. 

Bygge av apparaten 
punkt för punkt 

Efter ovanstående genom
gång av funktionerna går vi över 
till konstruktionens samman
ställning som sker i följande 
ordning: 
CD Motstånd och kondensatorer 
monteras på kretskortet. 
@ De två överbyglingarna görs 
på kortet . 
@ Hållare för integrerade kret
sar , transformator, transistorer 
och dioder monteras . Vänd dio
der och elektrolyt kondensatorer 
rätt! 
® Placera den integrer'ade 
kretsen i dess hållare. Tänk på , 
att statisk elektricitet kan förstö
ra kretsen! Justera potentiomet
rarna Rl och R11 till sina mittIä
gen. 

Efter inbyggnad av kretskor
tet i lådan med anslutningar 
gjorda till högtalare , strömför
sörjning och strömbrytare skall 
enheten vara klar att tas i bruk. 
Mycket nöje! • 



O l M [lIN) 
Le"T l:] 

~~i ~~!~ 
.l..ET 1-=1+1 
IF I <N IJR _l ""'N TrE N GO ro 6' 
FelP >.= 1 "TO "" 
L J;;T 1d'l!i.l_UOO 
I'olEi X T ]f 
LET ..1"0 
LET ..1"'-..1,,1 
IF J~t-.j DI=! ,'"-'''f-.l 
Le:T T .,J"'! 
IF NOT · t:l f,iJ >RIT~ 

• Nu har Din 
dator kommit! 

-

Du kanske minns ären 1973-74. Då de första miniräknarna till lågpris kom ut i varuhusen. Köprushen var fenomenal. 
Sinclair var fabrikatet. Nu har dom gjon det igen. 

Från och med nu kan Ou köpa en riktig microdator till sensationellt lågt pris - Sinclair ZX-80. Till en början 
bara i byggsats - från augusti 1980 även monterad . Datorn är helt komplett . Ou ansluter den till din TV:s 
antenningång och ställer in TV 11 på kanal 36. Anslut S-märkta nätadaptern i väggen och sen är det bara 
att börja programmera. Din lilla kassettbandspelare kan Ou använda som programminne om Ou vill. 
Anslutningssladdar för TV & bandspelare ingk Allt D u skriver och det datorn tar fram redovisas 
med perfekt skärpa i svart skrift på Din TV -skärm. Säväl text som siffror och symboler. Dator-
språket är BASIC - det vanligaste programmeringsspråket runt om i världen för små datorer. 

Eftersom lX- BO främst är tänkt för Dig som gör Dina första datorerfarenheter, följer det med 
en kurs i BAS I C-programmering, för självstudium, på över 100 sidor_ (Svensk översättning ingår). 

Nu har Du för första gången chansen att skaffa Dig en egen personlig dator och lära Dig program
mering eller utnyttja Dina befintliga kunskaper. lX-80 kan göra massor av saker. lösa problem 
och mängder av uppgifter supersnabbt, rita diagram & figurer, spela spel, tippa tipsrader , etc_ etc_ 
men kanske viktigast: utgö ra Din inkörsport till datatekniken och ge Dig viktiga kunskaper för 
framtiden. lX-BO är den idealiska personliga datorn för Dig som studerar på gymnasium, univer
sitet eller högskola_ Det finns egentligen bara ett problem, och det är leveranstiden. Efterfrågan 
överstiger kraftigt tillgången varför vi Ln. räknar med c~ 4 veckors leveranstid . Tiden kan dock 
öka, så beställ omghnde. 

Själva byggarbetet är mycket lätt . Har Du bara någon löderfarenhet så kommer Du att börja pro
grammera i BASIC samma dag som Ou hämtar Din lX-BO hos oss eller på posten . 

Trots det mycket låga priset är lX-BO en avancerad microdator. 

• Microprocessorn är lBOA, allmänt ansedd som den bästa någonsin tillverkad, och samma som 
i en välkänd svensk microdator. 

• BASI C sprnet fordrar normalt bara en enda tangenttryckning för att hela instruktionen, 
I.ex. RUN . PRINT. GO TO . INPUT. CONTlNUE . skall skrivas ut . Oet spar mycket tid . 

• Unik syntax kontroll (=kontroll av Ditt BASIC språkl_ ZX - BO accepterar bara instruktioner 
med korrekt syntax . Härigenom undviker Du att göra fel som kan ta mycket lång tid att 
rättatil\. 

• Edit-Unik redigeringsmöjlighet . 
Du kan var som helst j programraderna ändra och byta ut instruktioner, bokstäver eiler siffror 
utan att behöva skriva om det som är rätt. Detta spar 9ckså tid. 

• Touch-tangentbård med helt plan översida. Inga kontaktstudsproblem_ Kan enkelt torkas av . 

• Inbyggd slumpgenerator möjliggör olika spel och tipsvarianter. 

• 22 st grafiska symboler medger otaliga möjligheter att rita diagram & figurer. 

• Högkvalitativa I C-kretsar från Texas Instrument & NEC. 

Den stora engelska datortidningen "Personal Computer World" april 19BO avsfutade sin 4 sidiga 
testrapport av lX-BO med ett omdöme som vi tror inte behöver översättas: Value for money : 
Excellent. 

Särtryck av testen kan Du fä av oss på begäran_ 

sinclair 
ZXBO 
Generalagent 

Här är en ruta fö r Dig 
som kan lite mer: 

CPU: NEC18DC- l . 3.25 MHz 

Memory : lK expandable to 16K 

Screen: 24 lines x 32 characters 

Bus: Edge connector, 44 lines. 37 från 
CPU . DV. 5V . 9V Clock. Ext.me· 
mory , indicator, två jord. 

Software: 4K ROM för BASIC . Editor & 
Operating system 

• Up to 26 string variables of any length. All 
can undergo relational tests. 

• Up to 26 single dimension arrays 

• FOR/NEXT loops nested up to 26 

• PEEKIPOKE machine code instructions 

• USR jump to machine language sub-rout;ne 

• Keywords occupy only a single byte 

Extra minnen och andra tillbehör kommer att 
erbjudas under hösten 1980. 

Komplett byggsats lX-aO 
inkl. S-märkt adapter & 
kurs i BASle-programmering. 
Pris monterad 1.495:-,se texten 

Javisst .. .... Jag bestä ller ... .... . 

zaDA 
microprocessor. Ny, 
snabbare version av 
den berömda laO. 

RAM 
minneskretsar 

UHF ·TV·modul.tor 
Gör Oin TV till 
datorbildskärm 

Utt.gforTV. 
kassettbandspelare, 
nätadapter 

/ 
Super-ROM 
BASIC enhet m.m. 

1.395!-
BEI:KmAn 
Beckman Innovation AB 
Telefon 08-44 00 50 Telex 10318 
Wollmar Yxkullsg 15 A. Box 17116 
S-104 62 Stockholm 17. SWEDEN 

.. ............ ................ ...... .. ........ .... ..... totalt kr .... .............. . porto tillkommer 
Jag har 14 dagars returrätt på oskadade varor samt 1 års garanti 

RT 6 7 80 

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

Adress ......... .............. .. ... ........ .... .... .. .. ... ... .... ..... ........ Postadress ...... ... ....... ............. . 
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Konferenser 
Pascalkonferens 
ordnas av Chalmers 
dagarna 4 - 5 juni 
Programspråket Pascal och dess fram
tida användning (Pascal och Ada) är 
ämnet för den konferens som Chal
mers tekniska högskola håller dagarna 
4-5 juni 1980. 

Det på initiativ av USA-försvaret 
utvecklade språket Ada behandlas 
med utgångspunkt i vilka egenskaper 

..och möjligheter det erbjuder , vilken 
användning det kan få och i så fall när. 
Även relationerna till Pascal belyses. 

Vid konferensen presenterar 
svenska industri- och högskolegrupper 
sina aktiviteter och en rad föredrag av 
både svenska och internationellt verk
samma forskare äger r~m . Arrangö
rerna samarbetar med STU, Svenska 
samfundet för informationsbehand
ling och ämnesgruppen för datalogi 
vid Linköpings universitet. Konferen
sen är en del i ett internationellt 
forsknings~mposium. Uppgifter från 
kurssekretariatet, 03/-810100. 

Nordisk videokonferens 
17 -19 juni 
Köpenhamns expoområde Bella Cen
ter blir platsen för en nordisk konfe
rens om video och tele dagarna 17- 19 
juni i år. 

Konferensen arrangeras i anslut
ning till den då pågående mässan 
ElI rocomm 80, som behandlar utveck
lingen på AV-sidan, kabel-TV , data
överföring och satellitförmedlad pro
gramverksamhet och transmission . 

Utbildning 

" Analogteknikstudio" 
har invigts inom EMS 
EMS står för Elektronmusikstudion, 
inrymd i gamla Radiotjänsts lokaler 
Kungsgatan 8, Stockholm, och detta 
centrum för elektroniskt verksamma 
tonsättare har nu kompletterats med 
en ny "analog" studio, dvs helt enkelt 
en 24-kanalig mixningsmöjlighet av 
gängse studiotyp. Det hela kostar ca 1 
mkr . omtala r för Pejling studiochefen 
Lars-Gunnar Bodin. Ingemar Ohls
SOIl, Audio Data Lab, har stått för 
studions utformning. 

Till den av framlidne Karl-Birger 
Blomdahl år 1965 initierade digital
tekniska institutionen EMS har nu 
från Tal & Ton, Göteborg, köpts ett 
24-kanaligt MCI-mixerbord, en 
24-kanalig bandmaskin och tre 
2-spårsmaskiner av samma mä rke. 
Drivelektronik för JBL-Iyssningen är 

MCI-mixbordet med sitt än sd länge 
rätt tomma stativ av klangformnings
elektronik. Det som finns f n är en 
parmetrisk ekvilisator, Orban, en 
kompressor-limiter, DBX 160, samt 
en Marshall Time Modulator. - I 
bakgrunden monitorerna , JBL-sy
stem. Pd mixbordet de tvd autolokato
rerna. En avancerad flanger kommer 
senare, en konstruktion gjord helt 
inom EMS av Göran B Svensson. 

Göran Svensson visar möjligheterna 
hos MC/-bordet (han står mitt i 
bilden). 

EMS har sedan länge en synteser av 
intrikat slag, en Buchla. Tonsättarna 
behöver Id ngt fler möjligheter än vad 
popmusikbranschen använder sina 
vanliga synthesizers till. Till EMS 
kommer senare en ny synteser frdn 
USA. 

också av MCI :s tillverkning medan 
stativet med brusreduktionskretsar 
kommer från DBX. I övrigt har be
ställts en rad signaIbearbetningsappa
rater. vilka ä nnu inte levererats . Alla 
är av gängse studiotyp. Det ä r däremot 
inte den synteser man f n har men som 
kommer att bytas mot en nyare, troli
gen också där av Buchlas ursprung. 

Den här "analoga" klangstudion har 
länge varit välbehövlig, men frågan är 
om inte EMS digitalutrustning, 
främst i form aven tio år gammal 
dator. också måste ersättas snart. Det 
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blir dock betyd ligt dyrare. Men efter
som redan nu ett 50-tal svenska och 
utländska tonsättare verkar här och 
Musikhögskolan fr o m i höst kom
mer att hålla en tvåårig kurs vid EMS 
är behoven akuta. Den gamla appara
turen kräver t ex kylvatten nu för 
12000 kr per år' 

Firmanytt 
Sennheiser ab 
på ny adress 
Sedan en tid finns Sennheiser ab på 
den nya adressen John Ericssonsgatan 
10. 10422 Stockholm. Firman har 
telefon 54 20 95. 

I de nya lokalerna på Kungsholmen 
har man både serviceavdelning och 
lager. Där har man också byggt en 
utställning för permanent visning av 
mikrofoner, hörtelefoner och ir
apparatur. 

Indu str i nytt 
Åttatimmars video 
också från Grundig 

Det nya videosystemet V 2000 har 
utveckla ts av Philips och Grundig i 
samarbete. I det här numret av RT 
testar vi de första Philipsspelarna. Vi 
har också haft tillfälle att studera den 
första spela ren från Grundig. 

Den är helt kompatibel med Philips. 
Alla systemparametrar är lika valda, 
vilket betyder att man får upp till åtta 
timmars video på en kassett (2 x 4 
timmar) , man har dynamisk spårfölj
ning och dynamisk brusundertryck
ning i ljudkana len . 

I det praktiska utförandet skiljer sig 
Grundig Video 2 x 4 en del från Philips 
VR 2020. Medan Philips tillämpar en 
bandföring runt trumman av ungefär 
samma slag som VHS, dvs M-ladd
ning, använder Grundig en princip 
som liknar Sonys, alltså U-laddning. 
Vidare ä r Grundigmaskinen utrustad 
med automatisk programfinnare som 
söker efter mellanrum mellan pro
graminslagen. 

Anslutning av TV-mottagare eller 
kameror etc kan ske direkt videofre
kvent utan den tillsats som krävs för 
VR 2020. 

Det som kanske märks mest för 
användaren är att maskinen är front
matad liksom de flesta ljudkassett
däck och Sharps VHS-maskin 6300. 
Man kan alltså placera spelaren uta n 
att behöva ta hänsyn till att någon 

bandlucka ska ll kunna öppna sig upp
till. 

Från tidigare Grundigkonstruktio
ner har man behållit den variabla 
klartecknaren . Den medger att man 
kan ställa in konturbetoningen så att 
bilden ger så skarpt intryck som möj
ligt. Med den finessen rätt inställd 
tyckte vi oss märka en väsentligt 
bättre bildkva litet hos Grundig än hos 
Philips VR 2020. 

Grundigs videospelare har haft ett 
tvivelaktigt rykte vad gäller driftsä
kerhet. Den gamla SVR-maskinen gav 
marknadens bästa kassett bild men var 
samtidigt den kanske mest opålitliga: 
främst var det bandföringen som gav 
problem. 

Med den nya kassetten och dess helt 
annorlunda konstruktion menar sig 
Grundig ha löst a lla hithöra nde pro
blem. Lika bra bild som med gamla 
SV R-systemet får man inte, men man 
tycks ändå lagt ner en del möda på 
bilden och faktiskt lyckats få den att 
ge ett angenämt intryck i jämförelse 
med övriga videosystem. 

BH 

Insänt 
"Varning för Haflerbygg
satserna", säger 
besviken Elfakund 
Jag har under årens lopp byggt en del 
elektronikgrejor med goda erfarenhe
ter. Mitt senaste (sista?) hembygge, 
en Hafler D H 101 förförstärkare som 
levererats av Elfa, stämmer dock till 
eftertanke. Satsen inköptes i februari 
1980 och vid leveransen saknades två 
glimmerbrickor, en nylonmutter samt 
en lysdiod. Efter samtal med Elfa kom 
de fallerande delarna. Byggjobbet var 
trevligt och satsen vettigt utformad 
liksom även byggbeSkrivningen . Vid 
provkörningen märktes genast ett 
ganska kraftigt brus ifrån ena kanalen 
då phonoingången användes . Efter en 
stund uppstod brum och apparaten "la 
av". Paket till Elfa för åtgärd . Samtal 
med Elfa lät trös tande. Det hela skulle 
säkert gå på garantin. Eftersom appa
raten gått en stund (ca 40 min) var 
den säkert rätt byggd. 

Den kom tillbaka åtgärdad efter 
några veckors väntan, det var reserv
delar som fattades. Jag fick betala 
arbetet 260 kronor och moms, tillsam
mans ca 312 kronor, vartill tillkom 
frakt. Delarna, en stabiliseringskom
ponent i nätdelen, en lysdiod och två 
transistorer i R/AA-delen till ett sam
manlagt värde av 25:50, betalades av 
Elfa . Det glädjande beskedet i telefo
nen att det hela nog skulle gå på 
garantin förbyttes alltså i ett negativt 
besked. Ny telefonkontakt med Elfa. 
Den jag talade med tyckte det var 
märkligt att jag skulle behöva stå för 
arbetskostnaderna men, sa han, det 
kanske var något särskilt med bygg
satser. "Sänd ner specifika tionen så 
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- ledande europeisk tillverkare av kassettband. 
Komplett produktprogram från lager i Sverige: 

• O inspelade kassettband i 4 olika prisklasser 

• Speciella kassetter för kopiering, 
i längder från (15 till (120 

• Kassettband på "kaka" för inspolning 
och kopiering till musikkassetter 

• Datakassetter 
En produkt från 

I RADBERGS I 
S. Allegatan 2 A, 41301 Göteborg. Tel. 031-173930 

MC - HO Syd import bilradio 2x5 W 
Stereoradia med kassettbandspelare i absolut 
toppklass med vilken Ni även kan avnjuta 
stereosändningar p§ raOID. MV och FM. lätt 
att montera i därför avsett uttag p§ instrument
brädan. Garanterar kristall klar och störnings
fri mottagning. Storlek 44x 180x ISO mm. 
Pris endast 475 :-

Brygga Belco BR- 8S 

R:O, l ohm-11,1 Mohm. Noggrannhet : 
0,1- 100hm+2%+0,1, 100hm-S Mohm 
+ 1%, S MOhm-Il, l Mohm+S%. 
L: 1 uH - l11 uH. Noggrannhet : 1 uH-
100 uH+S%+1 uH, 1 mH- 111 H+2% 
C: 10 pF-l110 uF Noggrannhet: 10 pF-
1000 pF+2%+10 pF, 111 pF- ll l uF 
+ l%- l ,S%, 111 uF-l 1l 0uF+S% 
Mäter även omsänningstal på 
transformatorer. kr 447 :-

Tongenerator T -6850 

Kr 705:-

Tongenerator av professionell kva litet 20 p/s-
2 Mc på S band. Sinus & fy rkantvåg. Noggrann· 
het 2%. Uteffekt +10 dBM i 600 ohm. Distor· 
sionen bättre än 0,2 %. Utspänningen reglerbar 
i 4 steg om 10 dB+kontinuerlig variation. En 
to ngenerator för Er som stall er höga krav. 

Poli"canner för både 79 och 168 MC·bandet. 
Totalt 8 kanaler vilka kan disponeras valfritt 
inom de båda banden. Sökning sker på höga 
och låga bandet samtidigt. 
OBS! utförsälje. så längt lagret räcker fö r kr 325:-

Synnerligen formskön och driftsäker AM/FM· 
stereoradio med kassettbandspelare 2xSW. Ut· 
rustad med AulO Reverse, Noise Blanker och 
Noise Limiter. Frånkoppling.bar. En absolut 
toppapparat till absolut bottenpr is! Kr 690 :-

AF/RF-generator ARF ·300 Kr 681 :-

Kombinerad ton· och signalgener<,·_ t!IIJ!!!:':::!ll!. 
tor av mycket god kvalitet och ut· 
omordentlig .tabilitet. Praktisk t 
taget strålingsfri. 18 p/s - 200Mc 
sinus· & fyrkantvåg. Utspanning 
lOV P/P .inus 4V P/P fyrkant. 
Ext. och inI . modulering. En 
svnnerligen bra och billig service
generator. 

Millivoltmeter VM - 250 Kr 553 :-

Ett synnerligen anvåndbart 
instrument för såväl kon
struktion som avancerad 
service för frekv.omradet 
20 p/s-2 Mc. 12 mätom· 
råden med fullt utslag fr. 
100 uV- JOO V. Låga 
spänningar som 20 uV 
kan vä l av läsas. Ingångs· 
impedans 10 Mohm. 
dB·skala: -lO ... +S2 dB 

!~ 

l:, • ~ - ' " , .# . 

Sydimport Handels & Importfirma 
Vansövägen1.12540Älvsjö2 · Tel. 081470034' Postgiro 453453-3 
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SUBWOOPER. 
På vårt program har vi tre olika subwoofers vilka både resurs- och 
utrymmesmässigt skall uppfylla alla ställda krav på lågbasåtergiv
ning i hemmiljö , 

l Systemen - vilka är av basreflextyp - är bestyckade med två mot
kopplade 10-, 12- resp . 15 tums baselement med 60, 100 resp . 
200 liters lådvolym. 
Avstämningen av systemen är beräknad och optimerad i dator efter 
AN Thiele's matematiska modell av basreflexlådor. Högsta prioritet 
har härvid transientresponsen givits - luftvolymen i basreflextunneln 
har minimerats samt frekvensgången valts på ett sådant sätt att minsta 
fasdistortion (fasvridning) har erhållits. 
Detta borgar för att instrument typ pukor med en snabb " attack" på 
ett naturligt sätt kan återges utan att anslaget mattas eller att högtal
arelementet ger kraftiga eftersvängningar, 
Ovanstående har även givit vid handen en låg undre gränsfrekvens 
- 23,18 resp. 14 Hz (- 3 dB) varför de två större systemen ej skall 
utgöra någon begränsning för återgivning av t.ex, 16 Hz-tonen 
från en 32 fots orgelpipa , 
Vi vågar påstå att våra större modeller - vilka sinsemellan lyssnings
mässigt är likvärdiga sånär som på att det med 15"-elementet be
styckade systemet kan prestera ett högre ljudtryck - tillhör det 
bästa i lågbasområdet som idag går att uppbringa på marknaden 
oavsett pris. 

Tvivlar Du? Besök då vår butik i Stockholm eller Göteborg där Du 
själv kan lyssna och avgöra, Här finner Du f.ö. våra senast utvecklade 
sidosystem att användas tillsammans med subwoofers. 
Vår katalog rekvirerar Du genom att sända oss 5 kronor i sedeL 

u SS ELEKTRONIK AB 
kontor 
Silvergransgatan 5 
42174 V:a Frölunda 
Tfn 031/29 33 85 

butik 
Bangatan 36 
41464 Göteborg 
Tfn 031/12 14 80 

butik 
Skeppargatan 70 
11459 Stockholm 
Tfn 08/61 36 98 
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D 
FÖR 15:- FAR DU VAR KATALOG 
som innehåller ca 120 sidor med allt Du kan tänkas behöva i 
komponenter, byggsatser, mikrodatorer m .m . m .m. 

Gör så här: Betala 15:- till vårt postgirokonto 440 68 63 - 3. 
Leveranstid ca 2-4 veckor. 

LYXFÖRFÖRSTÄRKARE 

o 

Helt elektronisk lyxförförstärkare med massor av fmesser och 
perfekt ljud. Marknadens mest avancerade omkopplingslogik 
INKO'X Preamp. Det mest lättmanövrerade man kan tänka sig. 

Finesser: Inbyggda S-kanals equalizer-stegade volym- och 
balanskontroller - Urkopplingsbart loudnessmter - 5 separata 
ingångar - 2 monitorkopplade tapeutgångar - Relästyrt till
och frånslag - 2x2W hörlursförstärkare. 

Data: Frekvensomfång DC 300.000 Hz -1 dB - Distortion 
-0,01% - Störavstånd RIAA -93 dB - Störavstbd övriga 
ing. -113 dB - Stigtid SOV/AlS 

Pris: 1.495:- komplett 

2x1SW BILBOOSTER 
Bygg sj~lv booster till Din stereo. 

15SKONAWATTPerkanal~ro ~o 
Byggsats ~ompl. med ko~p., o II I _ "" . _ II o 
kort och lada. 2x15W, pns : _ _ :;..--
145 :-/st, vid köp av 2 st ~==-===='=='-"'=== 
specialpris 135 :-/st. 

SVERIGES MEST SÅLDA EQUALIZER? 
Vad gör man med en equalizer? Med vår lO-bandiga equalizer kan 
Du anpassa frekvenskurvan, så att man kompenserar bl a lyssnings
rummets varierande akustik och olikheter hos pickuper,förstärkare 
och högtalarsystem . 

Kan även användas vid band
inspelningar, då tonkurvan 
behöver justeras eller då 
man vill åstadkomma 
speciella ljudeffekter. 
FK-variator. Pris 845:-

"" , ..... N 

" ~;,.~ "'" -;-' 7 
"" .. ...., 

--- -- - 11- • 
r .' I - - _ -- . 

-"' .. -... -
MINNS DU INKO'X? 

1- 9 st 10-99 100 st 

2716 450 ns 135:- 105:89 85:86 
2708 450 ns 75:- 54:77 44 :41 
2114 350 ns 50:- 36:51 29:61 
2102 450 ns Il :50 8:40 6:81 
4116 350 ns 75: - 54:77 44:41 

inkl. exkl. exkl. 
RAPP-sockel moms moms moms 

BUTIK: S:T ERIKSGATAN 96, 113 35 STOCKHOLM 
ORDERTEL: 08-30 75 15,31 51 15. TELEX: 14 372 

MULTITIMER 
IMT1156 
Har 20 programmerbara o mslag per dag. utg npr som 
kan koppla 220V-. Har 4 st av varandra oberoende 
reläutgangar, som kan koppla 220V lA. 

Namn: . 

Adress: . 

Postnr: . . . . Ort: 

Sänd mig mot postförskott: 

CPM Brusreducering 
Slutsteg 2x20W (TDA 2020) 
Slulsteg modul 2xSOW 
Komp!. slutsteg 2xSOW inkllåda 
LyxfOrfOrstärkare komplett 
IN KOX FK·variator komplett 
SpeciaJtäming, sl r 1-6 
Tipstärningen HEMMA VINST 
TV - ljudseparator 
Fototimer 
Bilbooster 
Bilbooster. 2 st totalt 
Multjtirner IMT 1156 
Elektroniskt ländsystem 
Elektroniskt tändsystem, 2 st tot 
INKOX tidning !C - KURIREN 

B 2116 , 4S0 ns 
INKOX NYA KATALOG 

Pris/st 

69S :-
13S :-
29S:-
690:-

1.49S :-
89S:-
10:-
6S :

IS1:-
239 :-
14S :-
210:-
81S :-
99 :-

118 :-
S :-

13S :
IS :-

RT 6 - 7 80 

24 RADIO & TELEVISION - NR 6/7 - 1980 Informatlonstjanst 39 

INFRALJUSLARM 
I R (I nfra Rött ljus) - larm överva kar utan synligt ljus. I R- larm är 
enkelt och praktiskt . Montera JK 16 på ena sidan av dörren och 
JK 15 på andra sidan och varje gång dörren passeras tänds ljuset i 
lokalen i t. ex 5 minuter . Det inbyggda reläet i JK 15 kan inställas 
mellan 100 sekunder och max . 37 minuter . 
I R-la rm kan användas till tjuvlarm , trappbelysning, ding-dong fö r 
butiker och mycket mer . 
Avståndet mellan JK 15 och JK16 kan vara 5 - 7 meter . Med linser 
framför sändare och mottagare kan avståndet ökas till 50 meter. 
JK 15 och J K 16 levereras he lt kompletta i byggsats med inbygg
nadslådor (80 x 55 x 35mm) i plast . 
Drivspänn ingen är 12 volt DC . Lämplig nätdel NT 411 (Kr . 85 :00) . 
Pris byggsats JK 15 (mottagare) . . . . . . . . . . Kr 109:50 
Pris byggsats J K 16 (sä nda re) . .. .......... .. .. Kr 74 :50 

BÖCKER 

V 100 Jämförelse- och data
tabell över europeiska tran
sistorer. 5000 transistorer med 
över 25000 ersättningstyper . 
Format A6 . 296 sidor . 
Pris V 100 .. . .. . Kr 33 :50 

V 101 Jämförelse- och data
tabell över amerikanska och 
japanska transistorer. 7000 
transistorer med över 35000 
ersättn ingstyper . 
Format A6 . 392 sidor. 
Pris V 10 1 . . .... Kr 38 :00 

V 102 Datatabell över euro
peiSka transistorer. Nominella 
och maxdata, benkonfigura
tioner m.m. 

=-798-0: 

lO 
DIGITAL 

--------_. ~~ 

:::..-::::-.... - g.,n 

Format A6 . 728 sidor . 
Pris V 102 . . .... Kr 59 :50 

V 145 Jämförelse- och data
tabell över linjära operations
förstärk are m.m . Applikations
ritningar , benkonfigu ratione r 
och anslutningsritningar. 
Format A6. 288 sidor. 
Pris V 145 ...... Kr 47 :50 

V 157 Jämförelse- och data
tabell över digitala kretsar . 
V 157 täcker 31 tillverkare 
av TT L-kretsar. Anslutnings
ritningar med sanni ngstabeller 
och tekniska data . 
Format A6 . 576 sidor. 
Pris V 157 ...... Kr 59 :50 

Till JOSTY KIT AB Box 3134 20022 Malmö 3 
D JOSTY KIT katalog 1979/80.350 sidor . Kr. 9 :00 plus porto . 

D st . av byggsats typ. . mot postförskott a' pris Kr . 

D st . av mot postförskott a' pr is Kr . 
RT 6 - 7 -80 

Namn ... 

Utdelningsadress 

Postnummer och ort . . .. .. . .. . 
Föredrar Du att ri nga till oss, finns vi pä 040/126708, 126718. 
Du är alltid välkommen till våra butiker pä Ö. Förstadsgatan 8 i 
MALMÖ eller i GÖTEBORG på Ö. Husargt . 12. Öppet 10 - 18 . 
Lördagsöppet 10 - 13. Moms 20,63% ingär . Porto till kommer. 
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ska vi se vad vi kan göra." - Fick i 
dag, 17.3.1980, besked per brev att 
inget gick att göra. Jag fick stå för 
fiolerna. 

Konklusion: Haflerfabriken levere
rar en undermålig produkt, beroende 
på slarv vid slutkontrollen. Man har 
uppgivi t" sig kontrollera kretskort m m 
efter monteringen. Detta slarv får jag 
betala. Elfa levererar den lysdiod som 
saknades i satsen. Denna är uppenbar
ligen felaktig. Byte av denna (kostnad 
i arbete 90:-) får jag betala. Därför, 
ärade spekulant på byggsats, var med
veten om att du löper risker av okända 
dimensioner, har du otur drabbas du 
av långt större fel än jag. Hela den 
väntade vinsten med att bygga själv 
kan ätas upp, och mer än så. Köp 
därför en byggsats av annat fabrikat 
där du garanteras inte bara delar utan 
även arbetet. 

När jag talade med Elfa fick jag 
uppfattningen att såna här fel är 
sällsynta. Varför drabbas just jag? 
Om felen är så sällsynta, varför kan då 
Elfa inte vara så flotta och ersätta de 
sällsynta men olycksdrabbade kun
derna? Jag ber om synpunkter ifrån 
andra byggare. 

Hafler verkar i övrigt att låta bra 
men jag saknar f n slutsteg av tillräck
lig klass. Jag tänkte ursprungligen 
bygga Haflers slutsteg men har av 
naturliga skäl numera övergivit den 
tanken. 

Slutligen, ett förslag till Elfa. Om
pröva era garantibestämmelser om ni 
tänker fortsätta att konkurrera på 
byggsatssidan. 

* 

Per Kinnander 
Gävle 

RT:s kommentar: Vilka garantiåta
ganden som leverantörerna av bygg
sats materiel vill ikläda sig varierar 
rätt mycket liksom policy över lag 
beträffande frakt, arbetskostnader 
och delar. 

Elfa hör tydligen till dem som står 
för de senare men debiterar arbets
kostnaderna. Att satsen borde levere
rats komplett är givetvis utom diskus
sion, och att Elfa härvidlag kunnat 
gottgöra köparen bättre är icke orim
ligt. Arbetskostnaderna, skulle vi för
moda, handlar inte reellt så mycket 
om jobbet med komponentbyten etc 
utan troligen mera om felsökningen: 
det är sådant som tar tid. Här tilläm
par olika firmor olika generösa be
stämmelser. 

Vad vi fortfarande inte kan bedöma 
är just om något var felmonterat i 
bygget och i vilken omfattning, enligt 
Kinnanders brev. "Säkert rätt byggd" 
är inte så säkert, dess värre! Och det är 
här som hela byggsatsfilosofin ställs 
på sin spets. Man sparar pengar ge
nom att själv göra jobbet med ett 
"kit" . Blir det fel, bör man vara 
medveten om risken, i alla händelser 
skadar inte att man på förhand är 
informerad om vilka skyldigheter leve
rantören anser sig vilja stå för . Det ä r 
"något särskilt" med byggsatser , det 

håller vi med om. Men nu har Elfa 
begärt att få ge sin syn på det här 
ärendet, så vi vill inte föregripa fir
mans argument. Genmäle inflyter på 
Pejling inom kort. 

Red av Pejling 

Marknad 
Nya TV-sändare 
för 22 miljoner 
har Televerket beställt av Philips för 
komplettering av nätet. Ordern omfat
tar 14 vhf-sändare för TV 1 och 10 
uhf-sändare för TV 2. 

Av de 14 TV l-sändarna är 12 st om 
10 kW effekt medan två är I kW-sän
dare medan det på uhf-sidan är ge
nomgående 40 k W . 

De nya sändarna skall levereras 
tiden I juli 1980-30 juni 1981. Order
summan uppgår till 22 mkr. 

Hört 
Fina överföringar 
av swingklassiker 
lovvärd utgivning '1. ~I MELODY -

AND MADNESS 

[WJ 
and His Orchestra 

MELODY AND MADNESS. Artie 
Shaw and his orchestra. Phontastics 
Nostalgia-serie. Vol I NOST 7609. 
Medv Buddy Rich, dr, och Helen 
Forrest. voc. 
THEALTERNATEGOODMAN. Vol 
I och II, Phontastics Nosralgia-setie, 
NOST 7606-7610. Benny Goodmans 
orkester resp sextett och Metronome 
All Stars åren 1939-1940. 
GOODMAN ON THE AIR. Phontas
tic Nostalgia Dokument. NOST 7605. 
Benny Goodmans ork och sextett 1945. 
A FLASH OF '29. Phontastic Nostal
gia, NOST 7608. 16 skilda nummer 
med 1920-talets ledande namn såsom 
Armstrong. Paul Whiteman. Elling
ton. Goodman m fl. 

- Samtliga titlar utgivna av Prop
rius 1979-1980. 
Som omväxling till allt det nya och 
avancerade inom inspelningstekniken 
som flört-spalten brukar behandla 
skall vi den här månaden ta upp en 
insats som låter nuet och en 50 år 
avlägsen tid förenas : publiceringen av 
fem "historiska" skivor, vilka i tid 
omspänner perioden 1929-1940. Det 
handlar alltså om en för flertalet av 
oss synnerligen avlägsen epok . Ändå 
är den inte mera avlägsen än att den 
talar direkt till oss både musikaliskt. 

tekniskt och artistiskt, det senare inte 
minst tack vare att flera betydande 
musiker från tiden ännu är i livet, som 
t ex maestro Goodman. 

Ljudteknik oc::h inspelning: vi tänker 
väl oftast på dessa saker som om ingen 
gårdag fanns , inga utvecklingsstadier 
föregått dagens supere lektroniska stu
dioresurser, att det låtit ungefär som i 
dag väldigt länge. Jag skulle därför 
vilja sätta ljuset på en vikt ig och 
professionellt "tung" insats i form av 
det ömtåligt svåra, krävande och in
siktsfordrande jobb som krävs för 
överföring av - som i de här fallen -
gammalt arkivmaterial till moderna 

I~-
\ 1"i AlTERN.<tT( 

~I 

LP-skivor u t a n att förgripa sig på 
dem i form av elektriska manipulatio
ner, omgörningar, inklipp, okänsliga 
filtreringar och, givetvis, fuskstereo. 

En sådan insats står Gert Palm
crantz för då han på swingälskaren 
och idealisten Anders R Ohmans upp
drag tagit sig an fyra av de här 
veteranskivorna för att föra över dem 
till lp-utgåvor. 

Den skiva i raden han tydligen inte 
behövt göra något för är Artie Shaw
produktionen, som licensgivaren Mar
lor Productions i USA krediteras för. 

Om vi börjar med Goodmanalbu
men (vilka kongenialt härliga omslag! 
Formgivaren Willy Yhr borde ha 
pris') vet ju envar att marknaden inte 
precis saknar en uppsjö på gamla 
BG-skivor: flertalet synes vara euro
peiska, särskilt i Frankrike odlas kul
ten av swingkungen. Kvaliten varierar 
oerhört och många borde knappast 
släppts ut. ågra jag känner till har en 
tekniskt intressant bakgrund genom 
att vara upptagna på 35 mm film, som 
gav en del fördelar på sin tid. Men de 
här föreliggande är samtliga opublice
rade tidigare. Flertalet nummer är 
dock välkända, medan några är helt 
nya och aldrig tidigare utgivna. BG 
var ju flitig gäst i Columbias studior 
och i radio i slutet av I 930-talet, och 
den enda metod att spela in som stod 
till buds var "direktgraveringen" på 
78-varvarnas acetatIack. Många av 
epokens kapellmästare, som t ex den 
rätt misskände Artie Shaw, vilken 
bestås en upprättelse i dag, var hårda 
repetitörer. De var sällan eller aldrig 
nöjda med en första genomkörning, 
knappast teknikerna heller, varför det 
hörde till rutinerna på den tiden att 
man tog om och tog om. Alla lakes 
och re-lakes numrerades för ev mat
risunderlag och så lyssIjade man. Den 
version som "satt" gick till galva not, 
alla andra blev s k altemate lakes. 
Ofta hade de något tekniskt fel i lacket 

eller var felcentrerade. Ännu oftare 
hade någon av musikernas insatser 
hamnat fel, eller kändes mindre bra; 
att inte tala om tragglet med vokalis
terna' Nästan lika ofta fann tekni
kerna att man med dåtidens mikrofon
teknik - kanske en enda! - i studion 
inte lyckats balansera banden OK. 
Allt det här kom fram först efter 
numret, lackskivorna var helt enkelt 
dåtidens tape men utan varje möjlig
het till klipp, splitsar eller senare 
raderingar och iskarvningar. Om hela 
det lager tagningar som vanligen blev 
över sedan kapellmästarna kräset valt 
för att fånga den allra bästa helheten 
säger Goodmanbiografen Russ Con
nor: "The unchosen .. . are not neces
sarily inferior; they are different." 

Han anser också om de här albumen 
att man nu kan arkivera de tidigare 
gamla 78-orna - föreligga nde tag
ningar är alla gjorda i studio (undan
tag radioskivan), varför de har en 
"excellent audio quaiity" . 

Det som Palmcrantz haft till ut
gångsmaterial i Goodman f-I/ är 
många pärlor, om vilka man egentli
gen kan undra varför de a ldrig släpp
tes på sin tid. Men BG hade kontrakts
enlig rätt att inlägga veto och måste, 
som Con nor påpekar, se till helheten; 
ensemblen, solona, vokalisten, tempot 
etc. Härav mängden av "alternates" i 
form av 2. 3, 4 osv för många nummer, 
där "I" eller "A" gavs ut. Resten har 
antingen existerat som acetatiack i 
kassetter eller, vilket Columbia lät 
göra för en del år sedan, som överfört 
material: de bräckliga och sköra ace
taten spelades då över på s k safeties, 
lite beständigare 16-tums lack, vilka 
sedan i sin tur överfördes till "master
tape" för bästa arkivbeständighet (?). 

16-tumsskivorna graverades med 

!J~~dm~.!r! 'i]r! dA:!.'ih.·~ 
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33 1/3 varv hastigheten i vanligen den 
ordningsföljd ett visst nummer en 
gång fått i studion. Det finns inga 
tagningsnummer på överföringarna, 
men man har haft t ex samtida prov
pressningar att gå efter på den punk
ten. Ett tag troddes numren innebära 
en betygsskala (fallande), men vad det 
handlar om torde helt enkelt var ren 
kronologi. I några fall tycks tekni
kerna också ha fått med tal, som då 
t ex BG frågar vokalisten Louise To
bin om tempot är OK för hennes del. 
Att bl a Eddie Saulers intrikata arr 
var svåra att sjunga får man belägg för 
här, i något fall är hon helt i fel 
tonläge. 

Vokalisterna löpte ofta risk att bli 
Forts på sid 26 
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Fonsfr sid 25 
för svagt upptagna, "underrecorded", 
som väl också kan höras här på B-si
dan i Vol I I. Det var ofta nog en direkt 
orsak till att man spolade tagningen. 
Solona i banden kunde också dispone
ras om från ett lack till ett annat. Det 
kan man se i den här kavalkaden av 
tagningar från hösten 1939 till som
maren 1940 i New York resp Los 
Angeles. Av någon anledning uppvisar 
också flera nummer ett större dyna
miskt omfång än dåtidens releaser på 
Columbia. Det tyder främst på allt 
bättre avvägning av balll.nsen från 
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I 
teknikernas sida, kanske också inver
kar bättre pressrnateriai i dag? 

Så har vi det långt svårare fallet 
med 1945 års Goodman, som fått 
undertiteln "Previously unissued air
checks" . Bortsett från just den här 
skivan vill jag personligen ha sagt att 
någon särskilt hörbar skillnad i ljud
kvalitet inte existerar mellan skivor 
från 1939-1940 och sådana som blivit 
till fem år senare i USA. Allt väsent
ligt är oförändrat, man kör in på lack, 
har samma mikar och studios . Snarare 
låter det bättre om 30-talsproduk
terna ... ! 

Under hela år 1945 sysslade Good
man med framträdanden från olika 
restauranger som 400 i N Y, Terrace 
Room i Newark m fl, och dessa fram
trädanden radierades. jag får väl för
utsätta över CBS-nätets stationer. Den 
här skivan har den artistiska fördelen 
av att bandet, som ofta utanför stu
dion spelar med en frihet och en 
friskhet, very swinging and very much 
alive. Nackdelen är den dåliga ljud
kvaliteten. Hela materialet, tidigare ej 
utgivet, har nämligen upptagits aven 
amatör hemma vid radion eller "på 
plats" med en egen 78-varvs inspel
ningsenhet. Karlen vaxade alltså -
bandning, vare sig per trådspelare, 
pappersmaskin eller stålbandsappara
tur låg utom räckhåll. Jfr dåvarande 
RT:s byggbeskrivningar om hur man 
själv slipade sina gravernålar ... De 
här live-upptagningarna innehåller 
inga vokal inslag: så fort dylika annon
serades, stängde den okände entusias
ten av sitt graververk; han gillade inte 
sång! Men nog hålls lyssnaren 1980 
skadeslös aven enastående vital Benny 
G, av den t o m i jämförelse med 1937 
års ensembler solidare klangen. Jazz
historia! Här låter banden en rad 
klassiska pärlor passera revy, Air Mail 
Special, elarinade, Af ter You 've 
Gone ... och många flera . 

I fråga om studiotagningarna har 
man alltså haft lack och provpress
ningar som underlag och i vissa fall 

har det vållat rätt knepiga problem. 
T ex att skivorna varit felcentrerade. 
Då svajar och glider det ohjälpligt i 
ljudbilden. l några fall har Palmcrantz 
m fl måst acceptera felen men har 
kunnat motverka dem genom att öka 
hastigheten med upp till IS sekunder, 
vilket hjälpligt gått att återvinna ton
höjden igen med. 

Skivan från 1945 måste vara spe
ciaibehandlad, eftersom så lite reellt 
brus stör ljudet - som dock knappast 
kan kallas ens low-fi. Men det handlar 
ju om ett dokument. (Att det råkar stå 
"stereo" på vissa av etiketterna är ett 
misstag.) 

Artie Shaw-skivan synes mig jäm
nast i kvaliteten. Tid: november 1938 
till maj 1939. Shaws bästa period! 
Också här är det radioupptagningar 
och förnämliga prov på både solistin
satser och ensemblespel. Det var fak
tiskt ett av swingens allra bästa band: 
kanske det perfektaste i flera avseen
den. Skivans material omfattar såväl 
repetitionstagningar som själva fram
förandena inför publik och det här är 
Europapremiär för urvalet , tack vare 
Öhman. 

Definitivt på den historiska avdel
ningen rör sig A Flash of '29. Det är 
originalinspelningarna från det år som 
kan sägas i grunden förändrade värl
den. men "1929, the year of the Big 
Crash, was also a yea r of Great 
Music". Här är 16 nummer med hela 
dåtidens elit , från Armstrong till Earl 
Hines och Ben Pollock, i svaga elek
triska upptagningar, nivåsvaga alltså. 
Musikaliskt står de sig väl. Jag har 
särskilt fäst mig vid sångerskan Anette 
Hanshows "Button Up Your Over
coat"; något så hyperkvinnligt fram
fört trodde man knappt fanns ... Hon 
var storidoi på den tiden, och intres
sant nog står hon förebild för Marilyn 
Monroes sång i Som e Like It Hot 
nästan fyrtio år senare. Och här möter 
vi en viss Bennie Goodman och Hans 
Pojkar från en Brunswick-platta i 
"Muskrat Scramble", senare förvans
kat till " Muskrat Ramble". 

Jag tror inte man måste vara swing
fanatiker eller Goodman-samlare eller 
jazzhistoriker för att ta till sig de här 
plattorna . De har alla en kvalitet som 
många med mig finner oförklarlig; en 
närvaro, en friskhet och en puls, som 
både konstituerar epoken och mediet. 
Grammofontekniken gick i väsentliga 
avseenden bakåt med bandspelaren, 
trots allt. Det här livs levande ristan
det i lackspåren må sakna vissa elek
triska kvaliteter, men sannerligen om 
det saknas I i v ' U S 

Mellanvågsändarna 
behålls i Sverige 

- tills vidare, är säkrast att til
lägga: riksdagen hade uppe frågan för 
en tid sedan och röstade för att de 
"inte läggs ned för närvarande". 
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Som Pejling redogjort tidigare för 
var Televerket inte benäget att driva 
de gamla am-sändarna vidare utan 
tilläggsanslag, då frågan kopplats ihop 
med andra, aktuella behov från främst 
SR. Departementet klargjorde då att 
ett val måste träffas, antingen-eller. 

Nu får alltså mellan- och långvågs
sändarna i Motala, Stockholm och 
Göteborg vara kvar i drift ännu en tid. 
Regeringens förslag om nedläggning 
avslogs faktiskt enhälligt, och man 
beviljade tre Mkr till sändarnas drift. 

Bland dem som klagat över ned
läggningshotet märks båtfolket , som 
menar att man annars inte kan ta del 
av några väderrapporter från svensk 
sida. 

Tre örebroare 
lekte pr-kungar: 
Åtal, konfiskation 
Åtal, indragna tillstånd och beslagta
gen samt förstörd materiel blev följ
den för tre örebroare, 30, 29 resp 23 
år , som lekt "Kings of the band" med 
olagliga effekter, icke godkänd utrust
ning och på otillåtna frekvenser under 
1979. 

Televerkets radiokontor i Karlstad 
hade en tid uppmärksammat olaglig
heterna från de tre, som alla drivits av 
ett starkt radiointresse men förletts att 
köpa och bruka olaglig apparatur. I ett 
fall - som gäller 29-åringen - heter 
det att han med tillåtna medel känt sig 
"störd och överkörd". Med olaglig 
utrustning fick han en bredare kon
taktkrets. Slutsteg om 20 W figurerar 
i åtalsunderlaget. 

Utredningen har föregåtts av hus
razzia hos 30-åringen, varvid materie
len framdrogs och förverkades för 
hans del. Den har Televerket begärt 
förstörd. Verket ser också i två fall så 
allvarligt på lagöverträdelserna att 
man dragit in pr-tillstånden med ome
delbar verkan. 

Trion har erkänt att den använda 
apparaturen är olaglig. De tre männen 
får också förklara förekomst av bl a 
Televerket tillhörig egendom i form av 
telefoner, som hittades vid husrannsa
kan hos en av dem . Även grammofon
artiklar med "okänd ägare" figurerar 
i målet. 

Läst 

Småskrifter, kataloger, 
broschyrer, kompendier: 

Mätinstrument i 
katalog/handbok 
Philips har inlett utgivning av sam
lingskataloger som i en del fall har 
karaktären av handbok, och förelig
gande skrift visar en rad nyheter inom 
mätinstrument- , dator- och kringut
rustningssektorn . De presenterade in
strumenten i den här volymen inriktas 
mestadels på service- och utbildnings
verksamhet, även om en del mycket 
kvalificerade (av vilka flera svensk
gjorda) apparater också förekommer. 

"Mätinstrument till service och ut
bildning" tar upp till ingående be
handling logikanalysatorn, "80-talets 
universalinstrument" på 7 av de totalt 
42 katalogsidorna. Philips har ett för
steg här genom att erbjuda en kombi
nerad logikanalysator j oscilloskop el
ler logikskop, om termen accepteras. 
Det är väsentligt att ha en liten, 
kompakt utrustning med sig på fältet. 

Katalogen, som är ledigt skriven 
och väl disponerad med en hel del 
tankeväckande stoff, kan rekvireras 
från Philips avd mätinstrument, 
IlS 84 Stockholm, 635000. 

Vad rätt vi tänkt, 
fast det blev fel 
Visst kan det vara humor med band
spelare, men att som BH i RT:s 
majnummer mena alt Otari MX 5050 
är " roligt" disponerad handlar mera 
om skämtlynne (ofrivilligt) i vår ma
nusutskrift: det skall förstås stå r e -
d i g t disponerad. En hyvens apparat. 
Otari. , 

Och när VS i Los Angeles talar om 
"spänningsstyrkta" förstärkare 
hem + ma hos Whiskey Six kan man ju 
befara det värsta. Spänningsstyr
ningen som princip står sig dock, 
hoppas han; ursäktar och bockar och 
står i. Flåt' 

I GL:s bilradiotest har sättaren 
olyckligt svingat sig genom poten
serna. Det talas om enfemtiowatt som 
referens när det i stället skall vara en 
femtowatt , vilket som alla vet är en 
tusendels billiondel aven watt eller 
10-" watt. En billion är lO", en trillion 
10" och en kvadrillion 10". De små 
talen heter, som prefix, piko (10-"), 
femto (10-") och atto (10-

18
). Vi ber 

tusen gånger om ursäkt för femtiowat
ten' 

Oljudsstressade djur 
ledde till avhysning 
Under rubriken "omusikaliskt kött" 
(?) skildrar SvD efter ett TT-tgm hur 
en grupp unga musiker i Kotka, Fin
land, förbjudits öva i en lokal intill 
stadens slakteri : 

Deras musik, heter det , gjorde 
slaktdjuren så stressade att köttet 
sedan smakade illa, enligt slakthusdi
rektionen. 



NERV 

MUSKEL 

Docent Jörgen Gundersen 
informerar 

En huvudorsak till det var tro
ligen att man i USA alltid haft 
fina traditioner när det gäller att 
mera naturligt tillvarata kötts 
goda egenskaper. Troligen an
såg man inte att någon ny teknik 
över huvud var behövlig eller av 
intresse . 

Nytt från Nya Zeeland 

Fig 1. Nerv.muskeländplattan har varit av centralt intresse i den 
forskning som resulterade i impuls stimulation. 

Traditionellt sett har Austra
lien och Nya Zeeland en stor ex
port av fårkött till både USA 
och England. Under den relativt 
långa skeppstransporten förva
ras djurkropparna givetvis i kyl
rum. Efterhand fick man en del 
reklamationer på att köttet var 
segt, och undersökningar visade 
att en medverkande faktor i det 
här sammanhanget var den 
snabba nerkylningen av köttet 
som ägde rum. 

Impulsmörat kött: 230-årig metod 
återupptäckt av svenska forskare 

Ur vetenskaplig synvinkel 
kunde man fastställa att det rör
de sig om en kylsammandrag
ning när nerkylningen skedde 
för plötsligt , och som ett mot
drag började man på nytt över
väga mörning med elektricitet. 

•• l medicinsk bemärkelse in
går maten också som en del av 
läkekonstens intressesfärer. Det 
har visat sig, att man med elekt
risk stimulation av köttet kan 
uppnå en bättre köttkvalitet , 
och den forskningen är av stort 
praktiskt intresse. 

I det gamla Ungern mörade 
man köttet genom att lägga det 
under sadeln . Genom ständig 
värme och tryckbehandling blev 
köttet snabbt mört och som ett 
kvarstående minne har vi fortfa
rande beteckningen tartarbiff 
för en verkligt fin köttkvalitet. 
(Bruket är känt sedan något år
tusende bland Asiens ryttarfolk 
och nomader; red:s anm.) 

Det klassiska sättet att få kött 
mört är att enbart låta det hänga 
lång tid i kylrum. Denna be
handling är relativt kostsam , ef
tersom den fordrar stor lager
plats och dessutom en del energi 
under den relativt långvariga 
kylbehandlingen som tidigare 
kunde dra ut på tiden till en må
nad . 

Nästa förbättring i detta sam
manhang var att man utsatte 
köttet för vacuum. Den meto
den används för närvarande hu
vudsakligen i Sverige och har 
nedbringat lagringstiden avse
värt . 

Trots det är köttet i Skandina
vien inte alltid särskilt mört. En 
ny metod har nu utforskats vid 
Köttforskningsinstitutet i Käv
!inge. Slakteriorganisationen 
Sean har här under senaste åren 
intensivt studerat en gammal 
ide; att möra köttet med elekt
risk stimulation . 

Benjamin Franklin 
- blixt och kalkoner 

Benjamin Franklin var för sin 
tid en enastående naturforskare 

Rubriken kanske inger farhågor, men den här 
gången har vår medicinske medarbetare lämnat 
de kliniska domänerna och ägnar sig åt något väl 
så väsentligt, nämligen kvaliteten på nötkött och 
djurkroppar efter slakt. 

Medicinskt sett, försvarar han sig med, är ju 
maten halvafödan och alltså av största medicins
ka intresse . .. H är skildras hur en 230 år gam
mal iakttagelse omvandlats till praktisk svensk 
hantering i slakterierna - med ett förhoppnings
vis mörare kött som resultat. Kan behövas! 

och politiker i USA. Han är 
kanske mest känd för sina för
sök där han med en drake drog 
ner elektrisk energi från molnen 
genom ett finger och med fort
sättning till jord. Redan 1749 
observerade emellertid Franklin 
att kalkoner , vilka avlivats eller 
bedövats med elchock, hade 
mörare kött än sådana som slak
tats med vanliga metoder . 

I Franklins mångfacetterade 
verksamhet var denna upptäckt 
bara en detalj och ingen fäste 
större uppmärksamhet vid den. 
Av många skäl var metoden 
kanske inte heller upptäckt vid 
rätt tidpunkt. Det fanns inga 
riktigt tekniska förutsättningar 
för att arbeta med den metodi
ken i större skala . 

Stillestånd 200 år 

Bioelektriska problem 
När ett djur avlivas, "dör" in

te musklerna omedelbart. Dessa 
har som energikälla muskelgly
kogen. Det kan fungera även 
om någon syretransport inte 
längre äger rum. Priset för detta 
är dock att förbränning sker via 
anaeroba processer: 

När muskelglykogenet har 
förbrukats , avstannar muskeln i 
kontraherat tillstånd. Om emel
lertid temperaturen varit under 
+ 10°C när denna tidpunkt in
träffar, blir sammandragningen 
extra intensiv och köttet segare. 

forts sid 41 

Först 200 år senare tog två 
amerikanska forskare upp iden 
ånyo. 1951 sökte Harsham och 
Deatherage patent på en metod 
för mörning av kött genom 
elektrisk stimulering av slakt
kroppar . Egendomligt nog ac
cepterades metoden fortfarande 
inte . 

Fig 2 . . Principskiss för impulsbehandlingen. I praktiken an· 
vänds dock ett flertal elektroder i ryggmuskulaturen. 
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Den nya europeiska videon: Philips och Grundigs nya video
system börjar nu bli verklighet på 
allvar. Vi har haft tillfälle att prova 
en av de första apparaterna. Philips 
VR2020. Vi provar Philips VR2020 

... 
Fig l. Philips VR2020 är den 
första spelaren från Philips i det 
nya videosystemet. Den är rikt ut
rustad med bl a mikroprocessor 
som styr funktionerna. Konster 
som stillbild och slow motion in
går emellertid inte. 

•• När detta läses skall de 
första videornaskinerna i Philips 
system Video 2000 börja komma 
ut på marknaden i Sverige. Den 
enda modell som hittills realise
rats av Philips heter VR2020, 
och det är den som nu är aktu
ell . Som samarbetspartner i sys
temarbetet har Philips haft väst
tyska Grundig, som har tagit 
fram en helt egen modell , vilken 
också är färdig för introduktion . 

Hur det nya Philips-systemet 
är uppbyggt beskrev vi redan i 
RT 1979 nr 9. Där finns alla de
taljer om systemet. Med intro
duktionen av Philips system 
finns det praktiskt sett tre sys
tem på marknaden. Just nu! De 
är, i storleksordning, VHS , Beta 
och V2000. Att Philipssystemet 
hamnar sist är kanske inte så un
derligt, eftersom det inte börjat 
säljas förrän nu. Det skall bli in-

tressant att se om och hur stor
leksförhållandena kan förändras 
under t ex ett år. VHS har ju i 
dag en förkrossande dominans 
på många sätt. Både apparatför
säljning och utbud av inspelade 
program ligger långt över kon
kurrentsystemet , dvs Beta. En
ligt uppgift är efterfrågan både 
på VHS- och Beta-apparater 
större än tillgången , så ett bra 
system med tillräcklig produk
tionskapacitet bör kunna ta sig 
in ordentligt på marknaden. 

Tekniskt är systemen lika. 
Mycket lika , t o m. Alla tre an
vänder bandkassetter med spo
larna liggande bredvid varandra 
liksom i ljudkassetter. Tv-bil
derna upptecknas med sned
spårsavsökning, som sker ge
nom att bandet läggs runt en ro
terande trumma på vilken mag
nethuvuden sitter. När trumman 
med huvudena roterar blir hu
vudets hastighet mot bandet 
mycket stor. Den höga hastighe
ten är förutsättning för att man 
skall kunna uppteckna signaler 
som motsvarar innehållet i tv
bilder. 

Formaten på kassetterna är 
också mycket lika. VHS och 
V2000 skiljer sig bara med milli-
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meter, men skillnaden är ändå 
tillräckligt stor för att mekaniskt 
hindra kassetterna från att vara 
utbytbara . Frånsett andra hin
der som ligger i systemlösning
arna . 

Till likheterna får vi också 
räkna uppbyggnaden hos spelar
na . Videospelare för hem bruk i 
dag är i stor utsträckning tidma
skiner: Inte i H G Wells anda 
men så till vida att man skyfflar 

Fig 2. En VR2020 med gamla och nya synder staplade ovanpå. 
Kassetten längst till vänster är från Philips VCR-system, framför 
den står en VHS- och en Beta-kassett och framför dem alla ligger 
den nya V2000-kassetten. 



Fig 3. Om man endast utnyttjar halva bredden på bandet blir 
spårbredden mindre, förutsatt att bandhastighet och videotrum
mans diameter är samma. 

Band Övre ! 
trumhalva! 

I Piezo
ker'8miskt:----M:ii~i!!==~';ILLL4-
fäste 

Nedre i 
Jrumhalvaj 

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. 

om sina favoritprogram' från 
Sveriges Television så att de in
faller på tider som passar en 
själv. Därför är alla videospela
re utrustade med dels en kom
plett mottagardel för tv-signa
ler, dels ett programverk som 
tillåter automatisk inspelning av 
programmen. 

Detta om likheter. Nu till 
skillnader. Philips tidigare 
videosystem, det som man kalla
de VCR i olika versioner , var 
ungefär fyra år gammalt när de 
japanska konkurrentsystemen 
presenterades. Det visade sig att 
VCR snabbt föreföll antikt i 
jämförelse med de nykomna. 

Snabbt åldrande 
När nu V2000 presenteras är 

japanerna ungefär fyra år gam
la . Hur utfaHer jämförelsen nu? 
Utvecklingen har hela tiden gått 
mot allt tätare lagring på ban
den . Beta- och VHS-systemen 
lanserades först i länder där man 
använder NTSC-systemet för tv
överföring, dvs Japan och USA i 
första hand. Bandförbrukningen 
var då ungefär 1,8 m2 per timme 
för Beta och 1,5 m2 för VHS. 
Snart nog ökade man packnings
tätheten och därmed speltiden 
genom att reducera bandhastig
heten . Bandåtgången blev då 
0,9 m2 per timme för Beta och 
0,75 m per timme för VHS. I 
det skedet blev det aktuellt att 

introducera systemen i Europa. 
Eftersom vi här har ett annat tv
system blev det nödvändigt att 
justera hastigheterna. Bandför
brukningen kom då att bli 0,85 
m2 per timme för Beta och 1,05 
m2 per timme för VHS. 

I USA har man visat än mind
re förbrukning och än tätare 
packning, men i Europa tycks 
man vara kallsinnig inför de lös
ningarna, eftersom bildkvalite
ten blir alltför dålig. 

Tät signalpackning 
Här kommer nu Philips-syste

met in med en förbrukning på 
0,56 m2 per timme. I stort sett 
en fördubblad packningstäthet 
alltså. Två frågor att besvara dy
ker genast upp . De är Varför 
och Hur. Vi börjar med Hur, ef
tersom den är lättare att besvara 
entydigt. 

Bilderna upptecknas i form av 
parallella magnetspår på ban
det. Inspelningshuvudet sitter 
på den roterande trumman, och 
trummans periferihastighet be
stämmer därmed hastigheten 
mellan huvud och band. Perife
rihastigheten är nämligen så hög 
(ca 5 m/s) , att bandets rörelse 
kan försummas i det samman
hanget (ca 2 cm/s; siffrorna gäl
ler för aHa videosystern). Den 
höga hastigheten påverkar di
rekt bildens skärpa eller upplös
ning. Ju högre hastighet, desto 
bättre skärpa. Men högre has-

tighet betyder också en större 
trumma, eftersom den alltid 
måste göra ett varv per delbild. 
Större trumma betyder större 
spelare med besvärligare ladd
ning, m m. Alla systemmakare 
har därför stannat för värden 
runt 5 m/s. 

Spårens bredd bestämmer hur 
mycket signal man kan skriva in. 
Det påverkar framför allt bruset 
i bilden . Ju smalare spår, desto 
svagare signal och desto brusiga
re bild. Detta gäller inte helt 
obetingat eftersom man kan 
trolla en smula med intrycken. 

När videotrumman har snur
rat ett varv har bandet flyttat sig 
en liten bit som bestäms av 
bandhastigheten. Nästa spår 
börjar då en viss bestämd bit 
från det förra, och det avstån
det, som är lika med spårbred
den , är alltså direkt beroende av 
bandhastigheten. 

Då är det således bara att sän
ka bandhastigheten, så som man 
hittills gjort i de japanska syste
men, och på så sätt få en så lång 
speltid som kan tolereras från 
brussynpunkt? Nja, här finns åt
minstone två fällor. 

Svår spårning 
För det första är spårbredder

na i Europavarianterna av de ja
panska systemen 33 resp 50 Mm 
för Beta resp VHS. För att hu-

system kan det gå, men att ytter
ligare minska spårbredden är 
vanskligt. 

Om man skakar en VHS-spe
lare medan man tittar på band 
blir det störningar i bilden . De 
är ganska måttliga , men de finns 
där. En mindre spårbredd skulle 
förmodligen ge mer störningar. 

Det andra problemet är lju
det. Om man minskar bandhas
tigheten för att få mindre spår
bredd för videos på ren kommer 
också ljudspårets hastighet att 
minskas . Ljudet spelas in på 
vanligt bandspelarvis längs ban
dets ena kant. Med nuvarande 
bandhastighet runt ca 2 cm/s vi
sar de japanska spelarna en 
sorglig ljudkvalitet i alla avseen
den: Otillräckligt frekvensom
fång, olidligt svaj och högt brus. 
Detta är inga överdrifter, vilket 
var och en kan konstatera som 
lyssnat på t ex pianomusik från 
VHS-band , återgiven över en 
mottagare med någorlunda an
ständig ljuddel. 

Båda dessa invändningar be
möter nu Philips och minskar i 
ett slag spårbredden till hälften 
och behåller bandhastigheten 
vid 2,44 cm/s, vi lket är obetyd
ligt högre än för J apan-syste
men. 

Hur då minska spårbredden 
utan att minska bandhastighe
ten? Jo, man utnyttjar bara ban-

Fig 5. Här är locket till spelaren avtaget, så att llIan ser hllr bandet 
ligger runt videotrumman. Bandföringen påminner i allt väsentligt 
om lösningen i VHS-systemet. 

vudet skall hitta rätt i bandet 
måste då bandet styras med en 
precision som är bättre än så. 
Om huvudet spårar dåligt , får 
man starka störningar och extra 
brus i bilden. Och det tål den 
inte. När bandet åldras kan det 
också töjas och maskinen slitas , 
så att mekaniken inte längre 
styr särskilt exakt . I nuvarande 

dets halva bredd vid varje tillfäl
le. Genom att man lutar video
trumman mindre mot bandets 
kant når bara huvudet halvvägs 
på bandet, och i och med att 
vinkeln mot bandkanten blir 
spetsigare kommer spåren att bli 
smalare. 

Därmed är ljudet räddat trots 
forts sid 30 
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smalare spår. Den outnyttjade 
halvan av bandet använder man 
genom att vända bandet, precis 
som ~ed en ljudkassett , när det 
tar slut. 

Styr huvudet! 
Men det smalare spåret och 

precisionen? Problemet med de 
smala spåren var att de kräver 
en hög mekanisk precision som 
dessutom inte får förändras med 
tiden. Då ersätter man helt "en
kelt" den mekaniska precisio
nen med ett automatverkande 
spårningssystem. Videohuvude
na placeras på böjbara piezo
elektriska element. Genom att 
lägga spänning på elementen 
kan huvudets position ändras. 
Därmed kan man styra huvude
na så att de alltid spårar opti
malt, oavsett mekanisk preci
sion och oavsett mekanisk för
ändring av bandet. 

Om man skakar en VR2020 
blir störningarna i bilden mindre 
än hos en VHS-spelare trots att 
VR2020 alltså har ungefär hälf
ten så brett videospår och där
med hälften så små toleranser 
att hålla sig inom (50 resp 23 
/Jorn). 

Detta är de båda grundpelar
na V2000 vilar på: Utnyttjandet 
av halva bandet åt gången , som 
ger vändbar kassett och bibehål
len ljudkvalitet, och den dyna
miska spårningen som möjliggör 
tätare packning utan problem 
med mekanisk precision. 

Därmed har vi besvarat ett 
Hur som dök upp tidigare i spal
ten . Återstår ett Varför. 

Argument för handeln 
Ett viktigt svar här är kanske 

inte så populärt: Philips har 
uppenbart sett japanernas an
stormning med förfäran . Deras 
VCR-system höll tydligen inte 
måttet vid jämförelse. När man 
då skulle ta fram ett nytt system 
var man tvungen att finna argu
ment att slå på för att systemet 
skulle förefalla överlägset. 

Resonemanget är inte obe
kant: Varje tillverkare av kon
sumentprodukter söker efter en 
egen fråga att vara först och bäst 
med: Kylskåpet med varnings
lampa för temperaturen, bilen 
med värmesits som standard, 
tvättmedlet med Kraftkorn, etc. 

I och för sig innebär detta inte 
att de lösningar man kommit 
fram till är ointressanta för kon
sumenten, men de kanske heller 
inte alltid är nödvändiga . Om 
Philips skulle tagit fram ett 
VHS-system och det blivit unge
fär lika bra (eller dåligt) som det 
befintliga, så skulle man knap
past kunna sälja det. Man måste 
ju ha ett argument för varför 
just Philips-systemet skall väl
jas! 

Jag tror att man får söka en 

stor del av motiven till det nya 
systemet i sådana resonemang. 
Konsumenten har ju i regel ing
et intresse av spårbredder , vi
deotrummor och servosystem. 
Köparen vill mera troligt i första 
hand ha en maskin som kan spe
la in och återge bild och ljud så 
bra som möjligt så billigt som 
möjligt . 

Nu betyder trots allt Philips
systemet en del även i praktiken 
för konsumenten. Inget tvivel 
om det. Vårt Varför kan också 
få ett antal populära svar. 

Billigare band 
Den högre packningstätheten 

på bandet betyder lägre band
kostnad . Man har sagt att det 
kommer att kosta ca 25 kr för en 
timmes speltid. Redan nu kostar 
emellertid de japanska banden 
ungefär så mycket, trots att en 
speltimme kräver ungefär dub
belt så mycket band. Förmodli
gen kommer det att hända ett 
och annat med priserna när det 
blir ett ordentligt utbud av 
V2000 på marknaden. Den lägre 
bandåtgången bör i alla fall på 
ett eller annat sätt slå igenom i 
priserna, även om man natur
ligtvis kan lura konsumenten ge
nom att låta honom betala 
konstlade priser. 

Frågan är dock hur stor bet y-

VIDEO & 
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Fig 6. Så här är bandet dispone
rat. Vardera halvan innehåller ett 
ljudspår, 650 /Jorn brett, delbart till 
två kanaler på 250 /Jorn för stereo
ljud. Videospåren är 22,6 /Jorn bre
da och ett extra kontrollspår för 
godtycklig användning är 300 /Jorn 
brett. 

delse prisaspekten har. Medan 
Philips kämpade mot de japans
ka systemen med sitt VCR-sys
tern , som gav åtskilligt högre 
tim-pris , hävdade man energiskt 
att priset spelade mycket liten 
roll , eftersom de flesta använda
re nöjer sig med ett fåtal band 
som därmed inte utgör någon 
större investering. 

Timpriset 25 kronor för en 
timmes videoprogram kan också 
jämföras med vad en timmes 
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kassettmusik kostar. Det torde 
vara mellan 10 och 20 kronor, 
beroende på bandkvalitet! Fem 
kronor extra för bilden ... ? 

Den dynamiska spårföljning
en medger också ett antal kons
ter med stillbild och föränderlig 
bildhastighet , men de är ännu 
inte realiserade i någon apparat 
utan finns bara söm en latent 
möjlighet i systemet. 

Kassetterna kommer att säljas 
i längder upp till 2 gånger 4 tim
mar. Till VHS har aviserats 
längder upp till 4 timmar som 
skall komma i år. I Philipskas
setterna har man inkluderat ett 
antal kod-hål, som gör det möj
ligt att utrusta spelarna med 
automatik för avkänning av 
bandlängd eller omkoppling för 
olika bandtyper. Man har talat 
om att så småningom kunna an
vända metallband t ex för att an
tingen få bättre bild eller längre 
speltid. 

Bandhastigheten för V2000 är 
alltså ungefär densamma, eller 
obetydligt högre än de japanska 
systemen. I fallande ordning är 
hastigheterna 2,44 cm/s för 
V2000, 2,34 cm/s för VHS och 
1,87 cm/s för Beta. Några större 
skillnader i ljudkvalitet mellan 
systemen på grund av bandhas
tigheten bör det alltså inte bli . 

I V2000 har Philips emellertid 
från början integrerat ett dyna
miskt brusundertryckningssy
stem kallat DNA, Dynamie 
Noise Surpression. Det arbetar 
ungefär som det beprövade Do/
by-systemet vid både in- och av
spelning. Tack vare den elektro
niken kan man få både lägre 
brus och bättre frekvensgång. 
Brusundertryckning går natur
ligtvis att använda också till de 
japanska systemen, men att 
blanda in sådana nu skulle skapa 
problem med utbytbarheten för 
de många kassetter och spelare 
som finns nu. 

Ungefär så långt kan man be
skriva de viktigaste argumenten 
för Philips-systemet. Den första 
apparat som produceras nu in
nehåller dessutom en hel del lös
ningar som inte i och för sig är 
bundna till systemet men som 
naturligtvis kommer in i bilden 
om man skall värdera systemet 
praktiskt . Man köper ju inte ett 
system utan en apparat. 

Vi har fått prova en VR2020 
under en tid och har tittat på oli
ka program och lyssnat till lju
det, även över hi fi-högtalare. 
Bild- och ljudkvaliteten väger 
enligt vår mening tyngre än alla 
de finesser som allt fler video
spelare utrustas med. 

Japansk bild 
Av de japanska systemen an

ser vi Beta vara minst dåligt och 
VHS mest. I båda fallen får man 
en så stor försämring av bilden 

att en normalkonsument upp
täcker och i viss mån störs av 
den . Bildkvaliteten vi fått från 
VR2020 skulle vi vilja placera 
någonstans mitt emellan de bå
da systemen : Intrycket av bilden 
skiftar en del , beroende på vad 
slags utg~ngsmaterial man be
traktar. Overlag är det dock så 
att bruset i bilden är högre än 
hos Beta-systemet. Brus i bilden 
märks dels som ett svartvitt 
grundbrus, och dels som ett 
färgbrus . Det senare yttrar sig 
som flammande återgivning av 
mättade färger. 

Alla videospelare ger tyvärr 
. rätt mycket färgbrus. Om man 
drar ner mättnaden något märks 
det mindre än om man är alltför 
frikostig med färgen . Vi tycker 
oss märka att färgbruset ofta 
verkar högre på V2020 än t o m 
VHS, som annars ofta är sämst 
på den punkten. 

Här bör det kunna vara det 
smala videospåret som spelar in. 
Ett smalt videospår innehåller 
mindre energi än ett brett, och 
mindre energi betyder liten sig
nalstyrka som ställer höga krav 
på förstärkarna . Beta-spelaren 
har visserligen mindre spår
bredd än VHS och ger ändå 
brusfriare bild , men det beror 
på att Beta använder ett slags 
brusundertryckningssystem i vi
deokanalen . Något sådant tycks 
inte finnas hos vare sig VHS el
ler V2000. 

Bildens upplösning eller skär
peintryck är också viktigt. Efter
som alla systemen ger ungefär 
samma hastighet mellan band 
och videohuvud bör man vänta 
ungefär samma bandbredd. Det 
har man förmodligen också, 
men skärpeintrycket bestäm.~ in
te av bandbredden allena. Ogat 
är mycket känsligt för oregel
bundenheter i frekvensgången 
och kan därmed " luras" att upp
fatta en bild som mer eller mind
re skarp om frekvenskurvan ges 
en lämplig utformning inom det 
frekvensområde man mäktar 
överföra. 

Betonad skärpa 
VHS-systemet hade i begyn

nelsen en kraftig peakning, dvs 
höjning amplituden för frekven
ser på några MHz. Den var så 
kraftig att man tidvis kunde 
överst yra elektroniken med väl
digt fula övergångar som följd . 
Korrektionen har ändrats något 
på senare modeller till det bättre 
men snygga skarpa övergångar 
är svåra att få . 

Beta använder också fre
kvenskorrektion men vid en läg
re frekvens. Den innebär å ena 
sidan att man får ganska störan
de ringningar runt vissa kontu
rer men å andra sidan att bildin
nehåll som t ex text återges 
bättre. 
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Fig 7. Vid programmeringen av tidverket hjälper mikroprocessorn till. 
Man försätter maskinen i programmeringsmod genom att trycka ned 
CALL-tangenten. Då tänds texten START i fönstret och operatören 
skall slå in önskad starttid. På det sättet går man igenom hela procedu
ren med nya uppmaningar från tablån tills verket är fullbordat. 

Även V2000, eller snarare 
VR2020, använder någon form 
av konturbetoning. Vi har lite 
svårt att bedöma den entydigt. 
På vissa bilder kan man ha en 
synbart utmärkt skärpa medan 
andra kan bli totalt blurriga. 
Text återges med märkbart säm
re skärpa än original utsändning
en, men den ser ändå bättre ut 
än över VHS. 

Om man studerar testbilden 
från televerket finner man att 
den reella upplösningen är låg. 
Man kan också rätt väl se att det 
inte förekommer någon krafti
gare betoning av frekvenser in
om det intervall som frekvens
svepet i testbilden täcker. 

De bilder som återges väl 
tycks vara sådana som kommer 
från bra filmrnateriai medan 
elektronkamerabilder besväras 
mer av både sämre upplösning 
och mera brusstörningar. 

Ganska entydigt kan vi emel
lertid slå fast att våra tidiga in
tryck av systemet står sig: Man 
har inte velat eller lyckats fram
ställa apparater med väsentligen 
bättre bildkvalitet än Japan-sys
temen. Enligt vårt förmenande 
hade det varit önskvärt. Nu har 
man inget "hi fi"-alternativ på 
bildsidan. Men förmodligen 
skulle det ha blivit för dyrt. 

När alltså Philips i sin reklam 

talar om "bildkvalitet av högsta 
klass", betyder det samma som 
när VHS och Beta talar om sam
ma sak, dvs något helt annat, 
nämligen en synbar försämring 
jämfört med utsändningen. 

Processat ljud 
När det gäller ljudet har man 

emellertid lyckats höja sig över 
konkurrenterna. Bruset är sänkt 
till en mer rimlig nivå tack vare 
det brusundertryckningssystem 
man använder. I vår mottagare 
fick vi dock en del extra bild
brum i ljudet. Det försvann ty
värr inte heller när vi anslöt 
ljudutgången direkt från spela
ren till en hi fi-förstärkare. 
Ljudstörningen tycks alltså 
komma från spelarens mottaga
re. Till en del kan detta kanske 
bero på att man har en större 
ljudbandbredd än de japanska 
systemen. Men vad anledningen 
än är så blir bildbrummet stö
rande. 

Frekvensomfånget är också 
högre än hos VHA och Beta. 
Man uppnår ingen. hi fi-kvalitet 
men ändå en klar förbättring. 
Förbättringen är förmodligen 
åstadkommen genom ljudhuvud 
med smalare spalt och/eller an
nan kon;ektion vid inspelning
en. Båda åtgärderna ger mer 
brus åt återgivningen, men det 

bruset kan tas om hand av brus
reduktionssystemet . 

T o m svajet har man lyckats 
få ner till en mera rimlig nivå. 
Det kan inte bero på något an
nat än en bättre mekanisk 
konstruktion. Med alla dessa 
positiva aspekter kanske man 
frestas att tro att ljudet därmed 
skulle vara bra. Mätt med mu
siköron är det emellertid långt 
ifrån fallet. - Alla förbättringar 
som gjorts är vi emellertid tack
samma för! 

Styrande mikroprocessor 
För att göra spelaren lättskött 

har man inkluderat den numera 
nästan obligatoriska mikropro
cessorn i systemet. Philips 
VR2020 är den videospelare 
som gått längst när det gäller att 
utnyttja mikroprocessorn för att 
göra ett kapabelt och lättskött 
system. 

I det automatiska kopplings
uret ingår processorn på två 
sätt: Dels tar den hand om öns
kemålen om inställda tider och 
kanaler , dels hjälper den till att 
tala om hur den skall program
meras. 

Man kan programmera spela
ren att spela in upp till 5 olika 
program från valfri kanal under 
en period upp till 16 dagar. Var
je inprogrammering behöver f y-

ra angivelser, starttid , stopptid , 
dag och kanal, och mikroproces
sorn styr en lamptablå som i var
je fas talar om vad som skall slås 
in härnäst. Ett vettigt system, 
som visar att intelligensen inte 
bara finns i mikroprocessorn 
utan Qckså hos konstruktören . 

InvändniIlgsfritt är systemet 
ändå inte. Onskad dag slår man 
in genom att ange, hur många 
dagar fram i tiden den önskade 
inspelningsdagen ligger. Det vo
re enklare med någon form av 
datum eller dagangivelse. Phi
lips håller med om detta, om in
te i ord så i handling. Med spela
ren skall kunderna få ett litet 
kort som visar hur många dagar 
det är t ex från en torsdag till 
måndag den vecka som kommer 
efter nästa. 

Man behöver inte slå in in
spelningstillfällena i någon viss 
ordning. Mikroprocessorn ser 
ändå alltid till att inspelningarna 
sker i önskad ordning. 

Mikroprocessorn ingår också i 
manöversystemet. Om man gör 
en galen manöver, som t ex att 
börja spela utan att någon kas
sett ligger i, kommer kassettluc
kan att öppnas och gapa upp
fordrande. Tangenterna kan 
tryckas i godtycklig ordning 
utan att något blir fel, också 
med assistans av mikroproces
sorn. 

Två sökmetoder 
För snabbspolning av bandet 

finns två möjligheter. Om man 
spelar och vill snabbspola kan 
man trycka på först stopp och 
sedan snabbspolning. Då dras 
bandet in i kassetten och snabb
spolningen sker med hög hastig
het. Om man i stället direkt 
trycker på snabbspolning, sker 
denna med bandet runt trum
man och med lägre hastighet. 
Snabbspolningen upphör då 
man släpper spol-tangenten och 
bandet fortsätter automatiskt att 
spela. En mycket användbar lös
ning när man vill leta efter av
snitt på bandet! Det bör kanske 
påpekas att man dock inte får 
någon bild under spolningen. 

Det finns också ett annat sys
tem för sökning. För att det 
skall fungera på meningsfullt 
sätt måste användaren vara lite 
ordningsam och skriva upp ban
dets mätarställning i början på 
varje program. Räkneverket är 
elektroniskt och nollställs auto
matiskt varje gång man lägger i 
en kassett och om man spolar 
den till början. Med en tangent 
märkt GO TO och manöverbor
det kan man då slå in önskad 
mätarställning på en siffervisare 
och maskinen söker upp just 
den mätarställningen. 

Kanalväljaren kan rymma 
upp till 19 kanaler, vilka ställs iIi 

forts sid 32 
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Fig 8. Medfjärrkontrolltillsatsen kan man styra alla funktioner hos 
spelaren. Det mottagande elementet placeras på spelarens framsida 
och övrig elektronik i en burk/ör sig på baksidan. 

genom en självsökande anord
ning. Varje kanal kan tilldelas 
en godtycklig sifferkombination 
mellan 01 och 99. 

Påhängd fjärrkontroll 
V2020, rymmer, som vi tidi

gare nämnt, varken stillbilds- el
ler slow-motionsfunktioner fast 
systemet tillåter sådana med god 
kvalitet. Ej heller har man i ma
skinen någon fjärrstyrning eller 
in- och utgångar annat än över 
antennterminaler. Som tillbehör 
kan man dock köpa bäda möj
ligheterna. 

Fjärrkontrollen består av tre 
enheter, en mottagardel som 
sätts fast på maskinens framsi
da, en detektor- och styrdel som 
sätts på baksidan och en sändar
del som är fristående och batte
ridriven. Fjärrkontrollen är helt 
komplett och tillåter snabbspol
ning, stopp, inspelning, spel
ning,. kanalval och sökning efter 
mätarställning. Inspelnings
knappen sitter helt lömskt och 
ospärrat bland de andra. En 
feltryckning här kan radera ett 
program av misstag . Kassetter
na går att spärra mot ofrivillig 
radering med en skjutbar plast
bit, men ett program man inte 
tänkt att spara utan bara se nå
gon gång spärrar man knappast 
och då finns det risk för olycka. 

Video in- och utgång finns 
också som tillbehör. Man får då 
också in- och utgång för ljud lik
som för bandstart från tv-kame
ra t ex. Ä ven detta tillbehör be
står av liten burk som sätts fast 
baktill på apparaten . 

Inbyggd service 
Mikroprocessorn ingår i näs

tan alla operationer som utförs . 
Men inte nog med det. Proces
sorn kan också användas vid ser
vice och felsökning. För service
ändamål kan man koppla bort 
det ordinarie styrprogrammet 
och ersätta det med ett externt 
serviceprogram. Det program
met testar först mikroproces
sorn själv och därefter alla sif
fervisare. När detta är gjort kan 
själva testningen börja . På sif
fervisarna anges hela tiden vad 
som provas och resultatet av 
provningen. På detta vis kan 
man snabbt ringa in ett miss
tänkt fel. Felsökning i dator
kretsar är annars besvärligt att 
göra och här överlåter man 
klokt nog detta till datorn själv. 
Dessutom kan den då undersö
ka resten av spelaren! 

Uppfyller önskemålen? 
Blir nu V2000 det system Phi

lips och konsumenterna kan 
hoppas? Finns de tekniska för-
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utsättningarna? Ja , när det gäl
ler bildkvaliteten kan vi konsta
tera att den ligger på ungefär 
samma nivå som hos de japans
ka systemen. Och det tycks ju 

. accepteras av de flesta konsu
menterna. Ljudkvaliteten är nå
got bättre än hos konkurrenter
na , även om skillnaderna inte är 
dramatiska. 

Priset för systemet blir kanske 
något högre än för t ex Beta SL
C7 E, som inkluderar trådlös 
fjärrkontroll och de flesta av 
möjligheterna hos VR2020 re
dan i grundutförandet. Hur pris
känslig marknaden är vet väl 
just ingen , men det kan väl tän
kas att priserna hos andra ma
skiner påverkas av att Philips 
släpper ut sin produkt. 

Möjligheterna som finns hos 
Philips ter sig annars väl genom
tänkta och fungerande. Hand
havandet är inte alldeles själv
klart vad gäller programmering 
och mera avancerade funktio
ner, men med tanke på vad man 
kan göra och i jämförelse med 
konkurrenterna är VR2020 lätt
arbetad . Till stor del får man 
tacka mikroprocessorn för det. 
Den har ju tagits i anspråk inte 
bara vid styrningen av maskinen 

utan också som hjälpreda vid 
skötseln. 

Servicemässigt bör maskinen 
också ligga bra till. Tack vare 
den aktiva spårningen blir preci
sronen mindre beroende av me
kanikens status, vilket bör ge 
god livslängd . Vid service kan 
man dessutom använda mikro
processorn och göra snabb och 
effektiv felsökning . 

V2000 är därmed ett verkligt 
alternativ till de nu numerärt 
överlägsna japanska spelarna. 
VR2020 bjuder också en stark, 
fungerande maskin. Den saknar 
en del av de många finesser 
många andra spelare bjuder så
som stillbild , slow motion och 
fjärrkontroll etc. Fjärrkontrol
len går att komplettera med i ef
terhand , medan man får försaka 
möjligheterna att titta med god
tycklig bildfrekvens. Framtiden 
får väl utvisa hur rätt man be
dömt behovet av den senare fi
nessen. 

Hur som helst finns det nu ett 
modernt, europeiskt videosys
tem, och det finns all anledning 
att tro att det kommer att lägga 
under sig en stor del av markna
den . Hur stor vet vi om några 
k. • 

Fig 9. Mikroprocessorll kan också användas vid service. Mall kall då 
byta ut det ordinarie styrprogrammet mot ett speciellt serviceprogram. 
Här har en enhet med serviceprogram anslutits direkt till processorn. 
Observera, att hela frontplattan kan tas loss för inspektion och för 
.ökad åtkomlighet. 

KOSTNADER 

~ Spelaren VR2020 skall kosta 7000 kr och hamnar därmed i 
samma prisklass som övriga videospelare. Dock finns några 
enklare modeller av andra system som säljs billigare. 
~ Tillsatsen för video- och Ijudin- och utgångar kostar 300 kr 
och tillsatsen för trådlös fjärrkontroll kostar 400 kr. 
~ Band finns i flera olika längder från två timmar till åtta 
timmar. Tvåtimmars band kostar 70 kr och åttatimmars 190 kr. 



Önska och tryck. 

MÅNGA KOMMER ATT KÖPA DEN HÄR TV-BANDSPELAREN TROTS ATT DEN ÄR LITE DYRARE ÄN DE 
VANLIGA MODELLERNA. 

HITACHI VT-5500 ÄR EN TEKNISKT AVANCERAD TV-BANDSPELARE SOM GER DIG FLER INSPELNINGSTILLFÄLLEN. 
DU PROGRAMMERAR DEN VIA EN MIKRODATOR. DET ÄR INTE SVÅRARE ÄN ATT ANVÄNDA EN FICKRÄKNARE. 

HAR DU REDAN ERFARENHET AV VIDEO UPPSKATTAR DU PROGRAMMERINGSMÖjLIGHETERNA. 
SKALL DU SKAFFA VIDEO FÖR FÖRSTA GÅNGEN KAN DU GÖRA DET I TRYGG FÖRVISSNING OM ATT KÖPA EN 

MASKIN SOM HÄLLER MÄTTET EN BRA BIT IN I FRAMTIDEN. 

DATAPROGRAMMERING. 
Med hjälp aven inbyggd mikrodator och 7 dygns timer kan bandspelaren 

programmeras att starta och stoppa upp till fem gånger per vecka. 
Kanalvalet kan dessutom programmeras så att bandspelaren 

väljer program 1 eller 2. I framtiden kan det bli aktuellt 
med fler kanaler än l:an och 2:an och då ger dig den här 
bandspelaren 12 kanaler att välja på när du skall spela in. 

PROGRAMSÖKARE 
Bandspelaren kan programmeras via en signal så att den själv söker 

upp rätt moment eller program på bandet. 

STÖRNINGSFRIA BILDER FRÅN START. 
Bilden stabiliserar sig omedelbart efter vaIje nedtryckning aven manöver

tangent tack vare ett servostyrt bandladdningssystem. 

STILLBILD. 
N är paus knappen trycks ned står bilden stilla så att 

man kan granska den i detalj. 

ENBILDSFRAMMA TNING. 
Tryckknapp på bandspelarens frontpanel fOr enbildsframmatning. 

UUDDUBBNING. 
På ett inspelat band kan man lägga på sin egen röst, musik 

eller andra ljudeffekter. 

ÅTERSPOLNINGSMINNE . 
Hjälper till att hitta rätt punkt på bandet. 

STOP-OCH-GO-AUTOMA TIK. 
Automatisk stopp när bandet är slut samt automatisk övergång till 

fOrinställt TV-program. 
FJÄRRKONTROLL. 

Pausfunktion via kabel, både vid in- och avspelning. Bandspelaren kan 
även fjärrstyras via videokamera. 

3 MOTORER. 
Separata motorer fOr bandtransport, videotrumma och bandladdning. Det 

innebär snabba och enkla övergångar mellan olika funktioner, 
t.ex. mellan avspelning och snabbspolning. Dessutom ökad driftsäkerhet. 

VIDEOHUVUDET. 
Videohuvudet är av kristallferrit som är ett mycket hårt material och video
trumman är av AHS-Iättmetall. Det garanterar utomordentlig livslängd. 

VIDEOINGÅNG. 
Direktanslutning för videokamera. 

DÄMPAD KASSETTLUCKA. 
Den luftdämpade kassettluckan skonar både mekanismen och kassetterna 

och skramlar inte. 

FUKTVARNARE. 
Om bandspelaren varit utomhus eller transporterats och det uppstår kon

dens blinkar en varningslampa och drivsystemet låses automatisk i 
stoppläge för att förhindra att videotrumman 

eller videobandet tar skada. 

HITACHI SALES SCANDINAVIA AB, BOX 7138, 172 07 SUNDBYBERG, TFN 08-985280 $ .HITACHI 
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Flexibel och krafHull dator 
för hobby- eller utvecklingssystem - del 6 

Fig 1. Principschemat j ör kassettmodemet. 

Nu har turen kommit 
till ett kassettmodemför 
lagring av data på vanli
ga audiokassetter. Mode
met arbetar på såväl 300 
som 1200 bauds hastighet 
och är avsett för det i för
ra avsnittet beskrivna ter
minalkortet. 

Anpassningselektronik 
och programexempelför 
Philips matrisskrivare 
115DR skall vi också be
skriva. 

Av Åke Holm 

•• Till det i förra avsnittet be
skrivna lilla terminalkortet ford
ras ett kassettmodem för att 
man skall kunna spela in och 
lagra data på en vanlig kassett
spelare. Här skall det modem
kortet beskrivas. Vi skall även 
visa hur man ansluter Philips 
matrisskrivare 115DR till dator
systemet . 

Kassettmodemet har vissa lik
heter med det i RT 1978 nr 9, 
beskrivna modemet. Den nya 
varianten har dock en egen 
ACIA-krets för att kommunice
ra med mikroprocessorn och 
modemet kan dessutom överfö
ra data med både 300 och 1200 
baud. Det senare är värdefullt 
med tanke på den tid det tar att 
med 300 bauds hastighet ladda 
in ett program på 8 k ord i min
net . Med 1200 bauds hastighet 
minskas den tiden till 2S % och 
denna tidsvinst kan vara värde
full , speciellt om man vid första 
försöket att ladda in program
met misslyckas och måste börja 
om från början igen. 

Principschemat visas i fig 1. 
IC7 är oscillatorn för både sänd
nings- och mottagningsklocka. 
Den lämnar 4800 Hz (justeras 
med R30) vid 300 baud och 
19200 Hz vid 1200 baud (j uste
ras med R33). Datasignalen , 
som spelas in på band , består av 
tonfrekvens , som skiftar mellan 
1200 och 2400 Hz, beroende på 
om det är en nolla eller en etta. 
För att ge samma tonfrekvenser 
vid 1200 baud som vid 300 baud 
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delas klockfrekvensen från IC7 i 
IC8, då SI står i läge 1200 baud . 

Vid avspelning förstärks sig
nalen från bandet i T1 och T2 
och på stift 11 på IC1 har det 
åter blivit en kantvåg med fre
kvensen 1200/2400 Hz. Dioder
na D4 och DS med tillhörande 
RC-nät ser till att det på stift 3 
på IC1 blir en kort puls för varje 
flank på insignalen . Genom att 
dessa pulser kommer tätare vid 
2400 Hz än vid 1200 Hz, kan 
man återvinna ettor och nollor i 
de båda halvorna av IC4. Till 
hjälp för detta krävs en puls från 
stift 10 på IC3 . Den skall ha en 
bredd av 280 /J-S för att datase
pareringen skall fungera klan
derfritt . Första halvan av IC3 är 
en återtriggande monovippa , 
som över stift 6 och 7 meddelar 
ACIA-kretsen att bärvåg finns 
(DCD=data carrier detect). 
Lysdioden D7 indikerar bärvå
gens närvaro och stift 8 på IC4 
öppnar datautgången, så att in
ga störpulser skall komma ut på 
dataledningen RXD , om bär
vågsindikeringen faller ur. Lys
dioden D6 blinkar när data 
kommer in från bandet , den är 

släckt när data är " 1" och tänd 
när data är "O". 

Klockpulser för mottagna da
ta kan man få från signalen som 
kommer från bandet , men för 
att öka säkerheten används IC7 
även för mottagnings klockan . 

Normalt skall KCS-modemet 
placeras i kontakt J2 på moder
kortet i datorn och får då adres
sen $8020 för 6800-processorn. 
IC9 ingår inte i funktionen utan 
har medtagits därför att KCS
modemet skall kunna få en full
ständig avkodning, om det ex
empelvis skall kopplas parallellt 
med ACIA-kortet i kontakt 11. 

Med KCS-modemet kan man 
nu spela in data på band och 
spela av data från band med de 
båda kommandona P och L i 
monitorprogrammen ECBUG 
och FOBUG , vilka beskrevs i 
förra artikeln . Monitorprogram
met TBUG2 använder inte den
na adress för att lagra data på 
band. I CBUG2-monitorn kan 
man däremot välja port 7 vid L 
eller P kommandot för att adres
sera KCS-modemet . En utökad 
monitor för 6800 är under ut-

forts sid 37 
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TE 
KONSTR 

Du blir förvånad över hur mycket du 
klarar med Texas Instruments fick
datorsystem. Du behöver inte ens 
programmera själv - vi har färdiga 
program. Varför lägga ner tid på så
dant som andra redan gjort? 

Färdiga program finns t ex i våra 
programmoduler för Elteknik, Håll
fasthetslära, Lantmäteri, Statistik 
och Matematik. Att använda ett pro
gram ur en modul kräver inga förkun
skaper i programmering. Exempel: 

Du skall beräkna en balk med 8 
stödpunkter. Balken har varierande 
böj styvhet och utsätts för olika typer 
av belastningar. Tvärkrafter och mo
ment vid samtliga stödpunkter sökes. 
Ur modulen "Structural Enginee
ring" använder du programmet 
"Continious Beem". Mata in nödvän
diga indata - på skrivaren får du 
kvittens och omedelbart de sökta sva
ren - med ledtexter och symboler. 

En fickdator från Texas Instru
ments använder du inte bara på job
bet. Seglar du skaffar du dig 
Marinnavigationsmodulen, flyger du 
finns Flygnavigationsmodulen. För 
golf, bowling, bridge, fotografering, 
tips, biorytm m m finns Spelmodulen. 

Vi har också böcker med listade 
program. Många konsulter har ut
vecklat program för fickdatorer. För
eningen Programbiten har ett mycket 
fint utbytessystem för program till 
Texas Instruments fickdatorsystem. 

Räknarna kostar från ca 675:-, 
skrivaren kostar ca 1750:-, moduler
na kostar från ca 250:-. Samtliga pri
ser inkl moms. Vi reserverar oss för 
prishöjningar från 1 maj 1980. 

Beställ information om fickdator
systemet och/eller om föreningen 
Programbiten. Ange gärna intresse
område. 

TEXAS INSTRUMENTS 
Box 39103, 10054 Stockholm, tel 08-235480 
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Dator från sid 34 

veckling och kommer att använ
da detta KCS-modem för att 
lagra data på band. 

Provning av modemet 
Kretskortet för modemet 

återges i fig 2 sett från foliesidan 
och i tig 3 sett från komponent
sidan med komponentplacering. 
Komponenterna monteras en
ligt stycklistan. Börja med alla 
byglingar. De är på komponent
placeringen markerade med 
streck mellan två hål. Fortsätt 
sedan med de minsta kompo
nenterna. Om IC9 inte skall an
vändas (vilket är det normala) , 
skall inte heller någon sockel in
lödas. Däremot skall bygeln t in
lödas. 

När kortet är monterat och 
kontrollerat är det dags att pro
va det. Den intrimning som be
hövs består i att justera de tre 
trimpotentiometrarna enligt be
skrivningen. R18 används för att 
justera in lagom nivå till band
spelarens ingång. Modemet kan 
sedan provas enligt den beskriv
ning som gäller kommandona P 
och L för ECBUG-monitorn. 

Den som använder FLEX 2.0 
operativsystem och vill kunna 
lägga ut data och text på kassett , 

,... 

L-

kan göra ett program TAPE.
SYS för det. Kommandot är i 
princip uppbyggt som PRINT.
SYS med en annan adress för 
ACIA:n. Istället för att man 
skickar data till en skrivare ma
tas data till kassettmodemet. 

Printer till datorbygget 
Philips matrisskrivare 115DR 

är kanske inte i första hand av
sedd som periferienhet till en 
hobbydator, men den kan med 
fördel användas även till det. 
Printern har också den stora för
delen att det går att variera an
talet steg mellan varje rad och 
man kan på så sätt använda 
printern även för plottning och 
grafisk återgivning. 

Printern skriver normalt 40 
tecken per rad uppdelat på 240 
kolumner , vilket ger sex kolum
ner per tecken . Utskrift sker på 
vanligt eller tryckkänsligt pap
per. Det finns en piggmatnings
tillsats för papper på löpande 
bana. Under printern sitter ett 
kretskort , vilket innehåller all 
styrelektronik för pappersmat
ning och kontroll av motorn för 
matning av printerhuvudets 
vagn. 

För att anpassa printern till 

e 

Fig 2. Kretskortet tiLL kassettmodemet sett från fo
liesidan i skala 1 :1. 

datorn åtgår ganska enkel elekt
ronik , se tig 4. Printern skall 
dessutom matas med 12-16 V 
likspänning för motor, magnet 
och printhuvud. 

Programstyrd printfunktion 
Anpassningsdelen för prin

tern består av ICl , som är en 
parallellsnittskrets (PIA), av 
IC2, en programmerad EP
ROM-teckengenerator samt av 
två LS-TTL-kretsar. IC3 är ko
lumnräknare för varje tecken. 
IC4 har diverse grindfunktioner. 

I Eprom-kretsen IC2 har var
je tecken tilldelats åtta adress
positioner. Eftersom varje tec
ken endast är sex punkter brett 
inklusive mellanrum, finns två 
outnyttjade adresspositioner för 
varje tecken. I tig 5 visas i prin
cip hur tecknen är uppbyggda 
och teckengeneratorn program
merad. De sju utgångarna DO
D6 från IC2 styr över drivstegen 
Il-TI de sju nålarna på skrivhu
vudet. För varje kolumn kom
mer en puls från printerns elekt
ronik. Denna puls stegar ko
lumnräknaren IC3. IC3 noll
ställs i början på varje rad ge
nom utgången CB2 från ICl. 
Nollställning sker även då ut-

gången D7 från IC2 går från hög 
till låg nivå. Det är alltså inne
hållet i IC2 som bestämmer, när 
IC3 skall nollställas. I fig 5 är 
svart punkt lika med hög nivå på 
utgången. 

Den första kolumnen för bok
staven A har således "datat" 
$lF, nästa $24, $44, $24, $lF 
och kolumn 5 slutligen $80. På 
så sätt är hela teckengeneratorn 
uppbyggd och i fig 6 visas hela 
repertoaren för IC2. 

Det går även att göra en tec
kengenerator med proportionel
la tecken, men då får man ha en 
extra koll på hur många kolum
ner som har använts totalt. I an
nat fall kan inte styrprogrammet 
avgöra när en rad är fullskriven. 

Flexskiveanpassning 
Programmet, som återges i tig 

7, är egentligen framtaget för att 
användas till operativsystemet 
FLEX 2.0, men kan naturligtvis 
nyttjas till andra 6800-tillämp
ningar. Programmet är utspritt 
på olika ställen i minnesarean 
beroende på att det i operativ
systemet finns plats för en del av 
ett printerprogram. Vissa adres
ser anropas av FLEX vid ut-

forts sid 38 , 
L 
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Dator från sid 37 

Fig 3. Kretskortet till kassettmodemet sett från komponentsidan. Led
ningsmönstret visas ifärg och komponent placeringen i svart. 

Komponentförteckning 

KCS-modemet: 
Cl,3-4,10 0,22 IlF polyester 
C2,8 1 nF keram. skiv 
C5,15 2200 pF pol. 
C6 8,2 nF pol. 
C7,9 6,8 nF pol. 
C12 0,68 IlF el 11lF tantal 
Cl3-14 22 nF pol. 
C16 47 IlF 16 V 
C17 0,1 IlF pol. 
C18 1 nF pol. 
Dl-5 1N4148 
D6 gullysdiod 

kolumn 
O t 2 

07 

06 

OS 

04 

L- 03 
ni 
01 
c 02 
~ ... 

::J 

N 01 
~ 

00 

D7 
D8 
IC1,2 
IC3 
IC4 
IC5, 8 
IC6 
IC7 
(lC9 
Jl 
Rl 
R2, 19 
R3 
R4-5, 7, 17, 
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grön lysdiod 
röd lysdiod 
4011 
4528 
4013 
4027 
6850 
555 
74L5138) 
5-pol. DIN-kontakt 
3,3k5%1 /8W 
1 k 
680 k 

6 7 

2~27 
R6,15,36 
R8, 16 
R9 
Rl0,21 
Rll 
R12 
R13 
R18,23,33 
R20, 22, 34 
R24,25,35 
R30 
R31 
R32 

10 k 
100 k 
1,5 k 
68 k 
4,7k 
82 k 
33 k 
220 k 
100 k trimpot 
22 k 
220 ohm 
10 k trimpot 
18 k 
180 k 

Sl 

Tl,3-6 
T2 
1 
1 
3 
3 
1 

2-pol omkopplare 
för kort 

BG 548 ellikn. 
BG 558 ellikn. 
kretskort GA-8003 
IC-hållare 8-pol. 
IC-hållare 14-pol. 
IC-hållare 16-pol. 
IC-hållare 24-pol. 

Printeranpassningen : 

Cl 
C2 
C3 
Dl 
D2 
D3-5 
ICl 
IC2 

IC3 
IC4 
Rl 
R2 
R3-
R4 
R5 
R~7 
R8-12 
R13 
Tl 
T2 

T3-4 

1000 IlF 16 V 
10 nF pol. 
1 nF pol. 
BA 148 (7 st) 
BZX61G24 (7 st) 
1N4148 
6821 
Eprom 2716 
(se text) 
74L593 
74L500 
2,2 k (7 st) 
4,7 k (7 st) 
330 ohm (7 st) 
1 k (7 st) 
1 k 
5,6 k 
3,9 k 
10 k 
BG 548 (7 st) 
BD262A el BD 680 

(7 st) 
BG548 
labkort, socklar, 
kontakter m m. 

Komponentsats till kassett
modemet kan beställas från 
CA-Elektronik AB, box 2010, 
13502 Tyresö, tel 08-
7423401, från Telko i Stock
holm, Göteborg och Malmö 
samt från Digitronie. En kom
plett sats kostar 196 kr exkl 
moms. Enbart kretskort 45 kr 
exkl moms. 

Data på IC2 till printer kan 
beställas från CA-Elektronik 
för 50 kr exkl moms på kassett 
eller flexskiva. 

Fig 5. Figuren visar uppbyggnaden av de olika tecknen i teckengenera
torn le2 . 

skrift , och på dem måste det då 
finnas program (eller hopp till 
program). 

På $ACCO börjar den rutin , 
som sätter upp PIA-kretsens in
och utgångar och på $ACE4 
börjar själva utskriftsprogram
met. Eftersom både B-ackumu
latorn och X-registret ej skall 
påverkas , sparas dessa på rad 51 
och 52, innan printprogrammet 
tar vid. Hela printerprogrammet 
kan naturligtvis läggas i EP
ROM Det fordrar dock 45 bytes 
dataminne i RAM för buffert
minne och för lagring av para
metrar. 

När buffertminnet, som rym
mer 40 tecken , är fullt eller då 
koden $D (vagnretur) mottages , 

skrivs hela raden ut. Printerns 
konstruktion medger inte att ett 
tecken i taget skrivs ut . Om mer 
än 40 tecken kommer in, skrivs 
först en rad med 40 tecken ut , 
varefter programmet automa
tiskt ger en vagnretur och en 
radmatning , innan buffertmin
net fylls på igen. 

Den använda teckengenera
torn har 256 positioner för olika 
tecken. 128 av dessa är pro
grammerade med bokstäver och 
siffror enligt fig 6. Koderna $00-
IF ger inga tecken ut. De övriga 
koderna $80-$FF kan man pro
grammera för grafik eller egna 
tecken efter valfritt mönster. 
För plottning , dvs inget radav-

forts sid 40 



~® GAMMA iaI® 
Lyssna och njut av 

Gamma WM i äkta marmor 

MA 5231 
PRIS: 355:-

Högtalaren som även är en möbel. 

och testad: 2 995:-

SILVERMEDAlJ HI-Fl GRAND PRIX 1979 
Gamma-högtalarna med Alnico-magnet och 2-års garanti. 

Utförliga elementdata i vår katalog. Du rekvirerar den från oss kostnadsfritt. 

iSI 
GENERALAGENT FÖR GAMMA HÖGTALARE I SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND: 

~.·pk",p.asi:a ~p"I"p ~~ 

® STOCKHOLMSVÄGEN 37, 19454 UPPLANDS VÄSBY, TELEX 12205, TELEFON 0760 -330 25 

Lyssna pi Gamma-högtalarna hos nlgon av följande butiker: ARBOGA: Arboga Radio, Nygatan 27. ARVIDSJAUR : Musik & TV-Centra, Storgatan 11. BORLÄNGE : Karl Larssons Musik
handel AB, Stationsgatan B. BOLLNÄS: Kl ints Radio TV, Odengatan 5. ESKILSTUNA : Rippans Radio, Teatergatan 1. GÄVLE : Modul-Ljud, Drottninggatan 25. GÖTEBORG : TV-Man AB, 
Sprängkullsgatan 15. HALMSTAD : TV·Man AB, Laholmsvägen 27. HELSINGBORG: Supsr Sound, Nedre LAngvinkelsgatan 49. HUDIKSVALL : Klints Radio TV, Hamngatan 13. HÄRNÖ· 
SAND : Agrens Radio TV, Prisma. JÖNKÖPING : LSW, Kanalgatan 5. KARLSHAMN : Nya Ca_ Radio AB, Drottninggatan 66. KALMAR: Stereo HiFi Butiken, Kaggensgatan 3B. 
KARLSKRONA: BL Radio TV AB, Ronnebygatan 49. KARLSTAD : Ljudman, Jungman_gatan 9. LINDESBERG : Linde Radio HiFi , S. Torggatan 6. LINKÖPING : Angelo! Union Radio TV, 
Ryds & Ekholmens Centrum. LULEA : Beliva AB, Shopping, Lulel. LUND : AH Ljudteknik, Stora Södergatan 29. MALMÖ: Interelektronic, Nobelvägen 37. NORRKÖPING : El & Radiokom· 
paniet AB, S:t Persgatan B7. NÄSSJÖ : Radiocentralen, Storgatan 19. PITEA : Beliva AB, Storgatan 52. SIMRISHAMN : Eldhs Radio & TV, Storgatan 34. SKELLEFTEA : Ljud & TV-Center, 
Köpmangatan 14. SOLLEFTEA : Stereo & Fotocentrum, Storgatan 45. STOCKHOLM : HiFi Kit Elektronics, S:t Eriksgatan 124. UMEA : H-Elektr!,>n, Sveag. 12. UPPSALA: HB-Ijudanlägg
ningar, Artillerigatan 16. VÄNERSBORG : Ljud & Bild, Sundsgatan lB. VÄSTERAS : Aros Ljud, Emausgatan 35. VÄSTERVIK : AB Joeng, Storgatan 6. VÄXJÖ : Görans HiFi Center, Kungs· 
gatan 4. ÄNGELHOLM : Wallins HiFi, Storgatan lB. ÖREBRO : Privox HiFi , TrädgArdsgatan 5. UPPLANDS VÄSBY : Väsby Centrum Radio TV AB, Dragonvägen B6. ÖSTERSUND: Stereo· 
torget, Stora Torget 6. 
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Fig 4. Principschemat för anpassningselektroniken till Philips matris
skrivare 115DR. 

Fig 8. Philips matrisskrivare 115 DR. 
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stånd mellan två rader, skall in
gången B2 till printern läggas på 
låg nivå. Det kan styras aven 
ledig utgång från ICl. 

Printerelektroniken kan mon
teras på ett labkort av det slag 
som återgavs i RT 1980, nr 2. 
Philipsprintern 115 DR kostar 
2300 kr exkl moms. Maximal 
pappersbredd 115 mm. Till prin
tern används vanligt färgband av 
plasttyp. Det beskrivna pro
grammet samt data på IC2 kan 
tillhandahållas på kassett eller 
flexskiva för en mindre kostnad . 

En billigare variant av printer 
beskrevs i RT 1978, nr 1. Den
na , av Matsushitas tillverkning, 
skriver på metalliserat papper . 
Det finns även ett utförande för 
värmekänsligt papper med 
mindre antal tecken per rad. 
Det styrprogram som beskrevs i 
anslutning till den artikeln går 
också bra att applicera på detta 
datorbygge. 

Matsushita gör även en mind
re printer med 15 tecken per rad 
för metalliserat eller värmekäns
ligt papper. Den printern är 
dock mera avsedd för industriel
la applikationer. Samme tillver
kare har också en printer med 
80 tecken per rad för samma 
papperstyper . • forts sid 45 
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Fig 3. Slaktning sker på löpande band, och här är det av vikt att 
behandlingen kan slutföras på en minut. Den av Simrishamns Gju
teri utvecklade apparaturen medger dessutom samtidigt behandling 
av fem djurkroppar. 

Svensk forskning 
Köttforskningsinstitutet i 

Kävlinge har sedan länge ägnat 
olika delar av det här problemet 
stort intresse. Man har förstått , 
att det enklaste sättet att lösa 
problemet på är att se till att gly
kogenet snabbt förbrukas , så att 
det inte finns någon energi kvar 
till den avslutande sammandrag
ningen av musklerna. Genom 
att använda pulserande stimula
tionsspänning kan man snabbt 
slutföra denna process. 

I utlandet har man ansett sig 
behöva använda stora spänning
ar för att uppnå mörning. Såle
des används i Nya Zeeland och 
USA spännin~ar från 500-3600 
V. Spontant later det lite otrev
ligt med så höga spänningar i 
fuktig miljö i ett slakteri. Därför 
har man också på Köttforsk
ningsinstitutet försökt att förut
sättningslöst analysera vilken 
strömstyrka och spänning som 
ger den bästa mörningen. För 
att vidare påskynda processen 
har man använt pulserande 
spänning. 

Under hösten 1979 kunde fors
karna i Kävlinge (Hanna Nils
son, Håkan Ruderus och Stefan 
Fabiansson) framlägga sina re
sultat inför "25th European 
Meeting of Meat Research 
Workers" . Man kom fram till 
att 15 V spänning, en ström på 
0,2 A och fyrkantpulser med 

frekvensen 0,5 per sekund un
der en minut gav en optimal sti
mulation. 

Strömmen applicerades ge
nom fyra nålelektroder , vilka in
sattes i musklerna i ryggen på 
djuret omedelbart efter avstan
nad blödning. Man fann, att den 
elektriska stimulationen avse
värt förkortade mörningstiden, 
så att köttet var fullt acceptabelt 
inom en vecka. Det motsvarar 
den normala distributionstiden 
till konsumenten, och således 
minskar behovet av lagrings
plats som upptas under längre 
tid. 

Impulsmörat kött 1980 
Stimulationsperioden som 

slakteriet använder avslutas in
om en minut och är således 
snabbt avverkad. Apparaturen 
har redan framställts kommer
siellt och finns till salu hos Sim
rishamns Gjuteri . Under våren 
1980 kommer utrustningen att 
användas vid olika jordbruks
kooperativa föreningsslakterier . 
Samtidigt lanserar Slakteriorga
nisationen kött med mörhetsga
ranti . 

Det kanske skulle ha glatt den 
gamle amerikanske statsmannen 
att veta , att hans metod godta
gits ca 230 år efter det att han 
lanserat den . Somliga tycker att 
den tekniska utvecklingen alltid 
går snabbt. Här får man nog 
skaka på huvudet. • 

LITTERATURREFERENSER 

JONSSON, G, FABIANSSON, S, NILSSON, H: Experiments 
to avoid cold shortening in beef. 24th Meat Research Congress, 
1978, Kulmbach, pp E 10:1- 6. 

NILSSON, H, RUDERUS, H, FABIANSSON, S: Meat quali
ty characteristics of very low voItage stimulated beef carcases. 
25th European Meeting of Meat Research Workers . Budapest 
1979. 
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Alltid dubbel 
med Philips nya, ~änl 

. 2x4 tim. speltid med vändbar kassett 

Du får alltid dubbelt så lång speltid med 
Philips vändbara videokassett jämfört med 
motsvarande kassetter från andra system! 

2x4 timmars speltid! Först 4 timmar på ena 
sidan - vänd kassetten och du får ytterligare 
4 timmar speltid! Bekvämt, bandekonomiskt! 

Kassettsortimentet omfattar 2x1 timme, 2x2 
timmar, 2x3 timmar och 2x4 timmar. 

Hög bildkvalitet med OTF 
Oynamic Track Following 
DTF - dynamisk spårföljn 
- innebär att videohuvud, 
alltid spårar rätt oavsett e\ 
töjning i bandet, varierane 
bandspänning eller fuktigl 
Resultatet är en störnings 
och stabil bild utan trackir 
problem. Alla spelare i sy 
stem VIDEO 2000 är 100 
kompatibla. 

GO-TO automatisk programsökning 
På en inspelad kassett är det mycket enkelt a' 
hitta tillbaka till ett bestämt avsnitt. Tryck bare 
in GO-TO, ange avsnittets läge med sifferkna 
parna och spelaren finner automatiskt den 
begärda inställningen. 

S TV-program bandas automatiskt 
Timern på VR 2020 är mycket lättprogramme 
rad . 5 olika TV-program med automatiskt kan. 
byte kan ställas in för inspelning upp till 16 d} 
i förväg. Timern - digitaluret - visar dessute 
alltid exakt rätt tid. 



å lång speltid 
_ara video-kassetter! 
I dygns förinställning 
gen annan TV-bandspelare har timer för upp 
116 dygns förinställning för automatisk band
ng av 5 olika TV-program. 
Jtomatisk stationsinställning 
Jp till 19 TV-stationer kan ställas in med auto
atisk sökning och sedan lagras i dataminnet. 

rektfunktion på alla tangenter 
är du startar t.ex. en inspelning behöver du 
lra använda en tangent - i det här fallet 
ECORD. 
, tangent för varje funktion på VR 2020 - Du 
In gå direkt från vilken funktion som helst till 
lskad annan funktion, t.ex. direkt från 
::WIND till EJECT! 
ild direkt efter snabbspolning 
3rfekt om du vill köra en snabbrepris i rätt has
~het av t.ex. ett fotbollsanfall. I läge PLAY hål
r du REWIND intryckt några sekunder. Sedan 
>mmer reprisen direkt. 

Jtomatisk returspolning 
är en kassett är inspelad med timer kan du få 
3n returspolad automatiskt och klar för avspel
ng direkt. 

Hög.ljudkvalitet med DNS -
Dynamie Noise Suppression 
Ljudtekniskt har VR 2020 också en stor nyhet 
- DNS - som arbetar både vid in- och avspel
ning och ger störningsfri ljudåtergivning med 
hög kvalitet. 
Fjärrkontroll 
Trådlös fjärrkontroll (infraljus) för samtliga kör
funktioner finns som extra tillbehör. 

VR 2020 är otroligt lätt att sköta därför att den 
är världens mest avancerade video! ! ! 
VR 2020 är underbart lättskött och tillförlitlig 
därför att mikroprocessorn som styr de elektro
niska funktionerna är programmerad för att bl.a. 
hindra felmanövrering. Det går helt enkelt inte 
att göra fel - spelaren säger ifrån! 

Philips VR 2020 är den första TV-bandspelaren 
i system VIDEO 2000 - det nya videosystemet. 
VIDEO 2000-systemet har egenskaper 
som inget annat system: 

• vändbar kassett för dubbel speltid 
• 2x4 timmar speltid på en kassett 
• 100 % kompatibilitet (utbytbarhet) av kasset

terna mellan alla spelare i system VIDEO 2000 

• en mångsidighet med de mest avancerade 
elektroniska funktioner och finesser som 
något av världens system kan uppvisa 

• VIDEO 2000 är så flexibelt att det kan möta de 
ökande kraven från framtida generationer 
TV-bandspelare. 

PHILIPS 
Informationstjänst 10 



Utveckla? Ja, men med förnuft! 
Motorola har varit föregångare på 
ROM i åratal och var bland de första 
med industristandard-ROM. Nu 
kan du för första gången matcha alla 
med sockelkompatibla EPROM! 

Motorolas MCM68764 är det första 
64K EPROM som är sockel
kompatibelt med 24-bens industri
standard-ROM och EPROM. Hela 
serien (EPROM och ROM från 8K till 
64K) omfattar sinsemellan utbyt
bara minnen. 

Och när det gäller dynamiska 
RAM •.. 
. . . kompatibilitet även här: 4K-
16K-64K, hela serien i 16-bens 
kapslar. 

EPROM ROM 

64K MCM68764 MCM68A364 
32K MCM2532 MCM68A332 

MCM68732 
16K MCM2716 MCM68A316 

TMS2716 
8K MCM2708 MCM68A308 

MCM68708 

RAM 

64K MCM6664 
16K MCM4116 
4K MCM4027 

Välj en vettigare EPROM/ROM
eller RAM-konfiguration - kontakta 
din Motoroladistributör idag! 

AB GÖSTA BÄCKSTRÖM DISTRIBUTÖREN - INTERELKO AB 
BOX 12009, 10221 STOCKHOLM BOX 32, 12221 ENSKEDE, Tel. 08-132160 
Tel. 08-541080 

~ MOTOROLA Serniconductor 
\.cy Innovative systems through silieon 

Informationstjänst 11 
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2 
" 

" ::; 
6 
7 
8 

'" lO 
II 
12 80BO 
13 
14 
l:; 
16 
17 
18 
1'7 
2 0 
21 

24 ACCO CE 30 BO 
25 ACC:3 c,F 01 
26 ACC:~ 6F 03 
27 ACC7 86 FF 
28 ACC', A 7 oe. 
29 ACCB Be. OF 
30 ACCD Al 02 
31 ACCF 86 04 
32 ACDl A7 01 
33 ACD3 86 3E 
34 ACD::.:; 20 o::.. 

36 ACLa 
37 ACD8 70 GO BO 
38 ACDB:39 
3'1 
40 ACDC A7 03 
~11 flCDE 86 20 
..... .:. ACEO 7E eo 2D 
43 
44 

46 ACE4 
:,/ 
43 
4 ? 
50 
::;1 
52 
:::;3 
54 
C;~ 

56 
~7 

58 
59 
60 
6 1 
62 
63 
64 

66 
67 
68 
6', 
70 
71 
72 
7S 
74 
75 
?6 

r,CE4 FF CO 2A 
ACE? 37 
ACEö BD CO 34 
ACEB 33 
ACEC FE CO 2A 
ACEF 39 

COOO 
COOO 
C023 
C02A 
C02C 

C020 A7 00 
C02F 7F CO 2C 
C032 20 34 

C034 81 OA 
C036 26 OA 
C038 8D 77 

C03A 86 80 B2 
C03D 85 40 

NA~l PHRINT 

" " AV ÅKE HOLM 1980-04-05 

.. PRINTRUTIN FöR PHILIP3 ~lATRIS
" SKRIVARE 115 DR 
" ANPASSAT FöR PRINTRUTIN TILL FLEX 2.0 

" BESTAR AV KOMMANDO D. Cr10 
" OCH PRINTRUTIN PHRINT,SYS 

FIA EQU 

" F'AO-7 DATA 
" PBI RETURN 
* PB2 LINE FEEO 
" P86 O;BUS'( 
" CBI I~NYTT TECKEN 
* CB2 STARTPULS 

P I A F öR F'R INTERN 

.. PRINTERINITIERING, ANROPAS AV FLEX 

.' 

* 

ORO $ACCO 
LDX lIPIA 
CLR 1, A 
CLR 3. X 
LDA A If$FF 
STA A 0.;{ 
LDA A it-$UF 
STA A 2,;': 
LL,A.~ #4 
STA A I, Ä 
LDA A #$3E 
BRA PRINLT 

ORG 
TST 
RTS 

$ACD8 
PIA 

PRINIT STA A 3,X 
LDA A #$20 
&lP PINlT 

* OUTPUT CHARACTER RUT.lN 

aRG $ACE4 

SÄTT UFP PLAN 
CRA 
CRB 
PAO-7 UTGÅNGAR 

PBO-:3 UT, PB4-7 IN 

PRINTER READY CHECK 

CB2 NEG STARTPULS 
SPACE 

* PRINTRUTIN. ri-ACK TECKEN SOM SI<ALL UT 
.. B-ACK OCH X-REG PÅVERKAS Ed .. 
PRINT 

* 

SH XTEr1P 
PSH 8 
-JSR P 100 
FUL B 
LOX XTEr1P 
RTS 

* RAMCELLER 

* 
* 
PRBUF 
PRPOS 
XTEMP 
CRFLG 

* PINIT 

* PIOO 

* Pli!:} 

ORO 
RMB 
RMB 
RNB 
RM8 

SCOOO 
40 
2 
2 
I 

STA A O,X 
CLR CRFLG 
BRA PRETUR 

CMP A IIOj,OA 
.BNE P200 
8SR PRLF 

LOA A PIA+2 
BIT A #$40 

PEKARE FöR PR8UF 

FLAGGA 011 CR SENASTE 

LI NE FEED ? 

GöR EN RAOMATNINO 

TESTA OM KLAR ' 
PA6-INGÅNGEN 

PHILIPS MOSAIKPRINTER 115DR 

77 
78 
7'~ 

SO 
81 
82 
83 
84 

86 

;33 
89 
';0 
9 1 
92 
';>3 
94 
95 
96 
97 
98 
";)""; 

100 
101 
102 
103 
104 
10:i 
106 
lO} 
108 
109 
110 
11 1 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
12 4 

C03F 27 F9 
C041 39 

C042 81 00 
C044 26 09 
C046 7C CO 2C 
C04'~ 80 16 
C04B 7F CO 2C 
C04E 39 

C04F 81 IF 
C(i51 2:3 FB 
C053 FE CO 28 
C056 A7 00 
C058 08 
C059 FF CO 28 
eos c se: CO 28 
C05F 26 ED 

C061 CE CO 00 
C064 Fb CO 2"7 
C067 5A 
C068 28 E4 
C06A ~C 
C06B se 
C06C A6 00 
C06E B7 80 BO 
C071 37 
C072 8L\ 2F 
C074 33 
C07S 08 
C076 5A 
C077 27 OF 
C07', B6 80 BI 
C07C 2A FB 
C07E 8b SO BO 
C081 A6 00 
C03:3 87 80 80 
C086 20 ED 

C088 8D 24 
C08A BD CO 3A 
C08D 70 CO 2C 
C090 27 07 
con CE CO 00 
C09~ FF CO 28 
C098 39 

123 C099 80 16 
126 CO',8 BD CO 3A 
127 C09E 7F CO 2C 
128 COAI 20 EF 
129 
130 
131 COA3 C6 36 
132 COA5 86 3E 
133 COA7 F7 80 83 
134 COAA B7 80 B3 
135 COAD 39 
136 
D7 COAE C6 A2 
138 COBO 8C 
139 COBI C6 A4 
140 COB3 37 
141 COB4 FA 80 B2 
142 COB7 F7 80 82 
14:3 COBA 33 
144 COB8 5A 
145 COBC 26 FO 
146 COBE 7F SO 82 
147 COCl 39 
148 
149 

NO ERROR(S) OETECTED 

" P200 

PII'~ 

" P300 

" P:::;OO 

P600 

" PRETUR 

PRCLR 

" PRLFD 

* 
* PMSTRT 

" PRCR 

PRLF 

PRDEL 

" 

,11#$%&*< )*+) -. /0123456789: ; (=)1 

@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUUWXYZÄÄcUI 
eabcdef9hiJklmnopqrstuvwx~zåäöu. 
Denna texten är inte lån9) därför t.ar V i 

den än en 9ån9. 

BEQ 
RTS 

CMP A 
BNE 
INC 
BSR 
CLR 
RTS 

CMP A 
BlS 
LOX 
STA A 
INX 
STX 
CPX 
BNE 

LDX 
LDA B 
DEC il 
8M! 
INC B 
INC B 
LOA A 
STA A 
PSH B 
BSR 
FUL B 
INX 
DEC 8 
BEGI 
LDA A 
BPL 
LOA A 
LOA A 
STA A 
BRA 

BSR 
JSR 
TST 
8EQ 

LOX 
STX 
fiTS 

BSR 
-JSR 
CLR 
BRA 

LOA B 
LOA A 
STA B 
STA A 
RTS 

LDA B 
FC8 
LOA B 
PSH 8 
ORA B 
STA 8 
PUL B 
DEC B 
BNE 
CLR 
RTS 

END 

... 

P115 

#$00 
P300 
CRFLG 
P500 
CRFLG 

#$IF 
PI19 
PRF'OS 
O, X 

RETURN 

FLAGGA F öR E-J LI I~EFEED 
VAGNRETUR 
r~OLLA 

~ONinOLLTECKEN ? 
I SÅ FALL GLot'i DET 

L;o;GG rr; BUFFERT 

F'RPOS PEKA PÅ N;o;STA POSITION 
#PRBUF+40 3LUT PÅ BUFFERTEN ? 
PIP NIX 

#PRBUF 
PRPOS+I 

Pil', 

0, X 
PIA 

PMSTRT 

PRETUR 
PIA+I 
P650 
PIA 
0, X 
PIA 
P600 

PRCR 
P115 
CRFLG 
PRLFO 
#PRBUF 
PRPOS 

PRLF 
PI15 
CRFLG 
PRCLR 

#$36 
#$3E 
PIA+3 
PIA+3 

jl$A2 
$8C 
#$A4 

PIA+2 
PIA+2 

PR DEL 
PIA+2 

SKRIV HELA RADEN 
LSB-DELEN 
MINSKA ETT STeG 
Dr1 B~FF GÅ RTS 
PEKA PÅ URSPRU;~GLIGA VÄRDET 
OCH PÅ NÄSTA STEG 
HÄMTA TECKEN FRÅN BUFFERT 
LÄGG UT TILL PRINTERN 

STARTA PRINTERN 

PEKA PÅ N;o;STA 

GöR EN CR OM RADEr. SLUT 
REDO FöR N;o;STA ? 

CLEARA FLAGGAN 
H~MTA NÄ3TA TECKEN 
LÄGG UT NÄSTA TECKEN 

GwR EN VAGNRETUR 
V;o;NTA TILLS KLAR MED Ol TO 
KOLLA OM LF SKALL GöRAS 

ATERST;o;LL PEKAREN 

RAO~lATN I NO 

LAG PULS PÅ CB2 
HöG IGEN PÅ C82 

PULS FöR VAGNRETUR 
HOPPA öVER NÄSTA IN:::TRUKTION 
PULS FöR RADr1ATNINO 

HöG PULS PÅ P IAr~ 

VittiNTLOOP 1 mS 

Fig 7. Programlista för printru
lin anpassad till jlexskivesystem. 

~ Fig 6. Exempel på utskrift från 
skrivaren 115DR. 
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Robert Angus: USA-rapport 

Storsvindel i falska skivor ... 
Många hot mot detaljhandeln .. . 
Fick-kryptokrets för telebruk .. . 
"Kompenserat" högtalarljud .. . 

•• En ganska hård och tuff 
vårsäsong är till ända för de 
amerikanska hi fi-detaljisterna . 
Inte så att business har varit sär
skilt dålig . Tvärtom, om man 
betänker omständigheterna : 
Många butiker över kontinenten 
har haft en försäljning som lig
ger över det normala för årsti
den och som överträffat förvänt
ningarna , trots att ekonomerna 
knappast gjort annat än varnat 
för en djupgående kris och trots 
att det på regeringsnivå börjat 
hända saker som riktar sig mot 
amerikanens " liv på kredit" , 
detta att ett tvåsiffrigt antal mil
jarder utgör skuldsättning i 
plastkortens tecken ... 

Konsumentkrediterna kom
mer troligen att skärpas, menar 
man från olika håll , och detta 
slår ganska kännbart mot geme
ne man. 

Sedan har vi oljekrisen och 
besvärligheter på arbetsmarkna
den med stora industrigrenar 
drabbade av avsättningssvårig
heter , friställningar och permit
teringar som t ex bilbranschen. 

Som om inte detta vore nog 
skakas branschen av interna 
skandaler: Här står direktören 
och vice vd för en av landets 
mest kända audiobutikskedjor 
anklagade för gangstersamröre , 
för mutor och häleri med trans
porter av stulet gods över del
statsgränserna. 

Vidare har USA:s största ne
ger-ägda audiokedja gått över
styr. Det rör sig dessutom om 
ett av landets mest kända , av 
färgade ägda detaljhandelsföre
tag. Så har vi ett stort kreditin
stitut som vägrar att bevilja någ
ra flera krediter för ljudteknisk 
materiel ... plus att landets äld
sta radiohandelskedja försvin
ner från scenen. Så det där med 
"goda tider" tål väl att tänka på 
lite! 
~ Anklagelserna ovan gäller hrr 
George Levy och Sam Stolen, 
president resp vice inom Sam 
Goody-kedjan. Det blev rättssak 
av sedan Polygram Distributing 
Co hittat för ca 400000 dollars 
piratgjorda skivor och band i ett 
produktparti som gått i retur för 
kreditering. Sedan fann man yt
terligare förfalskningar i Goody
returer till andra grammofonbo-

lag , allt enligt Justitiedeparte
mentet. 

Sam Goody, grundaren av bu
tikskedjan , är mannen som bru
kar ges förtjänsten av att lp-ski
van lanserades i USA år 1948. 
Hans kampanj den gången gick 
ut på att rabattera varje skiva 
med 30 % av ordinarie pris och 
genom att erbjuda lp-adaptrar 
till äldre grammofoner för 9,95 
vid köp av skivor för 25 dollars -
allt erbjudanden , vilka han åter
försäkrat hos Columbia som 
gjorde skivorna: Goodys lilla 
butik blomstrade på rekordtid 
och avsatte efterhand 12 stora 
butiker över kontinenten innan 
Goody drog sig tillbaka med 
pension ; innan dess hade han fö 
sålt hela rörelsen till American 
Can Co, vilket skedde för två år 
sedan. Goody-kedjan införde 
komponentstereoavdelningar 
redan 1958, innan begreppet 
fanns , och idag anses den stå för 
nästan 50 procent av den totala 
detaljistförsäljningen i USA. 

Kanske bör vi göra en distink
tion: En piratutgivning vet ju 
flertalet vad det är, likaså en s k 
coverutgåva - en skiva som före
speglar kända artisters medver
kan, musik etc men som realiter 
handlar om efterbildningar. Det 
finns flera varianter, men ge
mensamt har de att man lockar 
med något som inte har full 
täckning av verkligheten. I det 
nu aktuella fallet handlar det om 
"counterfeit records": Det inne
bär en medveten , noggrann och 
konsekvent gjord förfalskning . 

- En counterfeit-skiva eller 
-band är en exakt kopia av ett 
original och genomförd ned till 
text, typografi och etikett lik
som mappen, förklarar Steve 
Traiman, verkställande sekrete
rare inom RIAA, Record lndu
stry Association of America. 
Han har genom åren kommit att 
arbeta i nära samråd med FBI i 
dylika förfalskningshärvor un
der utredning. 

- Det krävs en rätt tränad 
blick för att se skillnaden mellan 
förfalskningen och originalet , 
säger han. Det kan tyckas att 
det skulle löna sig dåligt att läg
ga ner så mycket jobb på att ef
terbilda de varuslag det gäller , 
men om man betänker, att för-
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falskaren slipper betala något 
alls av de ibland oerhörda be
lopp som en produktion har kos
tat aven skiva utan helt enkelt 
förfalskar en hitskiva, kan han 
sälja efterapningen för en bråk
del av vad originalproducenten 
och rättsinnehavaren måste de
bitera. Tänk också på vilka vo
lymsiffror det gäller för en bäst
säljare, och vinsterna blir för
klarliga , menar Traiman. 

Fallet Goody har visat sig leda 
till George Tucker , en tidigare 
straffad band-pirat , som enligt 
uppgifter för två år sedan tjalla
de till de federala brottsutredar
na att han hade försett ett antal 
butiker i landet med förfalskade 
skivor och band i kassetter, in
klusive Goodys. En talesman 
för åklagarmyndigheten har 
kommenterat att " det här troli
gen bara är toppen av isberget". 

Boken från CAMEO med audio
termer ser ut så här. Den är illu
strerad med diagram och figurer. 
- Anspråken på att vara "den 
mest uttömmande och auktoritati
va boken någonsin" i ämnet ter 
sig lite förmätna mot bakgrunden 
av den många tusen sidor tjocka, 
sedan många år föreliggande te
gelstenen av Tremaine på ljudtek
nikens område - men förbehållet 
är förstås att det rör sig om "krea
tiva" audiotermer; Tremaines 
klassiska jättelexikon är ett strikt 
tekniskt sådant, även om mycket 
"kreativa" begrepp från både au
dio och film återfinns i hans verk 
Audio Encyclopedy, som fått flera 
upplagor. 

Inte otroligt kommer en hel rad 
namn i detaljhandeln att dras 
upp i det här sammanhanget un
der utredningen. 
~ Ernest Hardy har varit ett av 
de stora namnen bakom fram
gången för s k black-owned busi
ness i USA. Han började sin 
karriär med att tilldelas ett bas
ketball-stipendium vid Harvard , 
där han träffade Bob Lock
wood, en audiofil som köpte och 
sålde små företag och vilken 
omsider startade Tech Hi-Fi
kedjan , ett av de framgångsri
kaste företagen i branschen un
der audio-boomens dagar i mit
ten av 1970-talet . Hardy erövra
de en akademisk grad vid Har
vard Business School men vär
vades som proffsspelare inom 
basketvärlden medan Lock
wood jobbade på att expandera 
sin butikskedja över hela Nord
amerika. Senare sammanstråla
de de två igen och Hardy börja
de arbeta för Lockwood som fö
reståndare för dennes butiker i 
Boston. Hardy kom senare att 
av sin arbetsgivare köpa ut fem 
Tech-butiker i Philadelphia , vil
ka han fortsatte att driva under 
det gamla namnet. Den här lilla 
kedjan var livskraftig, och Har
dy kunde efterhand utvidga till 
nio butiker i Philadelphia-regio
nen plus ett stort lager innan 
han gjorde bankrutt mot slutet 
av 1979. 

Och den nye ägaren av Har
dy-kedjan är ingen annan än 
Lockwood, som sålde sina in
tressen i Tech-.kedjan 1978. De 
avyttrade han för att i stället 
starta en ny, kallad Hi-Fi Buys 
... Köpesumman för Hardys af
färer sägs uppgå till 350000 dol
lars . De skall i fortsättningen 
drivas som en del av Hi-Fi Buys. 
~ Den anrika kedjan Lafayette 
Radio Electronics - se RT:s ap
rilnummer och min rapport där 
- tar i dagarna ner flaggan efter 
60 år i branschen med att sälja 
radio- och tv-delar. Lafayette 
hör till de absoluta pionjärerna 
på elektronikhobbysidan i USA 
och sålde bl a ljudgrejor redan 
på 1930-talet. Konkursen är ju 
ett faktum redan, men nu gäller 
det ackordet och tillgodohavan
dena: Om bankerna , som äger 
panträtten och kvarstaden på fö
retaget , beslutar om exekutiva 
åtgärder (i praktiken upphävan
de av gäldenärernas inlösenrätt 
till den intecknade och pantför
skrivna egendomen), befaras 
det att kreditorer som har ford
ringar på totalt sju miljoner dol
lars kan komma att förlora allt
sammans. Den risken löper ock
så ett antal tillverkare som leve
rerat till Lafayette. 

I början av 1960-talet var La
forts sid 48 



Grossistpriser till alla 

I B-l-C SoundSpan- I 
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De nya högtalarna från BJ.C, konstruerade efter helt nya principer. SoundSpan! 
Du har varken sett eller hört något liknande. Genialt enkelt, principiellt riktigt. 

Det viktigaste: Faslinjära. Samtliga element monterade utefter samma axel. 
Lika i ljudtryck runt om tack vare spridningsreflektorer. 
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~ - -- -- !"::J 11458 STOCKHOLM 75239 UPPSALA ~ 
~ ~08/67 99 20 ~018/11 3510 W 
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FÖR 50 ÅR SEDAN 

Television år 1930 

År 1930 var det "ett långt 
stycke till dess televisionen 
blir var mans egendom, om 
den nu någonsin blir det". 

Populär Radio gav dock i 
nr 6,1930 en glimt av hur 
jörsökssändningarna i Eng
land då tedde sig. 

En televisionsutsändning är än
nu inte någon vardaglig historia. 
Men över hela världen arbetas det 
intensivt på att få fram televisions
program av samma slag som de 
vanliga rundradiosändningarna. 

I början var programmet myc
ket enformigt och relativt begrän
sat på grund av att det saknades 
ledsagande ljud. 

Då både London I och London 
II togos i bruk för televisionssänd
ningarna, fingo dessa en helt an
nan prägel. Ljudutsändningarna 
(över London II) voro precis lika
dana som vid en vanlig rundradio
sändning. Hade man så en televi
sionsmottagare att ställa in på 
London I, så kunde man också se 
den uppträdande. Hallåmannen , 
vars bild dök upp i televisionsmot
tagaren, meddelade precis som 
vanligt , vad som skulle komma , 
och efter några sekunder visade 
sig vederbörande konstnär eller 
konstnärinna, hälsade vackert på 
den osynliga publiken och gav 
med en liten nick ackompanjatö
ren tecken att börja . Visor och 
sånger omväxlande med humoris
tiska berättelser, under vilkas 
uppläsning man väl kunde följa 
recitatörens eller recitatrisens mi
mik. 

Man kom på detta sätt nästan i 
personlig kontakt med de uppträ
dande. 

Att vara med om en sådan ut
sändning är en intressant upple
velse, och det märkliga är, att in
tresset inte, såsom fallet är vid 
vanlig rundradio, starkt avtar ef
ter några månader. 

En oretuscherad bild, som ger en 
föreställning om vad televisionen 
av år 1930 kan prestera. 
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fayette näst största audiomate
rielsäljaren i hela USA. Firmans 
årliga katalog ansågs av många 
utgöra den verkliga referensbo
ken . Orsakerna till den senare 
nedgången är givetvis många , 
men påtagligt har Lafayette haft 
en svag ledning. Det är nu fråga 
om det går att rekonstruera fir
man genom ackord och en ny di
rektion - många tvivlar, men vi 
får alltså se tiden an. 
• Under 1979 köpte Household 
Finance Company upp sådär 80 
procent av alla kundkontrakt 
som gällde avbetalningsavtal 
slutna med hi fi-butiker i norra 
Californien . Firman diskontera
de alltså kreditköpen på audiosi
dan och övertog handlarnas 
kontrakt för inlösen . I år har al
la de anslutna affärerna delgivits 
att finansieringsföretaget ifråga 
inte tänker fortsätta kund kredit
finansieringen längre , vare sig 
på hyrköpssidan eller den rena 
avbetalningssektorn . 

Varför? HFC föredrar att 
undvika klarspråk men har skic
kat fram en talesman som säger 
att kundförlusterna i form av be
talningsuteblivanden , indrivning 
och konkurser etc mer än för
dubblats mellan åren 1978 och 
1979 samt att "det är svårare 
och dyrare att få tag i pengar nu 
för tiden". 

Ett annat stort kreditföretag, 
Beneficiai Finance, har börjat 
hårdgranska hela hyrköps-avbe
talningsmarknaden och då inte 
bara i Californien. Det här är 
tecken på en åtstramande poli
tik , som på längre sikt kan kom
ma att förändra branschens 
struktur och även påverka folks 
inköpsplaner rätt långtgående. 
• Det rör sig också på andra 
håll längs finansfronten. Som 
RT-Iäsarna redan delgivits har 
t ex Ampex Corporation överta
gits de facto av Signal Compa
nies, ett Californien-styrt kon
glomerat som omfattar rymd
elektronikindustrier , oljeborr
ningsföretag och en rad andra 
verksamheter. 
• Efter nästan 40 år som agent 
för schweiziska Thorens i USA 
har Elpa Marketing lämnat över 
till Epieure Products. Orsaken 
är att två av Elpas direktörer nu 
går i pension , två herrar vilka 
strax före andra världskrigets ut
brott introducerade Thoren-ver- · 
ken i USA. Elpa fortsätter där
emot att distribuera Thorens 
andra produkter. 
• I vintras berättade en av de 
mera ansedda affärsbulletinerna 
- ett amerikanskt newsletter till 
branschfolk , alltså - om att Elec
tro Audio Dynamies, moderbo
lag till KLH och Peerless högta
larindustrier, höll på att sälja 
bort de två förlustbolagen . 
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Tryckfärgen hade knappt hunnit 
torka förrän EAD-aktiernas 
kurs steg i höjden på den ameri
kanska börsen. 

Styrelseordföranden Sig Suss
kind förnekade eftertryckligt att 
någon försäljning skulle vara ak
tuell . Newsletter-redaktören 
Richard Ekstract vidhåller sin 
uppgift och hävdar att så är fal
let. En komplicerande faktor är 
att danska staten indirekt kon
trollerar 40 procent av Peerless. 
"Mina källor är entydiga, och 
allt pekar på att det blir något 
slags uppgörelse av", hävdar 
Ekstract. - Se vidare de tidigare 
uppgifterna om denna affär i mi
na föregående rapporter. R.A) 
• Storkoncernen BASF har till
kännagivit planer på betydande 
investeringar för att modernise
ra och utvidga sina audio/video
tillverkningsmöjligheter i USA, 
d v s magnetbandfabrikationen . 
Utöver den fabrik man nu har i 
Californien för att längre fram 
montera LVR-videospelare i har 
BASF planer på att utvidga ka
paciteten som finns i Bedford , 
Mass. , där man f n framställer 
den övervägande delen av au
diotapen och övriga magnetpro
dukter för den nordamerikanska 
marknaden. 
• Så har en talesman för Super
scope trätt fram och bekräftat , 
att firman underhandlar om att 
avyttra praktiskt taget allt man 
har av tillgångar i utlandet, vilka 
värderas till 76 miljoner dollars 
- åtminstone var detta substans
värdet för två år sedan. I dessa 
ingår då de tillverkningsresurser 
Superscope förfogar över i Ja
pan och på Taiwan jämte för
säljningsbolag i Europa, dotter
bolag i England, Australien och 
på fler andra håll utanför Nord
amerika. Den finansiella för
stärkning man kan räkna på vid 
en sådan utförsäljning kommer 
att användas för att minska Su
perscopes inhemska skuldsätt
ning i bankerna, beräknad till ca 
46 miljoner dollars . 
• Sanyo skakade om både kon
kurrenter och audiomarknaden i 
stort i slutet av 1979 då firman 
släppte ut en serie hi fi-enheter 
och andra elektronikgrejor som 
prissatts rejält under alla jäm
förbara konkurrentapparater. 
Exempelvis erbjöd man en 
"strippad" VHS-videospelare 
för 700 dollars, där jämförbara 
andra fabrikat kostar nästan 300 
dollars mera , enligt de officiella 
prislistorna . Så fanns där ett me
tallbanddäck för 139 dollars , 
etc. Reaktionen var arg och hä
pen bland konkurrenterna: 
"Dom försöker köpa markna
den . Det är omöjligt att få nå
gon som helst vinst på sådana 
utpriser" . Sades det. 

Men av allt att döma gick det 
runt ändå för Sanyo , och inte så 
lite " köpte de marknaden" ock
så. Då säsongen slutade på ny
året 1980, framstod märket som 
branschvinnare i säljhänseende . 
Det har man haft gott av också 
den här säsongen , detta trots att 
några så låga priser inte längre 
kunnat hållas . Sanyo har fått hö
ja överlag. Enligt vvd Bill Byron 
måste man nog höja ändå mera, 
"avsevärt mera" , tyvärr; men 
det beror på att kostnaderna för 
råmaterial , transporter och han
tering ökat som de gjort , plus att 
finansiering stigit i pris sedan 
1979. 
• En av de stora attraktionerna 
under vinterns Consumer E/ec
tronics Show i Las Vegas var en 
prototyp till ett mikrokassett
däck från Fisher som kan ta me
tallband , har fjärrkontroll och 
Do/by och givetvis är avsett för 
stereo. Inget pris, inget mark
nadsdatum. Intresset var stort. 

Nu har japanska Olympus, 
firman som ursprungligen job
bade fram mikrokassetten för 
diktafonändamål till rangen av 
audiosignalbärare , tillkännagivit 
att man är i farten, igen , med ett 
mikrokassettdäck. 

Det var dock Olympus som 
1978-1979 hade färdigt ett så
dant i mikro-komponentutfö
rande men fick dra tillbaka det 
p g a svalt mottagande i handeln. 
"Vi var inte övertygade om att 
det verkligen var ett hi fi-system 
då", menar nu Olympus vd Seiki 
Sato. Han anser också att Fin
shers nya däck inte heller platsar 
i hi fi-kategorin: "Över 12 kHz 
handlar det inte om hi fi i det 
fallet". Vi gör själva inget förr
än vi verkligen når önskad kvali
tet", understryker Sato . 
• Håller vi på att dränkas i 
fjärrkontroll för nästan allting, 
från kaffebryggare till tv- och hi 
fi-apparater? Flera japanska till
verkare verkar tro , att världen 
verkligen väntar på fjärrstyrning 
för det allra mesta .. . Så har 
Showa Musen Kogyo, ett bolag 
som tillverkare omkopplare och 
gör legojobb åt elektroindu
strin, planer på att öka sin kapa
citet från 100000 fjärrstyrnings
don per månad till 300000 styc
ken . Andra som redan är igång i 
stor skala är Hoshiden Electro
nies, som började göra soleno
idswitchar förra året, och Alps, 
som går in i det här under 1980. 

Så långt står det klart, att fler
talet av dessa omkopplare och 
styrdon säljs vidare till OEMan
vändningar, alltså till andra fir
mor som bygger in materielen i 
sina apparater. Men åtminstone 
Showa vill arbeta efter riktlinjen 
att det finns en vidare marknad 
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[ ffi 
mat8D 
DDD 
SOLLENTUNA 25-28 SEPT. 

Framtidsvisioner -
laborationer
avstörningar -
felsökningar var 
intressanta 
programpunkter 
på MÄT 79 
,och som fåren 
massiv fortsättning 
på MÄT 80. 

mat8D 
SOlLENTUNA25-28SEPT. 

den enda svenska specialinriktade elektronikmässan för tekniker 
och konstruktörer inom radio - TV - video - industri - forskning. 

mat8D kommer att visa och demonstrera nyheter av mätinstrument, mätut
SOLLENTUNA25-28SEPT. rustningar, radiokommunikation, reservdelar, komponenter och 

servicehjälpmedel. 

mat8D arrangeras av Sveriges Radiomästareförbund i samarbete med tid
SOLLENTUNA25-28SEPT. skrifterna Radio & Television, Rateko (Radiohandlarnas Riksförbund) , 

Sveriges Sändaramatörer och Mässbolagen AB. 

Är Du leverantör och vill ställa ut Dina produkter på MÄT 80 - kontakta Mässbolagen AB, 

telefon 08-350 203, så lämnar vi alla upplysningar. Välkommen! 
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PM 2511E med LED 

Nya analoga PM 2505 komplette- PM 2517E 17X 
rar Philips digitala serie PM 2517EI 

______ ...:...:.:..:.-==..:...::.....-:...:...:~0~5 r-----------------
10 A (100 A) 

PM 2517X. Multimetrarna har 
samma robusta och användarvän- True RMS 

liga utformning. De tål hårda tör-
4 fulla siffror 
dB·skala 

nar tack vare väl beräknad kåp- Automatiskt mätom· 
profil. rlldesval 
PM 2505 mäter upp till 1000 V Diodtest 
DC (600 V AC), 10 A {100 Al och Temperaturmätning 

30 Mohm. Diodtest, lednings- Minnesprob 

provare och dB-skala med 80 dB- HF (med tillbehör) 

dynamik. 
Linjära skalor 
LED·display 

Dom här multimetrarna kan du lita Display med flytande 

på i alla väder! Skaffa en- två eller kristall 

alla tre. Ring eller fyll i och sänd Ledningsprovare 

oss kupongen redan idag. Robust, handvänlig 
Testsladdar, mjuka 
obrännbara 

x x 
x x 
x x 

x x 
x x 
x x 
x x 
x x 

x 

x 

x x 

x x 

x II Svenska AB Philips, Avd. Mätinstrument, 
11584 Stockholm. Telefon 08/63 5000. 

I 
x I PM 2517E PM 2517X PM 2505 I Jag beställer 

x I Sänd offert på 

I Sänd datablad på 

x I 

.... ex D 

.... ex D 
D 

.... ex D 

.. .. ex D 
D 

.... ex D 

.... ex D 
D 

x I Namn .......................................................... · .. · ...... .. 

I Företag ................................... · .. ········ .. ·· ........ .... .... . 

x I Adress .................................... ·· .. ··· .. ·· .. ··· .. ······ ........ . 

x I Postnr /adress .......................................................... . 

I 
x I Telefon ................... ......................... ... .......... · ...... · .. 

Svenska AB Philips, Avd, Mätinstrument, 11584 Stockholm.Tel. 08/63 50 00. 

Mätinstru ment PHILIPS 
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som ropar efter en universellt 
användbar fjärrkontroll, som 
också kan anslutas alla slags be
fintliga apparater i ett hushåll. 
~ CAMEO är en akronym för 
något som heter the Creative 
Audio and Music Electronics 
Organization. Därifrån har man 
nyligen utgivit ett nytt och kan
ske behövligt litet lexikon, the 
Dictionary of Creative Audio 
Terms, i form aven 100-sidig pa
perbackvolym som omfattar 
över 1 000 termer och uttryck 
jämte definitioner. 

CAMEO:s vd, Larry Blakely, 
beskriver boken som "den förs
ta uttömmande ordboken på 
området oerative audio-termi
nologi". Den vänder sig till hel
och halvproffs på sektorn inspel
ning och musikutövning; i syn
nerhet de musiker, vilka byggt 
upp en egen liten studio för nå
got ändamål. 

"Vårt syfte med sammanställ
ningen av boken är att ge en 
grundläggande och fungerande 
kunskap ifråga om audiotermi
nologi och det till alla som be
rörs av den industrin", säger 
Blakely. 
~ Bilstaden Detroit må vara 
bland USA:s största cityregio
ner , men då det gäller hi fi
marknaden har staden med om
givningar traditionellt intagit en 
dålig plats i ligan. Varför har 
aldrig gått att klarlägga nöjak-

tigt. Emellertid ansåg några per
soner 1979 att det borde gå att få 
upp intresset, så det arrange
rades för en tid sedan en tre da
gar lång Hi fi & stereo show. 
Omkring Z3000 besökare kom, 
vilket föranleder både utställar
na och showproducenten Teresa 
Rogers att börja tala om ett årli
gen återkommande evenemang. 
Detroits Cobo Hall, belägen in
ne i stadskärnan, är också en av 
landets bästa lokaler att hålla en 
hi fi-mässa i, enligt mrs Rogers . 
Svårigheten framför andra tycks 
vara Detroits ökänt höga brotts
lighet, som avskräcker folk från 
att ge sig dit. Detta har traditio
nellt inneburit låga besökssiffror 
för arrangemang förlagda 
"downtown" Detroit. 

I olikhet mot flertalet andra 
amerikanska hi fi-mässor med
gavs utställarna här att sälja va
ror till besökarna. Det fick bl a 
till följd att en handlare satte 
upp en hel butik inne på mäss
golvet medan andra , från mind
re stånd, erbjöd tillbehör och s k 
super fi-skivor, etc. Andra åter 
demonstrerade discoljud - för 
övrigt fanns ett "riktigt" disko
tek i stadshuset ifråga - och 
även videokassetter rullades för 
folket liksom man kunde se stor
formats-tv från specialprojekto
rer. Mrs Rogers tillskriver fram
gången en särklassig förhands
publicitet i pressen. 

~ Framtidssak eller bara ett ut
slag av ett allt mera hysteriskt 
samhälles elektronik-paranoia? 

Det frågar sig folk inför den 
produkt som firman Datotek lnc 
i Dallas , Texas, erbjuder i form 
aven liten apparat, vilken liknar 
en räknedosa av litet format 
men som chiffrerar, "codar", 
budskap för "säker överföring 
över telefonnätet, telex eller 
faximil". 

Kretsen är avsedd för resande 
affärsmän och diplomater, kal
las DH-26 och kostar en bagatell 
om 1980 dollars. Priset är utan 
minsta tvivel föranlett av årtalet 
för.patentets beviljande. 

sultatet sägs leda till en ökning 
av den akustiska effekten ge
nom att en kontinuerlig "utfyll
nad" sker i högtalarens fre
kvensberoende återgivning. Fir
man hävdar, att iden går att 
tillämpa på varje förstärkare, 
vare sig det rör sig om en fick
formatstor transistormottagare 
eller en 360 W x Z-bjässe . 

Första bolag att köpa ideerna 
är Concord Electronics, som an
ser att bygga in kretsen i sitt bil
stereoprogram. Umbertis me
nar, stt slutresultatet genast är 
hörbart även för det otränade 
örat. • 

~ Over till lite mera vardagliga .--___________ ---. 
saker: Los Angeles-firman Dy
namic Compliance (!) letar efter 
licens tagare till en ny teknik 
som går ut på applicerande av 
en krets som kontinuerligt över
vakar högtalare genom att "se" 
igenom effektförstärkaren och 
antingen öka eller minska ut
spänningen från den i syfte att 
kompensera brister i ljudkäl
lorna. 

Enligt bolagets vd Wayne 
Umbertis fungerar kretsen som 
en automatisk fk-variator i det 
att den avkänner och nivåbe
stämmer hela det ljudspektrum 
som avges i ett rum aven högta
lare. Nästa steg blir att anord
ningen strävar att ekvalisera för
stärkarens utsignalalstring. Re-

IAFAYETTE
BOLAGETS 

kris i USA behandlas här intill av 
RT:s USA-medarbetare Robert 
Angus, vilken också tidigare rap
porterat om denna gamla firmas 
svårigheter. 

Vi vill med anledning av detta 
understryka, att Svenska Lafay
ette ab i Göteborg icke berörs av 
USA-bolagets krissituation: Den 
svenska firman är inget dotterbo
lag, påpekas därifrån, utan en 
helt fristående agentur. Verksam
heten vid Svenska Lafayette fort
sätter alltså som hittills. 
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Fig 1. Vi har provat B & W 801 Monitor i det här utförandet diir de 
båda högtonelementen i sitt "hus" ligger öppet. Den här delen av 
högtalaren kan man annars få en toppkåpa till, se RT 1979 nr 10 sidan 
6. Toppdelen är löstagbar från höljet. På fronten t h sitter säkrings
knappar och indikatorn för skyddet. 

Högtalaren är rejält tung med sina 44 kg och löper på länkrullar i 
botten. Kontakterna baktill är utförda för bananer på kablaget. 

801 kännetecknas av ett ytterst gediget montage och högtalaren är 
stadigt uppbyggd. Det går dock attfå den i skakning något under extrem 
ljudtrycksavgivning. Att den avsetts för yrkesändamål mera än för hem
användning torde dock vara klart. 

•• Vi har tidigare intresserat 
oss för brittiska Bowers & Wil
kins högtalare 801 Monitor, vil
ket en åtta täta sidors detaljerad 
redovisning i oktobernumret 
1979 av RT vittnar om. Denna 
av John Bowers initierade ska
pelse var en av de nya högtalare , 
vilka för oss innebar att teknolo
gin , insikten och målsättningen 
på ljudåtergivningsområdet , 
långt om länge, lett till påtagli
gare framsteg än bara reklam
löften. 

Eftersom en så ingående 
skildring av högtalarens konst
ruktionsförutsättningar , materi
alteknologi och utvecklingsfaser 
redan lämnats i våra spalter - se 
sidorna 6-15 i RT 1979 nr 10 - är 
det överflödigt att annat än i 
korta drag beröra bakgrunden . 

801 Monitor kallades där "da
torberäknad proffshögtalare 
med laseranalyserade element". 
Den tillkom för att möta ex
tremt höga kvalitetsfordringar , 

varvid direktiven för arbetet in
te bara meddelades i form av 
strikta data , t ex en linjär re
spons från 30 Hz till 20 kHz upp
mätt i fritt fält etc, utan också 
sådant som att avvikelser i något 
plan inte fick bli märkbara för 
lyssnarna. Märk pluralen - det 
förutsattes från början, att en 
grupp sådana skulle ha utbyte av 
högtalaren. Ett annat av de krav 
som formulerades gällde att oli
ka ljudkällor i originaluppta
ningen måste gå att lokalisera 
korrekt i läge under återgivning
en , med stabil verkan och utan 
påfallande av rummets betinga
de avvikelser . Informationen i 
djupled måste också vara mot
svarande tillförlitlig " genom att 
förmedla korrekt avstånd mel
lan artist och mikrofon" , citerat 
ur vår tidigare genomgång. 

Det där är saker som är långt 
mera omvälvande än de kan 
framstå som. 

_ Det rör sig helt enkelt om 
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B&W 801 Monitor, 
musikåterskapare 
av högsta klass 
'* Månadens högtalarrecension har vi själva sett 
fram mot: Den föregicks aven mycket ingående be
skrivning i RT 1979 av hur Bowers & Wilkins 801 
Monitor kom till och vilken avancerad teknologi som 
bildar bakgrund. '* Det återstår inte mycket annat än att konstatera, 
att det lika omfattande som omsorgsfullt bedrivna 
analys- och provningsarbetet bakom högtalaren också 
avsatt en ljudkälla i den absoluta elitklassen, som 
lämnar väldigt lite övrigt att önska. (Men manfår 
vara noga med driv förstärkaren). '* Jo, kanske då att den skulle ställa sig prisbilliga
re. Men kvaliteten och det utvecklingsstadium 801 
representerar har - än så länge - få medtävlare. 

av BERTIL HELLSTEN och ULF B. STRANGE 
Foto : Tillverkaren 

oftast förbisedda parametrar , 
som för många är lika väsentliga 
som låg distorsion och linjär fre
kvensgång. Egentligen ändå vik
tigare , därför att en van lyssnare 
alltid utför mentala korrektio
ner av ett återgivet material ge
nom en inre filtrering som fyller 
ut brister i den vägen , under det 

het och högsta lycka vid avlyss
nande aven mini transistorradio 
för 50 kronor .. . 

Det handlar givetvis till större 
delen om sättet att höra, om 
andra kriterier för upplevelsen 
och om just yrkesmässigt be
tingade mönster för detta. 

att sådana örats och hjärnans Mäter och låter utmärkt 
processer gentemot perspektiv-
fel , distorderade ljudfält och liv- Det görs ibland gällande, att 
lös akustisk verkan inte kan en högtalare som mätmässigt 
uppbådas lika lätt. En högtalare uppför sig väl under provnings
kan ha grava 'brister i fråga om betingelser också måste låta bra 
tonomfång, renhet i ljudet och i praktikfallet . Det må vara sant 
svackor i sin frekvensgång ; inte i en rad fall, men all erfarenhet 
så få människor kan ändå fördra talar för att denna tes har vä
den om den uppfattas som le- sentliga undantag, jfr ovan. 
vande , som en reell förmedlare Fallet B & W måste dock ore
av sitt budskap. En aldrig så teo- serverat hänföras till gruppen 
retiskt perfekt ljudkälla som som både mäter utmärkt och lå
känns platt , dimensionslös och ter förnämligt , är vår konklu
begränsad i rummet får det svårt sion efter prov med högtalaren. 
vid en jämförelse mot en annan , Eller recension , då . 
som lyckas inge åhörarna käns- Man kan inför den känna lite 
lan av närvaro och ett slags av Rolls-Royceköparens upp
delaktighet i det akustiska ske- höjda likgiltighet för pappersda
endet , trots formella brister i ta och med en axelryckning kon
övrigt . Det är en av elektroaku- statera , att allt egentligen är 
stikens klassiska stötestenar "tillräckligt". Bra nog, helt en
som mycket forskning nedlagts kelt! på nuvarande stadium av 
på utan att några egentligen (analog)tekniken. 
glasklara resultat kunnat här- Anser man inte det , är det in-
ledas . te en hi fi-högtalare man siktar 

Det andra gamla exemplet till, utan en specialljudkälla som 
som brukar dras upp är yrkes- tillgodoser en viss , begränsad 
musikers ovilja mot mycket i hi faktor , menar vi. Det skulle 
fi-väg :, de tycker inte om detta kunna gälla djup basen ; hos B & 
" riktiga" ljud , känner ofta inte W imponerande nog men för 
igen det men kan _uppleva salig- .~vissa yrkesändamål möjligen för 



grund ändå. 
Yrkesmässig nog är däremot 

belastbarheten som torde ligga i 
en klass för sig. 

Att 801-an är tungdriven kan 
också skrivas på proffsanvänd
ningens konto. Tillverkaren re
kommenderar en förstärkare 
som är kapabel till att avge mera 
än 180 W, trots att man nomi
nellt anger 50 W i 8 ohm. Den är 
jobbig att driva till sina högsta 
ljudtryck, som vi skall beröra 
något längre fram. 

Det är alltså på flera fronter 
som den tänkta yrkesanvänd
ningen skiner igenom i koncep
tet och som gör den till något 
mera än en hem-hi fi-pjäs. 
Formgivningen har också fått 
underordnas kraven på den slut
na lådans uppbyggnad. Den är 
rejält tung och ytterst solid och 
består tre från varandra separe
rade, slutna höljen för respekti
ve element förlagda inne i det 
ytteromslutande skalet. Man 
kan stjälpa en speciell toppkåpa 
över högtonstrålaren om man 
vill, eller låta den ligga frilagd . 
Det senare skänker 801:an ett li
te lägre utseende, men för hem
bruk avviker den ändå rätt kraf
tigt mot alla vanliga lådor på 
marknaden. 

Inte heller priset har förstås 
mycket gemensamt med dessa, 
en B & W 801 kostar 5 OO~ 000 
kr stycket, uppskattningsvis . 
Det må vara mycket, men så får 
man också något av det ypperli
gaste som högtalartekniken nå
gonsin frambragt. 

Vi återger ur oktobernumret 
1979 den samlande faktaram 
som upptar tillver~ardata för 
801 Monitor och där det väsent
ligaste om element , prestanda 
och övriga data framgår. Det i 
slutet angivna priset torde inte 
ha aktualitet längre . 

Och med det övergår vi till re
censionen, som alltså Bertil 
Hellsten (BH) och Ulf B. 
Strange (US) står för efter gäng
se mätningar, en del provlyss
ning av och till i RT:s stora Iyss
ningsrum och med användande 
av ett programrnateriai som RT
läsarna känner igen efter ett par 
inledande provningar med and
ra högtalare. 

Dags alltså på nytt för vår in
ledning till lyssningsomgången: 
Leonard Bernsteins och Israelfil
harmoniens stora uppbåd med 
körsats , mycket slagverk, effek
ter och överlag ett akustiskt 
kraftprov i den orkestrala mobi
liseringens tecken - Chichester 
Psalms , inspelning DG. 

För vissa här nämnda titlar , se 
fullständiga uppgifter i RT:s 
majnummer) . 
VS: Pampigt värre . Ja, i många 
avseenden klart imponerande, 

skulle jag vilja säga. Det jag åt
minstone genast fastnar för är 
perspektivet man får som lyss
nare . Det är verkligen inte tal 
om annat än ett skeende i den 
stora skalan. Hela rummet lju
der ju! Det finns inte ens ansats 
till punktverkan eller döda zo
ner , allt fylls ut. Och det som 
gör ljudet "stort" är ju dessa 
högtalares förnämliga förmåga 
till att också skapa ett vertikal
plan, att stråla ut musiken också 
uppåt och med god balans utan 
överdrifter . 

- Ändå är det inte, som vid 
t ex vissa stora elektrostatskär
mar, en "akustisk vägg" man får 
utan ett på något sätt förblivan
de intryck av homogent avsatt 
klang . . . 

VS: Ljudet är inte bara fylligt 
till det oanade, det frilägger ju 
massor med små enskildheter 
och förlägger dom så , att åhöra
ren ibland tycker sig kunna se 
just den där insatsen: Det kan 
vara från ett slaginstrument, en 
kort piccolaflöjttakt eller någon 
förbiskymtande figur i hela den 
här stämväven som är så rik och 
genomarbetad (vilket partitur 
för resten!) Den här detaljrike
domen i sin goda balans förut
sätter förstås att anpassning rå
der i övrigt , förstärkaren är fa
sad OK och pick upen inte ger 
fel och så, självklarheter förstås 
men ändå. 

BH: Basen får jag ge ett högt 
betyg. Det fyllde fint . - Usch, 
jag låter ju som ett visst slags 

Fig 2. Förläggningen för mellanregister- och diskantdelen på Bow
ers & Wilkins 801 Monitor är kanske inte omedelbart anslående 
men diiremot klart effektiv och verkningsfull i ljudet, inte minst i 
utbredningshänseende. Baktill sitter två reglage för registrens verk
ningsgrad i form av stora rattar. Vi har lyssnat med neutralställda 
kontroller både på högtalaren och förstärkaren för rak tonkurva i 
rummet. 

BH: ... som får det vanliga 
talet om stereoverkan att te sig 
lite blekt, ja. 

- Dom här högtalarna har de
finitivt en förmåga att gruppera 
ljudet i flera plan , inte att kasta 
omkring det . Eller spruta ut det 
från baffeln , och bara den, på 
annars allt för typiskt högtalar
vis . Signalbearbetningen i dem 
är också fantastiskt synkron -

VS: Which means? 
BH: Att man får just detta 

perspektiv i både djupled och 
som du framhöll höjdplanet 
jämte intrycket av samtidigt 
orkestralt skeende, om jag ska 
ta ett djupt grepp i ordskat
ten .. . 

- Det är förstås stora element 
och rejäla ytor som avger sväng
ningarna. 

- Akustisk musik och uppta
gen live, som här , får ju ett för
nämligt framförande. 

ökända hi fi-provningar , hör 
jag! Den här högtalaren frestar 
en till språkliga schabloner ... 

VS: Det ligger rätt nära till 
hands , ja. Vi får väl skärpa oss. 
Jag tänkte nu först ta upp mina 
diskantintryck. Du har ju· ett 
högtonregister här som är slö
sande starkt och oerhört utbrett . 
Medges att ljudet på den punk
ten också borde vara utsökt , ef
ter allt jobb som tillverkaren 
lagt ned . Det jag från min plats 
kan märka - sagt som en försik
tig kritik i allt berömmet - är att 
den kan ligga på väl starkt 
ibland. Man kan i vissa Iyss
ningspositioner känna en hög
tonbestrålning direkt in i örat -
över 6 kHz , har gått att härleda 
- som får det att ringa inne i 
skallen vid intensiva partier, där 
rummet troligen har förstärkt 
verkan vid de frekvenserna. 

- Basen , ja den är vad jag 

skulle vilja kalla "äkta". 
BH: Vad är en äkta bas, tro? 
VS: Den är torr, distinkt , fast 

och djup. Den svarar utan vida
re mot alla behov utom de allra 
extremaste , är min bedömning. 
Med den erfarenhet jag har kan 
jag tänka mej att den som är van 
vid de större JBL-typerna och 
deras överdimensionerade, 
hornförstärkta lågfrekvens
sound av cementorubblig djup
bas kanske inte skulle välja B & 
W 801 för hårdpopkörning och 
mixjobb. Hur den här gör sig 
hängande i tak t ex har vi ju inte 
prövat . Där tappar den troligen 
en del, där JBL och Altee och de 
övriga yrkesverktygen ändå då
nar med full stuns. 

BH: J ag gör väl ett nytt för
sök med basen, då: Renheten är 
ju berömvärt god. Stora pukor 
och bastrumslag av den dimen
sion vi just hört klingar ut med 
full verkan i ljudbilden, utan 
sprickor, dubblingar eller mul
ler, som ger den där sortens irri
terande ostabilitet i ljudet . Och 
luddighet finns inget av. Mjuk
heten är väl relativ här. Man 
kan väl kalla den motsatsen till 
den sortens stumhet som pop
ljudkällor och discoburkar kan 
ge. 

- Och omfånget är ju över 
huvud i fullpoängklass, dom här 
högtalarna kan ju handskas med 
dynamiska omfång som verkar 
ta fram alla register. Jag har ta
lat . 

VS: Det slår mig att det lju
dande perspektivet som vi båda 
anser så framträdande med 801-
orna på den här musiken avsät
ter ett intryck av faktiskt mera 
än detta med "djupled". Musi
ken försiggår egentligen oavbru
tet från en punkt bakom högta
larna, mellan tak och golv, och 
fram till lyssnaren ... eller bak
om honom. Det där låter kanske 
konstigt, men vad jag försöker 
få fram är den känsla av panora
ma i djupled och sidled som man 
får med dom här högtalarna, till 
skillnad från så många andra. 
Där har man mera en kort och 
skarp ljudfront, låt vara med en 
ibland tilltalande diffus gräns, 
oftast dock med otillräcklig ver
kan , sak samma vad slags rum 
man spelar i: Ljudet verkar ald
rig riktigt lämna dom högta
larna. 

BH: Ljudet är just det, fri
gjort från högtalarna. Och mitt
intrycket hör till de tydligaste 
kvaliteterna . Det talar för en 
god kontroll över faslägena. 

VS: Mittintrycket och det där 
framåtverkande , omslutande 
perspektivet, ja. 

BH: Här skulle jag vilja ta 
upp omständigheten att vi mätt 

forts sid 54 
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B & W 801 från si~ 53 

upp en ganska oJamn fasgång 
och impedanskurva , alltså fas
gång hos impedansen. Det har 
ju inget med faslägena hos den 
uppspelade musiken att göra 
utan rör sig i stället om svårighe
terna att driva högtalarna. Om 
man har ett par högtalare med 
ojämn faskurva - eller impe
danskurva, som jag talar om -
följs ju dom åt, så man får stora 
fasmässiga oregelbundenheter. 
En så ojämn kurva kommer att 
anstränga förstärkaren . 

US: Visst , är impedansen låg 
måste ju förstärkaren pytsa ut 
en massa ström för att något 
skall gå att få ut av högtalarna 
. .. man påverkar alltså verk
ningsgraden , nej verkningssät
tet. 

BH: Man matar ju in en spän
ning från stärkaren, och matar 
man då in en konstant spänning 
medan impedansen sjunker, blir 
strömmen väldigt mycket högre 
vid de frekvenser där impedan
sen är låg. Och impedansen är 
mycket lägre än 8 ohm på sina 
ställen här! 

US: Alltså besvärande för 
stärkaren , som måste kunna av
ge stora mängder ström. Har 
man en förstärkare med ström
begränsning, vilket ju är relativt 
vanligt för att man skall få en 
kortslutningssäker apparat , kan 
strömbegränsningen momentant 
sättas i funktion , för korta ögon
blick alltså , vilket vållar klipp
ning i signalen. 

BH: Som låter rysligt illa. 
Andra stärkare i likhet med den 
Yamaha som vi nu har är försed
da med en elektronisk säkring 
som påverkar ett relä, vilket lö
ser ut . Då blir det totalt tyst. 
Man riskerar alltså inte sådana 
förrädiska missljud vid dåliga 
driftbetingelser . Här drar man 
lämpligen ner volymen ... 

US: Ska vi utveckla resone
manget om impedansen lite me
ra kan man förstås rent av blåsa 
förstärkaren om det inte finns 
någon form av säkring. Har man 
stora fasskillnader , innebär det 
också att det uppstår egenartade 
strömförhållanden. 

BH: Du talade om "verkliga 
bas", och det hakade jag på med 
att säga att den inte dubblar 
utan håller ett jämnt fallande 
övertonspektrum . Ofta ser man 
ju en ren frekvensdubbling vid 
låga frekvenser. Inte här i alla 
fall, där man kan se ett naturligt 
fall. Då handlar det om reell 
basåtergivning och en ren så
dan. 

VS: Vi talade ju tidigare om 
en annan, här recenserad högta
lare som inte kan ge reell bas 
utan snarare en imaginär sådan 
genom att avge ett övertons
pektrum som skall få örat att 

" syntetisera" basverkan i vissa 
register. 

BH: Jag skulle vilja säja att i 
mätningarna , och på andra stäl
len också kanske , står att den 
här högtalaren inte uppvisar nån 
märkeffekt . Man skulle alltså 
kunna dra på vilka ineffekter 
som helst , då. Nja , vad man har 
är en elektrisk säkring i högtala
ren som löser ut vid höga ljud
tryck, eller snarare då inmatade 
spänningar. Den spänning som 
föranleder verkan är den, vilken 
motsvarar 144 watt i 8 ohm. Det 
är väl detta vi får kalla märkef
fekt. " Märkvärde" i vanlig me
ning finns knappast . 

VS: Om vi återvänder lite till 
impedanskurvan går den ju fak
tiskt långt över papperet på ett 
ställe . Det är i och för sej inte så 
kritiskt om impedansen antar ett 
högt värde , inte annat än om 
den samtidigt varierar kraftigt. 
Då kan det hända saker. Har 
förstärkaren nämligen hög utim
pedans och alltså låg dämp
ningsfaktor , kan en spänning 
som inte är konstant utan ökar 
med ökande impedans respekti
ve minskar med avtagande im
pedans ge en färgning , som be
ror på den ojämna kurvan . 

BH: Och har stärkaren låg 
impedans ut , nej en låg dämp
faktor , får man inte ljudet på
verkat på det sättet . Den här 
högtalaren , för att konkret sätta 
den i fokus för resonemanget , 
den kräver obetingat en driv
ning med hög dämpfaktor från 
förstärkaren för att man ska 
undgå färgande impedansinver
kan till följd aven ormig kurva. 
Den är alltså inte i vanlig me
ning tungdriven men däremot li
te svårdriven i den bemärkelsen 
att den ställer rätt höga krav på 
ansluten drivning. 

US: En mät- och datamässigt 
intressant annan omständighet 
jag skulle vilja kommentera är 
att vi ju mätt upp 801-orna som 
om de stått i ett ekofritt mät
rum. Vårt B & K grindmätsys
tem fungerar ju så . Det intres
santa är då att tonkurvan inte 
blir rak, det uppstår en dipp el
ler svacka i regionen vid 2 kHz. 
Men - i ett verkligt rum kan vi 
konstatera att högtalaren ger en 
mycket rak , förnämlig frekvens
gång, i rummet finns ingen 
svacka! 

BH: Högtalaren är så konst
ruerad , att den inte mäter idea
liskt i ett döddämpat mätrum 
men däremot både mäter och lå
ter bra i ett riktigt rum. Det är 
intressant , det instämmer jag i. 
Så ska det ju vara, helst . 

(Testavsnitt Prokofiev, "Löjt
nant Kije" , Bröllopet ur sviten). 

BH: Tungt ... mäktigt. Ett 
mättat ljud, som på höjden låter 
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naturligt utan att bli vasst. Hör 
du , språket blir ett problem här: 
Jag måste ta till sånt som " lys
ter" om det här ljudet med den 
lätta , frigjorda klangen , bleck
blåsarnas övertonsrika närvaro 
och tubans mustiga botten. Och 
solotrumpetstämman ligger per
fekt i helheten , ett ljud helt utan 
vassa kanter och slaggigheter. 
Likaså är mitt intryck att hand
lar om basforten , som verkligen 
ger det där solida mullret ifrån 
sig man längtat efter förut! 

US: " Massivt men ändå ge
nomlyst", har jag hunnit tänka 
ut medan du inventerar ordskat
ten . Hela orkestern är med och 
forterna , som du sa , växer fram 
så naturligt som nästan - verk
lighet. Stråkarna har den där 
" eggen" av transparent skärpa 
som attackerna ska avsätta . 
Men, men , upptagningen går in
te fri från en liten misstanke om 
snuvighet i några register. Allt ' 
hörs ju så tydligt , och jag har 
fäst mej vid en liten ansats till 
fräsljud , en kanteffekt som kan 
komma sig av ett kopieringsfel i 

.... ................ ....... ............ ..... .. .... ... . ·r ~ :_ ~ 

.l' 

Fig 3. Tillverkarens axiellt på 2 
m håll uppmätta ljudtryckskurva 
för prototypen till 801. Frifältsbe
tingelser. Upp till 30" avvikelser 
från mittaxeln avsätter inga mera 
nämnvärda olineariteter i tonkur
van. Lyssningsintrycken bekräf
tar också detta i hög grad liksom 
att rummet inverkar mycket lite på 
högtalarens raka arbetssätt i nor
malfallet. 

tapen; inte märkbart förut men 
här blir den det minsann! 

- Men jag säjer som du , visst 
är det så vackert , så vackert ... 
(skratt) . 

(Tests kiva från Sony: Demo
mtrl på EMI·Electrola F 666801 , 
The Sounds of Europe) 

BH: Visst är det så att dom 
här högtalarna med rätta kan 
tilldelas den krävande titeln 
"monitor" . 

VS: Jag kan tänka att mixen 
ursprungligen avsetts att låta 
just så här. Lite mjukare sounds 
än vad en JBL av större klass 
skulle återge men avgjort en fin 
balans. Det växer upp en hel 
scen av ljud omkring en! 

BH: Låter maffe. Inget tomt 
muller , ingen ljudgröt , trots allt 
detta slammer och brak. Fin 
spridning i höjdled också. Allt 
kommer igenom och diskanten 
står ju opåverkad trots basdund-

ret som slår mot mage och mel
langärde. Man borde ha njur
bälte . . . få se nu , vi hade en 
nivå om 95-100 dB nu . 

US: Så kallad punch . Eller 
crunch. Basen är mjukare än 
studiomonitorer i allmänhet 
har, men jag skulle absolut kun
na tänka mig att jobba med de 
här systemen för många slags 
upptagningar . Hela tiden kän
ner jag att de ger en oanad rike
dom av detaljer vid uppspel
ningarna, ett härligt perspektiv 
och en plastisk verkan. Det 
handlar inte om högtalare att 
slölyssna till ; jag tycker dom di
rekt uppfordrar till ett kritiskt 
lyssnande. Det är "monitorkva
litet" om något! 

(Bandupptagning av ett kyr
koframförande aven gammal 
böhmisk kyrkokantat , gjord av 
BH) 

VS: Ger verkligen atmosfä
ren, den verkliga närvaron. Det 
är minst sagt svårt att med två 
mikrofoner fånga det karakte
ristiska för ett kyrkorum, så att 
man sen verkligen känner igen 
det vid uppspelningen . Jag tyc
ker att körrösterna klingar med 
substans vid återgivningen över 
dom här högtalarna. Man kan 
ha synpunkter på framförandet , 
men här kan man få sig serverat 
hur till och med resonanserna 
"tar tag" i rummet, och det 
kommer ut ur högtalarna här på 
ett nästan oroväckande troget 
sätt. Pianot ger också full illu
sion, eller precis på gränsen till 
det. 

BH: Körklangen är god , ja, 
fast kören stockar sig lite , det är 
vad man hör avslöjande väl. Mi
karna brusar också - det hörs 
pinsamt bra! Men rumsperspek
tivet finns där i hög grad utan att 
flytta omkring. Det hörs stabilt 
och väl definierat. Vi ska prova 
med mera röst ska vi se. 

(Sopransolo , Ave verum cor
pus, också kyrkoupptagning) 

VS: Jämn , öppen återgiv
ning, blir min betygsättning. 
Det är ett avtryck av verklighe
ten som man blir riktigt glad att 
få ta del av. Stämman är dels 
klart lokaliserbar i ljudbilden , 
dels så där genomlyst och fri 
som man sällan kan få det. En 
rumslighet i det stora formatet . 
Det måste bli hög poäng här för 
min del , inte minst för renheten. 

BH: Klingar fylligt utan nå
got beskuret register , utan 
klippning i några led . Det är 
lyftning över ljudet från dom 
här Bowers and Wilkins, detta 
sagt i överförd bemärkelse för
stås. 

(Supertramp: "Breakfast in 
America", A & M LK 64747) 

BH: Den här låten har ju 
många vänner som tycker att 



musiken är något för högtalarna 
att tugga på. Jag erkänner vissa 
förtjänster men står annars rätt 
kallsinnig. Här håller vi i alla fall 
lite över 100 dB, avläst på B & 
K-metern på sitt stativ. Att det 
brusar om skivan beror på ex
emplaret . Inte ens verkligt goda 
högtalare kan skänka den här 
mixen något djup i ljudet, det 
blir mest en tapet av alla dessa 
sounds man mängt in. Och inte 
finns det särskilt mycket bas att 
krama ut , snarare är det svirrig 
" lågfrekvens" i soundet- -

VS: - - och ett hårt anslag 
överlag. Ja, det låter både vassa
re och stickigare än det borde, 
men säkert fullt ut som skivan är 
gjord. Jag håller med om att det 
är en dimensionslös upptagning, 
men samtidigt är den ju väldigt 
detaljrik . Och alla dom där de
taljerna skiktas rätt väl, i och för 
sej, fast det blivit platt. 

BH: Basen som finns anser 
jag stundtals låter bullig här. 
Den verk~r höjd i mixen men på 
fel sätt. Annu lite mer och det 
blir ihåligt. Vi går över till lite 
mera levande bastongångar och 
annat i en helt annan genre. 

(Tiger Rag, direktgraverad lp , 
Direct Disk DD-103 , Rosie 
O'Grady's Good Time Jazz/ 
Dixie Band) 

VS: Rätt häftigt stompande, 
må man väl säja .. . och man sit
ter i knät på klarinettisten , åt
minstone gjorde jag det här
ifrån. Det där var ca 100 dB ut i 
tryck. Kaggarna kom igenom på 
ett lite omskakande sätt , tuban 
pumpade och pianot välte ... 
Mitt högeröra är något utslaget. 
Nog kan man spela högt och 
starkt utan att högtalarna far illa 
av det! Men i det stora hela är 
det väl inte mycket mera att säja 
än att en livetagning som den 
här , direktgraverad , starkinkörd 
på hög nivå med väldigt på
trängande instrumentalklanger , 
blir så perfekt reproducerad 
med dom här högtalarna att det 
faktiskt 'inte är dom som fram
står som den klassiska "svaga 
länken" i kedjan . 

BH: Sträng basen lät dock in
te bra, tycker jag. Jag har mina 
funderingar om hur vederböran
de deltar i ensemblespelet via en 
högtalare från sin mikrofon på 
stallet och hur han hör sig själv -
eller inte hör sig själv i studion. 
Men du förstår vad jag syftar på: 
Vi lyssnar till själva inspelningen 
nu , vi sitter egentligen inte och 
hör på ett par högtalare i första 
hand! 

VS: Vi kan fortsätta " live
programmet" från skiva med att 
lägga på en Opus 3-skiva som 
jag sätter högt , Messingsextetten 
Limpan, som finns på Opus 77-
09. 

BH: Alla andas mycket över
tygande och pruttar i blecket 
med stor realism. Men jag tror 
vi överstyrde lite, Limpan vart 
vidbränd , vad? 

VS: Alla biljuden ger atmo
sfär, ventilslammer och sådant . 
Det hela låter påtagligt naturnä
ra och "på riktigt". Ljudet grup
peras korrekt , stämmorna fogas 
in i varandra och inte på varand
ra, som i småhögtalare av sämre 
sort. Här har både upptagning
en och högtalarna berömvärt ra
ka tonkurvor. Följden är ett fre
kvensjämnt, äkta resultat. 

(Liten kompensemble, voka
list, studiotagning, relativt nära 
upptaget: Ann Burton, "Burton 
for Certain" , Trio Records 
PAP-9070) 

BH: Jag är rätt fångad av det 
där och får leta nästan förtvivlat 
efter några "fel" eller ens något 
att kritisera. Men kanske låter 
basen en smula flummig, kan 
det ha med drivningen att göra? 
Borde ju märkts tidigare , för
stås ... 

VS: Jag hör henne som lite 
djupare ner i oktaven mot an
nars och musiken återgiven som 
nästan en dimension större. Den 
här starkt avslöjande tydlighe
ten gör tyvärr rösten lite nasal. 
Att det skvimpar om basen är 
nog riktigt , eller att den låter 
bullig. Bör kollas. 

BH: Känslan av "live" och 
djup är en upplevelse! Men jag 
vill påminna om att vi har rätt 
långa kablar till högtalarna den 
här gången , och i ljuset av vad vi 

tryckt på tidigare i resonemang
et om strömstyrka och höga 
dämpfaktorer som en risk får 
kanske också varnas för kabel
längder utöver det vanliga i 
rum. Topparna i mellanregist
ret, som jag tycker mej höra just 
här, borde ha en något torrare 
framtoning . Sådana saker kan 
man bestämma rätt väl med mu
sik av just det här slaget. 

VS: Vi måste alltså än en 
gång påpeka drivkällans egen
skaper som rätt kritiska vid an
vändning av dom här högta
larna. 

Annars har jag gjort ett par 
andra iakttagelser vid ett föregå
ende återgivningsprov med 
dom, då jag körde vissa band 
som vi tidigare använt för just 
högtalardemonstrationer i rätt 
stort rum . Jag fick då faktiskt 
högtalarna att skaka något vid 
energirik orkestermusik, det var 
från en högnivåförlagd upptag
ning av Bizets Arlesienne-svit , 
som innehåller rätt intensiva 
partier . Höll då ca 110 dB i top
parna. 

- Att rummet också kan 
komma i skakningar vid så myc
ket lossläppt energi är ju mindre 
att förvånas över. 

- Orgel låter också klart en
gagerande, uppspelad över ett 
par B & W 801 , tack vare sprid
ningsförmågan och den samtidi
ga fokuseringen av ljudet där 
det väntas vara . Just diffusering
en, som 801-orna är så starka 
på, utesluter nämligen inte att 
man också alltid har "kropp" i 

Tillverkarens dala B & W 801: 
Konstruktion : Bowers & Wilkins. Worthing; England 
Formgivning : B & W samt Kenneth Grange. Pentagram De
sign Partnership 
Princip: Slutet hölje med 3 element i specialinklädnader. De 
övre tonregistrens enheter monterade i vridbart hus upptill. 
Dimensioner: 948 mm hög, 432 mm bred och 560 mm djup. 
- Med påsatt toppkåpa blir höjdmåttet 960 mm. 
Drivelementen är monterade vertikalt i linje och korrigerade 
för minimum tidförskjutningaf och -fördröjningar till följd av 
interaktion. . 
FrelcvensgAng: 45 Hl till 20 kHl inom 2 dB i mitten av Iyss
ningsposition på '2 m avstånd framifrån. 
Basdelen: Slutet system av luftfjädringstyp med systemre
sonanaen vid 37 Hz och ett Q-värde om 0,7 = -3 dB vid resa
nans1relcvens. 

ljudet, både transiens i form av 
ett riktigt attackljud och en fort
satt "kontur" i ljudbilden av det 
klangliga förloppet. Högtalaren 
med sin friläggning kan helt en
kelt både ta vara på enskildhe
terna och hålla samma helheten 
på ett sätt som nog ganska få 
medtävlare förmår. 

- Jag skulle vilja sammanfat
ta förtjänsterna hos 801:an så , 
att den i termer av informations
återvinning, "trohet" mot inma
tad programsignal, svarar mot 
högt ställda krav. Jag inbegriper 
då själva det ljudande perspekti
vet , som vi uppehållit oss vid en 
hel del. Och i perspektivet ligger 
begreppet "ambiens" , rums
känsla, lokalmönster, efter
klangsbiiden. Detta kommer 
fram , Den är nivåtrogen och 
saknar några störande imperfek
tioner i de bandbreddsvisa regi
stren - möjligen kan diskanten 
förefalla "riktat" stark vid höga 
frekvenser och "glisa till" i ljud
bilden någon gång_ Mellanre
gistret är helt enkelt rikt ... 

- Rytm- och impulsljud får 
en förnämlig återgivning, utan 
överhäng, dröjsmål och för
skjutningar, " ludd" alltså_ Ba
sen är mycket djup och ren utan 
att vara extrem. 

- Friheten från färgning är 
påfallande, även om ljudet 
ibland kan få en varm ton över 
sig. Stereobilden är fast , stabil 
och pålitlig, grupperar allt rik
tigt. 

Ett mycket stort dynamiskt 
forts sid 56 

Spridningsegenskaper: Vertikalt ±1 dB över 10' av " mitt
fönstret" eller lyssningspositionen framför högtalaren, hori~ 
sontellt +0, -3 dB över 60' av mittytan mellan 20 Hl-15 kHl. 
Baselementet: 270 mm membrandiameter, konen i termo
plast med pva-compoundöverdrag, ultralång rörelse. Tal
spolen 50 mm i diameter, material högtemperaturtålig No
m.x. Magnet : 4,5 kg keramisk. 

Impedans: 8 ohm nominellt vArde över hela högtalarens 
funktionsDmråde. 

Mellanregisterelementet: 100 mm, gjord av fiber som pva
impregnerats. Talspolen 25 mm med fenolbondning och 
aluminiumklädd. Magnet: Keramisk. 
Diskantelamentet: Membranet 26 mm, flertrådsvävd poly
esterdame med mekanisk dAmpning. Talspolen 26 mm. 
impregnerad med högtemperaturresistent epoxy. Magnet
system av högenergityp, nickel-kobolt mittpolverkande. To
tal rörlig massa = lägre än 0,3 g. 
Distorsionsvärden för minsta ljudtryck om 95 dB på 1 m 
håll : 
Tonomrlde 
Andratonsdist. 
Tredjetonsdist. 
Fjärdetonsdist. 
Femtetonsdist. 

20Hz-100Hz 
Lägre än 2,00 % 
Lägre än 1,00 % 
Lägre än 0,20 % 
Lägre än 0,30 % 

100 Hz-20 kHz 
0,60% 
1,00% 
0,10% 
0,15% 

rransiensförmAga: "Av högsta ordningen" enl. mätning av 
energiavklingandet i tidplanet pA 2 m håll under en rektang
elpuls av 25 ~s längd. 
Kln./ighet: 1 W över 8 ohm ger ett ljudtryck om 85 dB på 1 
m sinusinmatning vid 300 Hz. 
EffekttAlighet: Ingen övre gräns. Minimum förstärkareffekt 
50 W i 8ohm. 
OverlastSkydd: Elektroniskt. 
RegleromrAde: Mellanregistret kan dämpas mellan 1 och 3 
kHl, diskanten över 3 kHl. 
Vikt: 44 kg. 

Svenskt pris: En.ligt preliminära uppgifter till RT kommer 
BOl-högtalaren i Sverige kosta ca 5000 kr stycket inkl moms. 
Importör ir Michael F/en.mark, Svenok Audloproduktlon i 
Lund, som fAr in ett begrinsat antal under 1979. Högtalaren 
görs bia i valnöt och svart trä samt några lackfärger. 

Ur RT 1979 nr 10. Vi reserverar oss för aktuellt pris från distributören_ 
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B & W 801 från sid 55 

omfång återges utan svårighe
ter, och hela tiden verkar allting 
ske under full kontroll, något 
som är väsentligt för den till
tänkta monitoranvändningen . 
Det är knappast högtalaren som 
sätter gränsen här. Å andra si
dan kan man faktiskt få svårig
heter med drivningen och att få 
ut höga ljudtryck utan hinder av 
skyddselektroniken. 

stora högtalare , som jag gärna 
vill mäta dom här mot . På sena
re tid har jag sålunda i ett blind
test i England poängsatt en an
nan högtalare som är ännu trog
nare än B & W 801 i ett par test
avsnitt . Det hade främst att gö
ra med vad jag uppfattade som 
en lite för hög temperatur i lju
det. Inte direkt en färgning, nej, 
men ett slags varmare nyans än 

Visst finns det ett par andra 
mycket goda och ungefär lika 

.hos den aningen neutralare 
medtävlaren till 801. Jag hoppas 

MÄTOBJEKT 

Högtalare Bowers & Wilkins 801 
Nr 000151 och 000152 

FREKVENSGÄNG 

Frekvensgång mätt i lyss
ningsrummet med mätmikro
fon 1 m rakt framför hög
talaren. Ljudtryck 90 dBA. 

Mätning med grindsystem. 
Övre kurvan visar mätning 
före reflexer från rummet 
och motsvarar mätning i 
ekofritt rum. Undre kurvan 
visar ut signal 1 ms efter 
insignalens slut och vi
sar reflexer inuti högta
lariådan. 

IMPEDANS 

Impedansens belopp. 

Impedansens fasvinkel. 

DISTORSION 

Spektrumanalys av 10 % dis
torsion v id 100 Hz. 

Spektrumanalys av utsignalen 
vid 90 dBA ljudtryck 1000 Hz. 
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kunna genomföra ett a/b-prov 
där under bättre kända betingel
ser. 

BH: Men visst blir man lite 
bedövad av den uppenbara ka
paciteten hos 801 . Det är ju en 
högtalare som man upptäcker 
musik med, bara vill lyssna vida
re till. Fast - det är väl dessvärre 
en upplevelse som ganska få 
människor förunnas. Jag är , 
som du anar, inne på priset när 
jag konstaterar det. 

SPRÄNGS VAR 

Utsignal vid pålagd puls, 
mätt före rumsresonanser . 

MAX LJUDTRYCK 

Ljudtryck för 10 % distorsion 
vid 100 Hz, mätt med A-vägd 
kurva 

Ljudtryck vid inmatning av 
skärt brus med effektivvärde 
motsvarande märkeffekten i 
nominell impedans, dvs här 

,34 V motsvarande 144 W i 8 n 
Ljudtrycken mätta 1 m axiellt 
från högtalaren i lyssnings
rummet. 

KÄNSLIGHET 

VS: Tyvärr är ingenting rik
tigt bra i denna värld billigt. Jag 
tror därför inte att den som me
nar något med att musik hör till 
livsnödvändigheterna och allt 
det där avstår från att sträva ef
ter något i den här vägen . Med 
nyutvecklade högtalare av den 
här klassen måste man ju med
ge, att väldigt lite till slut kom
mer att stå mellan lyssnaren och 
musiken. • 

76 dBA 

104 dBA 

För 90 dBA på 1 m axiellt av
stånd krävs en inspänning av 4 V 

vilket i nominell impedans 
B n motsvarar 

INSTRUMENT & RUM 

Oscilloskop Tektronix 7613 
Grindsystem BrUel & Kjaer 4440 
Mätmikrofon BrUel & Kjaer 2206 
Skrivare Houston 2000 
Spektrumanalysator Hewlett-Packard 
Frekvensräknare Philips PM 6624 
Voltmeter Radford ANM 2 3 
Lyssningsrummets volym 85 m 
Bakgrundsbuller ca 33 dBA 
Temperatur 240 C 
Lu ft fuktighet ca 38 ~~ 

2 W 

3580A 



Integrerad 
fuktgivare 

Panametries Ine, Waltham, 
Ma, USA, har tagit fram en ny 

Universalinstrument 
i fält utförande 

Philips Mätinstrument-avdel
ning introducerar ett elektro
niskt, analogvisande universal
instrument - PM 2505 - som 
mäter ström upp till 10 A och 
resistans upp till 50 Mohm. På 
2505 har automatisk polaritets
indikering och linjära mätområ
den även för resistans. För led
ningsprovning finns en summer 
som avger en ljudsignal. Den är 
användbar upp till 20 ohms led-

intressant fuktgivare Aquamax 
II med inbyggt värmeelement, 
vilket är den första motolitiskt 
integrerade kretsen för kontinu
erlig "in line" -mätning av fukt i 
processledningar . 

Givardelen är lagd direkt på 
ett kiselsubstrat som innehåller 
ett tunt värmeelement och em 
temperaturkännande diod. Där
med kan fuktmätning ske med 
mycket låg effektförbrukning in
om cellens hela arbetsområde 
utan påverkan av omgivnings
temperaturen . 

Hela kretsen är monterad i en 

ningsresistans . 
Instrumentet mäter likspän

ning upp till 1000 V, växelspän
ning upp till 600 V, växel- och 
likström från 1 JLA till 10 A. Ett 
område för diodprovning finns 
också. 

PM 2505 som är en elektro
nisk multimeter har två stora 
fördelar : Konstant och hög in
gångsimpedans som ger stor 
mätnoggrannhet samt möjlighet 
till ' linjära resistansmätningar 
med en noggrannhet inom 3 %. 

Svenska ab Philips, tel 08/ 
635000. 

ic-kåpa med anslutningar till 
värmeelement, temperaturmät
diod och den fuktmätande alu
miniumoxiden vars impedans 
ändras med vattenångtrycket. 

Mätområdet hos Aquamax II 
täcker i ett svep området -110°C 
till +60°C i dagg/frostpunkt se
lektivt för vatten . Det motsvarar 
0,001-200000 ppm vatten vid 
0 ,1 MPa. Mätcellen klarar även 
höga relativa fukthalter som t ex 
100 % upp till +40°C utan att 
mättas . 

Svensk representant: Inra au
tomation ab , tel 08/457372 

Datakassett 
- avsedd för mikrodatorer typ 
ABC 80. 
- är tillverkade i Sverige av spe
ciellt utvald tape för datorbruk 
med tyngdpunkt på mekanisk 
kvalitet samt långtidslagring. 
Den har också extremt hög tå
lighet mot töjning. 
- har kassetthus som garanterar 
problemfri bandtransport ge
nom att ha stora hörnrulIar som 
löper runt polerad axel av rost
fritt stål , teflonbehandlade 
glidskikt för jämn upprullning 
samt precisionsmonterad tryck
kudde . 
- exakt 4,5 s leadertape, vilket 
innebär att kassetten alltid kan 
köras från början på datorer 
med 5 s söktid utan att man mis
sar början av programmet vid 
såväl in- som avspelning, m m, 
mm. 

Svensk representant : LSI 
Electronies, tel 08/61 1254. 

FAN E •• 

FOR PROFFSEN! 

FANE GUllAR 80B/2 
FANE besitter ett gediget "know how" när det 
gäller konstruktion av högtalare. Deras nya 
"specialist series" ger bevis på detta!, att det 
dessutom är bra priser kan Du nog konstatera. 
FANE GUITAR är lämplig för gitarr eller som 
driver i bashorn m.m. Ritningar finns. 
Frekv.omfång: 45-9000 Hz 
Effekttålighet: 120 W 
Känslighet: 101 dB/SPL 
Impedans: 8/16 Ohm 
Pris: 495:-

FANE OISCO 80/Z 
Samtliga bas o bredbandshögtalare i FANE:s 
nya serie är byggda med gjutna stålchassien, 
kraftiga magnetsystem samt talspolen lindad 
på extremt värmetålig glasfiberstomme. 
Denna modell lämpar sig för disco, sång och 
PA-system m.m., för inbyggnad i reflex- eller 
hornlåda. Ritningar finns. 
Frekv.omfång: 45-15000 Hz 
Effekttålighet: 120 W 
Känslighet: 101 dB/SPL 
Impedans: 8116 Ohm 
Pris: 545:-

BASS 100 
Har i likhet med sina mindre motsvarigheter 
extremt hög verkningsgrad, hög effekttålighet, 
såväl mekaniskt som elektriskt. 
Kanske marknadens mest prisvärda 15" bas? 
Lämplig för PA, orgel och bas m.m. för inbygg
nad i reflex eller horn låda. Ritningar finns. 
Frekv.omfång: 40-7000 Hz 
Effekttålighet: 150 W 
Verkningsgrad: 99 dB/SPL 
Impedans: 8 Ohm 
Pris : 785:-

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION V.G. KONTAKTA OSS 

Infunl1(t tlo nstjänst 16 
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Digitalt minnesoscilloskop 
- Tektronix 468 

Digital 
snabbtermometer 

En ny digital snabbtermome
ter presenteras av Jumo och den 
finns både med flytande kristal
ler och med lysdioder. 

Dess mätområden är -40,0 -
199,9°C/800°C för både Pt 100-
givare och termoelement Fe
Ko , har omkopplingsbar upplös
ning O,l °ClloC samt hög nog
grannhet : ±0,2 K för Pt 100 och 
±0,4 % av mätområdet fö r Fe
Ko. 

Kapslingen är av slagtålig, 
oljebeständig plast i formatet 
148x79x30 mm. Termobrott
och lågspänningsindikering är 
inbyggda. Pris från 1075 kr. 

Instrument och ett flertal gi
varvarianter lagerhålls av: Pro· 
cess·Styrning ab , tel 08/ 
7120425. 

Grundfunktionen i oscillo
skopet 468 är densamma som 
hos Tektronix välkända 465B 
100 MHZ-oscilloskop. Dess
utom innehåller det en 25 MHz, 
8-bitars digitalomvandlare som 
styrs aven 8085 mikrodator. 
Tillsammans med en interpol a
tionsteknik ger den en använd
bar bandbredd om 10 MHz, vil
ket innebär att 468 kan arbeta 
snabbare än något annat digitalt 
minnesoscilloskop. 

av sinussignaler och för att upp- 1----------------------------4 
nå en "användbar bandbredd" 

Begreppet "användbar band
bredd" är en specifikation som 
har utformats av Tektronix för 
att underlätta jämförelser av 
prestanda mellan olika digitala 
minnesoscilloskop och konven
tionella oscilloskop. Meningen 
är att man skall kunna definiera 
den maximalfrekvens på en si
nussignal som kan lagras under 
ett enkelsvep. Den interpole
rande skärmen på 468 kräver 
bara 2,5 samplingar per cykel 
för att ge en korrekt återgivning 

Indikator 
med minnesfunktion 

på 10 MHz. 
Vid lagring och presentation 

behöver man inte reglera inten
siteten - kurvorna blir automa
tiskt skarpa utan att blomma ut 
eller mattas. Dessutom får man 
automatiskt genomsnittsvärden 
på signalerna , och skillnader 
mellan tid och spänning märks 
ut med markör. 

I 468 finns en inbyggd funk
tion för korrigering av horison
tellt jitter. 

Man kan välja en speciell sig
nalutjämning för att få bort stör
ningar som inte är synkrona 
med triggern. Maximalt 256 
svep kan utjämnas för att för
bättra förhållandet mellan signal 
och störning till faktor 16: l. Det 
gör det möjligt att se 500 IL V
signaler lika lätt som 5 m V -sig
naler . 

Svensk representant: Tektro· 
nix ab , tel 08/830080. 

Ferranti·Packard Ltd, Kana
da , har kommit ut med en indi
kator avsedd för transientöver
vakning , processregleringsappa
ratur, indikering av kontaktsta
tus o s v. Med en puls på 250 
mAil ms skiftas indikatorn från 
det ena läget till det andra och 
hålls med permanent magnetism 
kvar i intaget läge under obe
gränsad tid till dess nästa puls 
kommer. 

Indikatorn, som har beteck
ningen P35, är avsedd för panel
montering och finns i fem fär
ger. Livslängden uppges vara 
min 100 miljoner växlingar . 

Nordisk representant: Wal· 
more Electronics ab, tel 08/ 
380130. 
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14" grafisk bildskärm 
med hög upplösning 

Hewlett·Packards nya grafis
ka bildskärm 1311 B erbjuder en 
upplösning om 24 linjer/cm med 
minimal skärpeförlust i bild
ytans hörn . God skärpa och hög 
kontrast även under svåra belys
ningsförhållanden möjliggörs 
genom användandet av ett kon
trastfilter av optiskt glas som eli-

Fasföljdvisare 
upp till 700 V 

Ch Beha GmbH har för den 
svenska marknaden utvecklat en 
fasföljdvisare för området 70-
700 V med beteckningen Unid
reh 700. 

Den är kompakt , robust och 
enkel att använda samt försedd 

minerar överstrålning och re
flexer. 

Avlänkningssystemet tillåter 
en skrivtid som är mindre än 500 
ns från hörn till hörn. 

x- och Y-förstärkarens stigtid 
är mindre än 75 ns medan Z-för
stärkarens stigtid är mindre än 
25 ns. 

Svensk representant: Hewlett· 
Packard Sverige ab , tel 08/ 
7300550. 

med svensk bruksanvisning. 
Den kommer att distribueras av 
elgrossisterna under E-nr 
1393603. 

Svensk representant: Allhabo 
elektronik , tel 08/224600. 



Analog styrkrets 
NE 5522 från Signetics 

En ny kretsfunktion har ut
vecklats av Signetics. Den är av
sedd att användas inom ett myc
ket brett område av industriella 
tillämpningar där man har be
hov av att inom en sluten slinga 
styra en maskins hastighet och 
acceleration . Sådana krav har 
man oftast på olika former av lö
pande band , transportsystem , 
inmatning av tråd på en bobin 
och många andra styrningar där 
rotation eller rörelse förekom
mer . 

NE5522 bestå r aven frekvens 
ti ll spänningsomvandlare , en in
tern referensoscillator , en D/A
omvandlare , en logik-inkodare/ 
avkodare uppbyggd i 12L och ett 

Elektronisk 
vätskeanalys 

256 bitars minne för FIV-om
vandlaren . 

En typisk applikation kan 
vara att starta upp en motor till 
en viss hastighet och därvid an
vända den programmerbara ac
celerationen. Det uppnås ge
nom att man matar +4 ,5 Y till 
ben 3 (Command Input). En 
rampfunktion bestämd av ett rc
nät anslutet till ben 14 och 15 
programmerar då automatiskt 
felsystemet att starta upp med 
en bestämd acceleration. När 
önskad hastighet uppnåtts strä
var systemet att hålla den kon
stant på en nivå som tidigare 
programmerats in i minnet. 

NE5522 är kapslad i en 24 
bens plast-dip . Pris i lOD-tal är 
46 kr. 

Svensk representant: Elcorna 
ab , tel 08/679780. 

tat vatten (under 1 ,us/cm) upp 
till 20 ms/cm för avloppsvatten 
med mycket hög salthalt. 

Siemens nya portabla konduk- Mätresultaten indikeras digi-
tivitetsmätare M 54245 mäter talt på en 13 mm flytande kri
ledningsförmågan i vatten lös- stallindikator (led). 
ningar och övervakar koncent- Temperaturkompensation 
rationen i saltlösningar. sker manuellt inom området O-

Utrustningen är batteridriven 50°C. 
och klarar konduktiviteter och Svensk representant : Siernens 
saltkoncentrationer i totalavsal- ab , tel 08/229680. 

Digital multimeter 
med mikroprocessor 

Flukes nya 41f2-siffriga DMM 
8050A är den första lågprismul
timetern som är utvecklad och 
uppbyggd runt en mikroproces
sor. Det betyder att man får fler 
mätfunktioner och bätt re prest
anda. 

Förutom alla van li ga mät
funktioner klarar multimetern 
följande : 
- Relativa mätningar, vilket be
tyder att man kan ta ett mätvär
de som referens , " nolla" instru-

mentet och i de följande mät
ningarna direkt läsa skillnaden 
mot referensen . Bra för att t ex 
ta bort ledningsresistanser eller 
mäta linjäritet hos en förstär
kare. 
- dBm. I det läget räknar in
strumentet om mätvärdet till en 
dBm-nivå relaterad till en av 16 
valbara impedanser. 
- Konduktans (l /ohm), som gör 
att man kan mäta resistanser än
da upp till 100000 Mohm. Myc
ket användbart för att mäta läc
kage i t ex kondensatorer. 

Svensk representant: Telein- · 
strurnent ab , tel 08/380370. 

Referensaggregat 
BE 2500 

referensaggregatet BE 2500. 
Den består i att utgången kan 
kopplas om mellan två områ
den, O till 1 Y och O till 10 Y dc. 
Övriga data är oförändrade med 
100 mA utström och med en se
parat utgång för fast 10 Y spän
ning med en noggrannhet om 
0 ,01 %. Med ett yttre motstånd 
kan aggregatet arbeta som en 
noggrann strömreferens . 

Stabiliteten är väl beprövad 
och är specificerad i vissa fall till 
10 ppm/år i absolut spännings
drift. 

Aggregatet tillverkas och säljs 
Betatron i Sverige har gjort en av: Betatron Svenska ab , tel 08/ 

ansiktslyftning på det välkända 7610020. 

Förpolariserade mätmikrofoner 

Från Briiel & Kjrer kommer en ny serie \/2-tums mätmikrofoner 
avelektret-typ. De heter 4155 och 4175. 

Modell 4155 är en precisionsmik rofon som är akustiskt ekviva
lent med den externt polariserade 4165. 4175 är akustiskt ekviva
lent med 4125 utom i fråga om känsligheten . 

Båda mikrofonerna har samma mekaniska egenskaper som 
sina ekvivalenter och använder därmed också metallmembran. 
De nya mikrofonerna polariseras aven inbyggd elekt ret. För att 
minska eJektretens inverkan på det rörliga membranet placeras 
den på mikrofonens stomme. 

Ur användarsynvinkel finns det två huvudsakliga förd elar med 
elektret-tekniken. För det första sparar man energi genom att 
ingen polarisationsspänning behövs. För det andra får man ökad 
tillförlitlighet hos den anslutna förförstärkaren. 

Allmänna data: 
4155 4175 

Frifältsmätningar 
inom frekvensområdet: 4 Hz-20 kHz 5 Hz- 12,5 kHz 
Dynamiskt område : 14 dB(A)-146 dB 14 dB(A)- 144 dB 
Känslighet: 50 mY/Pa 50 mY/Pa 
Säljs i Sverige av: Briiel & Kjrer Svenska ab , tel 08/7112730. 

Tre nya 
frekvensräknare 

Från Optoelectronics i USA 
kommer tre nya frekvensräkna
re. Modell 7010 täcker området 
10 Hz- 600 MHz och modell 
8010 täcker 10 Hz- l GHZ. Räk
narna har nio siffror och ingång
ar för 50 ohm och l Mohm. Tid
bas 10 MHz med 1 ppm nog
grannhet och bästa upplösning 

0 ,1 Hz. Känsligheterna 1-30 mY 
och användning av teleskopan
tenn medger direktmätning av 
sändarfrekvens utan anslutning. 
För portabelt bruk kan räknarna 
även förses med inbyggda ladd
ningsbara batterier. 

Räknarna kan också fås med 
0,1 ppm noggrannhet. 

7010 finns även i en något 
enklare version som byggsats 
och har då beteckningen K-
7000. Räknarna är i robusta ut
föranden med metallhöljen. 

K-7000 kostar 575 kr. 7010 
990 kr och 8010 2250 kr. Priser
na gäller exkl moms. E tt års ga
ranti på komponenter och fär
digbyggda räknare. 

Skandinavisk generalagent: 
Daxtronic ab , Box 21012. 40071 
Göteborg. 
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Communications 
rJlJ 

Nyheter för radiokommunikation 
bland dator- och telefonjättar 

•• Communications 80 ägde 
rum i slutet av april i det moder
na mässornrådet i Birmingham 
som den femte utställn ingen på 
temat " kommunikation". Detta 
hade dock givits en snävare in
nebörd i år , som skall belysas 
här. 

De tre första mässorna hölls i 
Brighton . Att den flyttades till 
Birmingham var en nödvändig
het, eftersom mässan tidigare 
expanderat från år till år och 
helt enkelt blev för stor för 
Brightons ' mässkapacitet vad 
gäller storlek på utställaryta och 
hotellkapacitet . Den sista mäs
san i Brighton , 1976, upptog ca 
3500 m2 med 160 utställare. I 
Birmingham 1978 liksom i år var 
det 290 utställare med ca 15000 
besökare . 

Det låter ju positivt om man 
ser till siffrorna. Entusiasmen 
för den senaste mässan var dock 
inte lika stor som tidigare . Den 
var nu mindre internationell 
med tydligare engelsk domi
nans . Från Sverige fanns bara 
LM Ericsson och SRA represen
terade . 

Militärelektroniken , som tidi
gare var ett stort inslag , lyste 
nästan helt med sin frånvaro . 
Det kan tyckas ointressant för 
en svensk civil besökare med 
militär elektronikutrustning, 
men indirekt har bortfallet givit 
ett stort hål i helhetsbilden . Som 
regel sker ju nyutvecklingen in
om den militära sidan . De tek
niska innovationerna överförs 
sedan ofta till civila tillämpning
ar. De firmor som kunde ha 
ställt ut militärelektronik visade 
följaktligen inte heller någon ci
vil elektronik. 

Resultatet blev en klen expo 
vad gäller radiokommunika
tionssystem. I stället dominera
de datorstyrda telefonväxlar, 
som i vissa fall var kombinerade 
med ordbehandlingssystem. och 
andra datorfunktioner. Aven 
om de olika delområdena om
fattas av begreppet telekommu
nikation framstod utställningen 
som kluven . Köpare av telefon
växlar är sannolikt inte samma 
personer som intresserar sig för 
exempelvis kortvågsmottagare , 
liksom de vilka planerar att an
skaffa kontorsdatasystem för
modligen inte är särskilt entusi-

[> "Communications", den internationella 
brittiskafacktekniska mässan, har som fler
talet andra expanderat men delvis ändrat in
riktning, konstaterar RT:s utsände Gunnar 
Lilliesköld: 
[> En allt mer dominerande del upptas av 
datakommunikationssystem och datorstyrda 
telefonväxlar jämte apparatur för administra
tiva rutiner. Det har skett på bekostnad av 
den radiotekniska delen. 
[> Radiokommunikationsnyheter saknades 
dock inte, och här återger vi de väsentligaste 
°fLl pa omruuet. 

astiska inför nyheter på mätin
strumentsidan ! 

En uppdelning i olika mäss
hallar hade kanske varit en lös
ning . Hur Communications ut
vecklas är ett frågetecken i dag. 
Svaret ges kanske vid nästa mäs
sa, 20-23 apri l i Birmingham 
1982. 

Låt oss i huvudsak se på nyhe
terna inom området radiokom
munikation: 

Nya kortvågsmottagare 
för krävande bruk 

En ny programmerbar syntes
mottagare för fre kvensområdet 

Fig 1. Collins HF -380 är en jullständigt halvledarbestyckad fran s
ceiver jör 0,5-30 MHz vid mottagning och 1,6-30 MHz vid sänd
ning. Den mikroprocessorstyrda syntesapparaten saknar, som jram
går av bilden, bandomkopplare. All avstämning sker med en ratt. 
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100 kHz till 30 MHz visade Ra
cal. RA 1792 heter den. Dess 
front liknar inga konventionella 
mottagares. Man har använt fl y
tande kristaller för att med siff
ror indikera frekve ns, kanaI
nummer , aktuell filterband
bredd , signalstyrka i dB rel at ivt 
1 /-t V eller ljudnivå, svävnings
oscillatorns frekve ns (BFO) re
lativt mellanfrekvensen och 
eventuellt fe l (t ex att syntes
oscillatorn inte är fas låst) . 

Mottagaren är konstruerad 
för att klara starka signaler. 
Intermodulationsegenskaperna 
beskrivs enligt följande: " Med 
två signaler , separerade minst 
25 kHz och 30 mV starka, bildas 
en tredje ordningens intermodu
lationsprodukt som ligger minst 
90 dB under någon av de störan
de signalerna" . Lågt brus från 
oscill atorn är en annan viktig 
egenskap. Bruset ger som be
kant upphov till "reciproca l 
mixing". Den typen av bland
ning och blockering kan man 
konstatera med en 2-signal si
nad-mätning . Raca l har specifi
cerat egenskaperna lite annor
lunda: 

" Med önskad signa l som är 
svagare än 100 /-tV emk inom 3 
kHz bandbredd måste en ej 
önskvärd signal ligga 70 dB över 
den önskade signalens nivå för 
att som resultat ge ett brus 20 
dB under den önskade If-signa
lens nivå". 

Frekvensavstämningen sker 
alternativt med svänghjulsför-



Fig 2. Racal1792 hör till de intressantaste nya mottagarna för hf. 
All indikering sker med flytande kristaller. 

de ännu en nyhet: Mätmottaga
ren ESH 3. Det rör sig om en 
extrem mottagare, anpassad för 
just mätningar av nytto- och 
störfältstyrkor. Den mäter am-, 
fm- och pulssignaler inom 10 
kHz och 30 MHz från så låga ni
våer som -30 dB (p.. V) upp till 
+ 137 dB (p.. V). E$H 3 kan an
vändas för generator-, 4-pol-, 
förstärkar- och fältstyrkemät
ningar liksom radiostörningar 
enligt CISPR och VDE samt 

sedd ratt eller från ett tangent
bord . Upp till 100 kanaler kan 
förprogrammeras. Val av dessa 
sker antingen med tangenterna 
eller med avstämningsratten 
som stegar fram 10 kanaler/ 
varv. Kanalernas frekvenser lag
ras i ett EAROM , och därmed 
ligger de kvar flera år även om 
nätspänningen slås av. Vilken 
som helst av de 100 kanalerna 
kan återprogrammeras när man 
så önskar. Automatisk sökning 
är även möjlig inom varje dekad 
av de 100 lagrade kanalerna . 

Mellanfrekvenserna är 40,455 
MHz och 455 kHz med sex 
bandbredder. Man kan välja 
valfri mottagningsrnod , band
bredd , tidkonstant för agc-kret
sarna och svävningsfrekvens di
rekt från tangentbordet eller 
med tangenter för förprogram
merade kombinationer. En ty
pisk tillämpning då man kan ut
nyttja det är vid frekvensskift
mottagning som dock fordrar 
yttre fsk-demodulator. 

Givetvis är det en mikropro
cessor som sköter alla funktio
ner. Eftersom allt är e lektro
niskt styrt är det möjligt att 
fjärrmanövrera mottagaren över 
en yttre enhet. 

En utseendemässigt liknande 
mottagare finns från Rohde & 
Schwarz: Den premiärvisade 
mottagaren heter EK 070. Även 
den har en panel med flytande 
kristaller , goda storsignalegen
skaper med interceptpoint = 23 
dBm samt möjlighet till fjärrma
növrering . Den täcker 10 kHz 
till 30 MHz , är tänkt att använ
das som övervakningsmottagare 
men kan med tillsatser även bru
kas som pejlmottagare . 

Den finns också i en version 
som har I EC-buss för anslutning 
till ett datorsystem. Ett sådant 
system kan automatiskt sköta 
övervakning av valda frekvens
band och registrera inkomman
de meddelanden. Man kan även 
tänka sig att i datorn lägga in da
ta från radioprognoser , så att 
rätt frekvensband vid rätt tid
punkt väljs vid olika radiokon
takter. (Motstationen har då gi
vetvis ett liknande system som 

Fig 3. Rohde & Schwarz nya mottagare EK 070. 

är programmerat för samma 
funktioner. ) 

EK 070 har nio valbara band
bredder från 150 Hz till 12 kHz. 

Avancerad mätmottagare 
för vlf- och hf-områdena 

Rohde & Schwarz presentera-

störningar enligt MI L- och VG
normer. Mätningarna kan ske 
helt automatiskt. 

Till egenskaperna hör också 
stor mätdynamik och störnings
tålighet delvis tack vare 16 
bandpassfilter på ingången samt 
fyra valbara mf-bandbredder: 

Fig 4. Systemet på bilden är tänkt att användas för övervakning. 
Nederst i traven den nya mätmottagaren ESH 3. Den har 1EC-buss 
för anslutning till yttre dator, tex den PET Commodore' som vi ser 
till höger i bilden . 

0,2, 0,5, 2,4 och 10 kHz. Den 
mäter medel- och toppvärden 
och kan anslutas till yttre skriva
re för XY- och YT-diagram samt 
frekvensbandregistrering. Av
stämningen sker alternativt i 
steg om 100 Hz eller 1 kHz , men 
man kan även få automatisk fre
kvensföljning. Ett batteri matat 
CMOS-minne lagrar den senas
te apparatinställningen före 
frånslag, som återkommer då 
apparaten slås till igen . Det gäl
ler inte bara frekvens utan också 
mf-bandbredd och detektorval. 
Därigenom är mottagaren stän
digt redo att snabbt tas i drift, 
och automatiska mätningar tar 
därför kortare tid att genom
föra. 

Eddystone tillverkar nu 
prisbillig dx-mottagare 

Eddystone, som tillhör Mar
coni-gruppen , har satsat på en 
prisbillig mottagare för am och 
cw mellan 150 Hz och 30 MHz i 
fem band . Den täcker även fm
bandet 88-108 MHz. Hur appa
raten tar sig ut framgår av fig 2. 
Inställd frekvens visas med sif
ferindikator. Modellen heter 
1570 och den finns även i en ver
sion betecknad 1590, vilken sak
nar fm-bandet. Här har man i 
stället satsat på något bättre 
prestanda. 
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Fig 5, Eddystolle har nu gjort en satsning på en lågprisl/lottagare 
för att, kan mall förmoda , ta upp kampen mot det japal/Ska flödet av 
mottagare för hf. 1570 heter dell här modellen som även innehåller 
fm-band. En /lågot mera påkostad apparat, 1790, saknar dock fm
bandet. 

Fig 6. AEL Scout llA är en liten, mobil transceiver för ssb-kom
mUllikatioll. 

Ingångssteget är försett med 
FET/MOSFET och den har se
parata filter för usb och lsb vid 
enkelt sidbandmottagning. Mot
tagaren är avsedd att monteras i 
19" rack. Eddystone represente
ras i Sverige av Traco . 

Exklusivare mottagare och 
sändare tillverkas under Marco
ninamnet samt nu också fjärr
kontrollenheten M FT 2. Till den 
kan anslutas mottagaren H2541 , 
drivsteget H 1541 och slutstegen 
HI041 och H1/41 . Kontrollsys
temet arbetar med en 8 bitars 
mikroprocessor av egen tillverk
ning , vilken ger en rad intres-

santa egenskaper hos systemet. 
Det kan anslutas till ytt re dator 
över CClTT V241V28 med vari
abel överföringshastighet ned 
till 110 baud . Från en panel kan 
man fjärrkontrollera upp till 10 
1l10ttagare och 10 sändare. 
Overföringen sker i serieform 
över modem. 

Lågprismottagare 
för 40000 kr! 

Vi talade tidigare om nya låg
prismottagare. Eddystone-appa
raterna ligger i klassen 6000 kr. 
Watkins Johnson är som bekant 
mycket kända för sina sofistike-
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rad e mottagare med huvudsakli 
gen militära användare och re
geringar som kunder. Under 
mässan presenterades en ny mo
dell , WJ-8718. Den lanseras som 
en lågprismodell till det facila 
priset av 40000 kr. Allting är re
lativt , som bekant. 

För automatisk övervakn ing 
av radiotrafik finns ett system 
som heter AFR 1500 från Tele
funken . I det ingår mottagaren 
E 1500, en skrivare med tillhö
rande utstyrningskretsar. Skri
varen registrerar signal före
komster inom ett visst frekvens
område under olika tidpunkter. 

Transceiver från Collins 
även för amatörbruk 

En ny kortvågstransceiver vi
sade Collins . Den heter H F 380 
och kostar i Sverige (Swedish 
Radio Supply) under 20000 kr. 
Säkert finns den sändaramatör 
som är beredd att offra sina (sis
ta) slantar på denna intressanta 
konstruktion. [ huvudsak är den 
dock avsedd för professionella 
tillämpningar. 

HF 380 har en syntesoscillator 
med 10 Hz raster. Den kontrol
leras aven mikroprocessor som 
medger såväl manuell avstäm
ning som möjlighet att lagra fre
kvenser eller använda skilda fre
kvenser vid mottagning och 
sändning. Frekvensområdet om
fattar 0,5-30 MHz vid mottag
ning och 1,6-30 MHz vid sänd
ning. Uteffekten anges till 100 
W pep. Inga bandomkopplings
vred syns på panelen . Omkopp
lingen sker automatiskt av sän
darens lågpassfilter. Man kan få 
störningsbegränsare, olika mf
filter och talprocessor som till
satser. 

Collins . skall vi slutligen till
lägga, tillhör sedan ett kvarts se
kel Rockwell-koncernen i USA. 

En annan , betydligt dyrare 
och mer sofistikerad konstruk
tion är 8515-1 från samma fir
ma . Den är avsedd för fjärr
kontroll med snabb omkoppling 
mellan olika kanaler. 

Amatörradiostation 
för 160 till 2 m 

Sugiyama F850 är en japansk 
transceiver för alla amatörband 
mellan 160 och 2 m. Det innebär 
att den i originalutförande täc
ker såväl 54-56 MHz som 144-

Fig 7. Scientific Radio Systems, USA, tillverkar kortvågstranscei
vem på bilden. Dell täcker 1,6-30 MHz, ger ISO W "barfota" 
uteffekt på 10 fasta kallaier. Kallalema kan dock justeras ± 9 kHz i 
1 kHz steg och ±J8 kHz i 2 kHz steg. SR tillverkar även passande 
slutsteg för J och 10 kW. 



148 MHz. I England säljs den av 
en firma vid namn Zycomm 
Electronics Ltd i Ripley. 54 
MHz-bandet är dock i deras ver
sioner ändrat till det 72 MHz
band som är ti ll åtet i England. 
Den har både frekensräknare 
och inbyggd 25 kHz kalibrator , 
vilket synes onödigt. Som stan
dard levereras den med 2,4 kHz 
filter , men som option finns 
0,4- , 1,2- och 1,8 kHz-filter. 

För 2-metersdrift har statio
nen skilda frekvenser för sänd
ning och mottagning vid repea
tertrafik och en tonöppnare. 
Det är tvivelaktigt om appara
ten är intressant för den svenska 
marknaden. Kombinationsap
parater uppvisar ofta brister 
p g a ofrånkomliga kompromis
ser - se f ö vårt test av 2m-statio
ner i RT nr 3 i år. 

Ett annat fabrikat som inte 
heller representeras i Sverige är 
KDK. Man tillverkar bl a en fm
station för 2-metersbandet som 
kallas FM-2025A&E. Den är 
syntesstyrd med minne för 10 
kanaler. 

Yeasu, som i Sverige repre
senteras av Eldafo och Bejoken , 
visade två nyheter: Dels kv
transceivern FT 707 som bl a 
täcker amatörbanden vid 18 och 
24 MHz, vilka kan komma att 
bli fria för användning inom 
några år på grundval av WARC 
79. Dels en tillsats till varje 
transceiver för avläsning av tele
grafi och RTTY med presenta
tion på en tv-skärm. Enheten 
kallas YR-90l . Frekvensmottag
ningen sker med 45 ,5 eller 50 
baud. 

Det är möjligt att , med ett in
grepp , mottaga även 57 och 75 
baud . Frekvensskiftet kan vara 
antingen 170, 425 eller 850 Hz. 
Vid telegrafimottagning använ
der man en svävningsfrekvens 
mellan 600 och 1000 Hz . 

Astro 200 har vi tidigare testat 
i RT. Firmans moderbolag heter 
Cubic Communications Ine un
der vilket även Swan lyder. Ast
ro tillverkar till största delen na
vigeringssystem och kommuni
kationsradio men i sortimentet 
fanns tidigare nämnda transcei
ver. 

Numera har dock hela ama
törradiodelen helt överförts från 
Astro till Swan , som nu presen
terar en ny transceiver med be
teckningen Swan Astro 150. 

Av bilderna på kretskortet att 
döma skiljer sig den konstruk
tionen från den tidigare Astro 
200, men förmodligen är grund
konceptet detsamma. Den tidi
gare stationen var mycket in
tressant , men uppvisade en del 
brister på sändarsidan med bl a 
oren signal. Kanske har man i 
den nya konstruktionen löst de 

Ant. 1.1 m ~ Ant. 1m ~ Interd ig. Converter 

NE 645 NE57a 

CHI: 1694 . 5 MHz 
CH1: 1691 . O MHz 

ZF-AusgQng 
IF-Output 
137.500 MHz 
! 15 kHz 

Pt 3 
-<>---, 

I 

CH~ \fH2 
I 

~/ 

Fig 9. Blockschema för Meteosat-mottagaren från Vhf-Communi
cations, underst. Över det ser vi principen för ingångssteget. 

Fig 8. En komplett mottagaranläggnillg för bilder 
från Meteosat kan man i dag köpa för ca 40000 kr. 
Vi ser på bilden mottagare, avkodare, tv-skärm och 
kamera. Till stationen hör en 3 111 parabolantenn. 

Fig 10. En typisk bild från an
läggningen i fig 8 och 9. Säkert 
känner läsarna igen Mellanös
tern. 

problemen. 

Sändarsteg 
upp till I kW 

Några nya högeffektslutsteg 
för yrkesmässigt bruk demon
strerades på mässan. Collins vi
sade ett nytt 1 kW slutsteg. Det 
ingår i HF-80-serien och heter 
HF-8023. Steget är modulupp
byggt och passar till existerande 
delar i serien. Den nya kon
struktionen är lättare och mind
re än sina föregångare , den har 
inbyggd testutrustning och möj
lighet till lokal manövrering. 

I samma effektklass visade 
Racal en sändare märkt TT A 
1885. Slutsteget är försett med 

rör och täcker 1,6-30 MHz . 
Kretsarna är dimensionerade att 
klara missanpassning med svf 
upp till 3:1. Förmodligen hade 
det inte varit möjligt om halvle
dare hade använts i stället för 
rör. 

Intressanta kretsar 
för telekommunikation 

Några nya komplicerade kret
sar för tillämpningar inom tele
kommunikationsområdet visade 
den engelska firman Consumer 
Microcireuits Ltd (svensk repre
sentant med samma namn i 
Norsborg) . 

Det rör sig om en serie myc
ket speciella kretsar för selektiv-

anrop och sifferöverföring. De 
kan användas antingen i för
ening med trådöverföring eller 
till radioöverföring. Det är med 
dem enkelt att bygga ett mobil
sökningssystem så som det 
svenska mbs-systemet . Ett S
tons selektivanrop avkodas. Om 
det stämmer med mottagarens 
kod kommer en sifferramp att 
visa telefonnumret till den som 
anropar. 

En annan tillämpning av 03-
seriens kretsar är en 14 siffrors 
adress-datamottagare i larmsys
tem. Om ett larm går någon
stans, indikeras det på mottaga
rens sifferramp så att man ge-
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nast får reda på vilket larm det 
är fråga om. 

Vi skall här inte närmare gå in 
på kretsarna , eftersom en detal
jerad artikel skall presenteras i 
ett kommande RT-nummer . 

Andra intressanta kretsar från 
Consumer Microcircuit är del
tamodulatorer/-demodulatorer. 
De erbjuder ett alternativ till 
konventionella pcm-kretsar då 
man vill omvandla analoga sig
naler till digitala för att få ett 
högt signal/störförhållande vid 
överföringen. Med deltamodu
lation, d v s ett system där man 
bara känner av förändringarna 
som kodas för överföring, kan 
man totalt sett få ett enklare sys
tem än vid gängse pcm-system . 

Liknande kretsar visade även 
Ferranti: ZNPCM2 heter en 
krets som innehåller en delta 
sigma modulator/ demodulator. 
ZNPCMJ heter en annan som 
fungerar som enkelkanals Ca
dec. 

Andra specialkretsar bjöd 
den amerikanska firman Mitel 
på. Två av dem är direkt avsed
da att användas i telefonsystem . 
Den ena , MH882l0, kan t ex an
vändas för anpassning till en 
mikroprocessor av typ 6800. 
Den andra, MT8860, är avsedd 
för avkodning av standardisera
de tonsignaler i telefonsamman
hang. Båda tillverkas i CM OS 
liksom mikroprocessorn 
MD46802 från samma företag. 
Den motsvarar Motorolas 
MC6802 . CMOS-utförandet ger 
naturligtvis extremt låg ström
förbrukning. 

En annan datorkrets är 
MD54C245/MD74C245, vilken 
är ben-kompatibel med kända 
54LS245/74LS245. 
FältefTekttransistorer 
för flera watt på vhf 

Mullard har nu startat till
verkningen aven serie fältef
fekttransistorer för mindre sän
darslut- och drivsteg. De är av
sedda för arbetsfrekvenser upp 
till 175 MHz. Än så länge har de 
bara en utvecklingsbeteckning 
och finns inte att tillgå kommer
siellt. 

Transistorerna tillverkas i N
kanalteknik . De kommer att bli 
intressanta alternativ till de 
VMOS-transistorer som i dag 
finns att tillgå från Siliconix och 
CTC. Mullard-transistorerna är 
avsedda för klass A, B eller C 
med uteffekter upp till 50 W. 
För drivspänningen 24 V tillver
kas tre typer med uteffekterna 
10, 25 och 50 W. Ytterligare en 
typ är avsedd för 12,5 V mat
ningsspänning och ger 10 W. 

Vädersatellitbilder 
med lågprismottagare 

Vad sägs om en mottagare för 

vädersatellitbilder till ett pris av 
bara 40000 kr? Mot ordinära 
stationer av det här slaget före
faller summan väl blygsam , men 
det hela är faktiskt en realitet. 
Konstruktionen är av dr Bauer 
vid Stuttgarts universitet och 
marknadsförs av det tyska förla-

Fig 11. Namnet Yaesu förknip- ~ 
par väl de flesta med amatörradio
materiel, men apparaten på bil
den, FT300C, är avsedd för pro
fessionellt bruk. Stationen har 10 
fasta kanaler. 

~ Fig 12. Ännu en Yaesu-apparat: 
FT-707. Bandomkopplarnas 
märkning indikerar att apparaten 
är förberedd att användas på de 
nya amatörband som blev ett re
sultat av WARC 79. Förutom de 
nu lagliga banden finns även 30, 
J7 och 12 m-banden. Stationen är 
av typen mikrodatorstyrd syntes. 
Logikdelen ligger i en separat lå-
4a under själva transceivern. 

Fig 13. Groundsatfrån Plessey. Transceivern är unik genom att den erbjuder samtidig sändning oc~ 
mottagning på en frekvens. KonstruktionelI har fått utmärkelselI ':De.sigll Council Award": ~" sa 
länge tillverkas bara en militär version , men Plessey antyder alt prlllClpen kall komma alt ttllampas 
även i civila apparater. 
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Fig 14. Marconis takmonterade parabolantenn. 
1nstallationen tillhör Rutherford-laboratoriet i 
Oxford. Över OTS-satelliten utbyter man data med 
andra forskningsstationer i Europa; bl a med 
CERN iGeneve. 

Fig 15. En amatörradiotransceiver för 160-2 m
banden tillverkar Sugiyama. Modell 850 ser vi här. 

get Ukw-Technik, som ger ut 
skriften Ukw-Berichte och dess 
engelskspråkiga version , Vhf
communications. 

Den aktuella satelliten heter 
Meteosat och den är geostatio
när. Det gör att parabolanten
nen kan ställas in en gång för 
alla . Satellitens signaler tas 
emot centralt i Europa, närmare 
bestämt i Darmstadt , och bear
betas i en av de största datorer
na i Europa . Den bearbetade 
signalen sänds upp till satelliten 
som även fungerar som repea
ter. Det är den återutsända sig
nalen som man sedan tar emot 
med utrustningen . 

Som framgår av fig 10 finns 
här markeringar för longituder 
och latituder liksom skarpa mar
keringar i övergångarna mellan 
land och vatten . Den databear
betade, sekundära signalen är 
därför lättare att tolka än den 
primära , obearbetade signalen. 

Vädersatelliten tv-filmar jor
den och man ser tydligt molnfö
rekomster . Bildöverföringen 
sker som i ett vanligt tv-system 
med linje för linje , men video
bandbredden är begränsad till 
1,6 kHz och hastigheten vid 
överföringen är därför mycket 
långsam: Det tar 213 sekunder 
att bygga upp en bild. Bildupp
lösningen är 800 linjer x 800 
punkters upplösning/linje. 

I de flesta mottagningsstatio
ner för vädersatellitbilder som 
säljs , t ex i Rohde & Schwarz an
läggning, sker registreringen på 
en faksimilskrivare. I den här 
prisbilligare utrustningen har 
man en tv-skärm som fotografe
ras med en Polaroid-kamera. 

I princip är mottagningsan
läggningen byggd enligt följan
de: Parabolantenn med en dia
meter av 2 m och 23 dB förstärk
ning , blandare från inkomman-

Fig 16. Bilden visar Plesseys radiolänkutrustning PRD lJOOMKll 
som påminner om den som används vid kommunikationen mellan 
England och plattformarna i Nordsjön. 

Fig 17. En " lågprismottagare" från Watkins Johnson . Modellen 
på bilden, WJ-8718, täcker 5 kHz (iU30 MHz. 

de frekvens 1694,5 eller 191 ,0 
MHz till 137,5 MHz, en fm-mot
tagare på den frekvensen med 
10 ,7 MHz mellanfrekvens och 
30 kHz bandbredd som efter de
tektorn ger en signal med fre
kvensen 2400 Hz , am-detekte
ring och lågpassfiltrering med 
brytfrekvensen 1 600 Hz och så 

slutligen en special-tv-mottaga
re. Tv-bilden registreras slutli
gen med en Polaroid-kamera. 
Med utrustningen kan man ock
så ta emot bilder från satelliter
na GOES och GMS. 

Ukw-Technik söker en svensk 
representant för vädersatellit
systemet. 

Satellit förbinder 
olika forskningscentra 

Att utbyta resultat olika 
forskningscentra emellan kan 
vara nog så problematiskt. Det 
gäller i synnerhet data . Hittills 
har de förmedlats med sände
bud som burit de dyrbara data
banden . I stället för en så tids
ödande procedur tar man nu sa
telliterna till hjälp . 

Debuten skedde den 6:e mars 
i år, då en satellitlänk upprätta
des mellan Geneve och England 
med OTS-satelliten och mark
stationer från Marconi. OTS 
står för Orbital Test Satellite 
och den sköts upp 1978 av ESA. 
Syftet var att göra en rad experi
ment för att få erfarenheter in
för en serie kommunikationssa
telliter som skall skjutas upp un
der slutet av 1980-talet. Ett av 
experimenten som bekostas av 
den europeiska gemenskapen 
innebär att man från CERN-an
läggningen i Geneve samtidigt 
sänder data till en rad forsk
ningsstationer runt om i Europa 
över satellit . 

Vid bl a Rutherford-laborato
rierna nära Oxford använder 
man Marconis jordstation med 3 
m parabolantenn matad med da
ta från en GEC-dator. Utmär
kande för jordstationen är en 
extremt liten kontrollenhet som 
är mycket lätt att placera. 

Prisbelönat konstruktion 
för dubbelriktade sändningar 

Groundsat heter en märklig 
konstruktion av Plessey Avionics 
and Communications i Ilford , 
England. Det rör sig om ett mili
tärt radiokommunikationssys
tem för samtidig sändning och 
mottagning på samma radioka
nal! Det har man tidigare be
tecknat som omöjligt p g a de 
oundvikliga interferensproble
men mellan sändaren och dess 
tillhörande mottagare. I drift 
fungerar det tydligen utmärkt . 
Dämpningen av oönskade signa
ler är hela 120 dB! 

Eftersom det är en militär ut
rustning är principen hemlighål
len . Skall vi gissa på att det är 
fråga om något slag av tidmul
tiplex eller digitalkodade signa
ler? Svar lär vi inte få . Låt oss 
bara konstatera att konstruktio
nen tillmättes priset "Design 
Council Award"; en engelsk he
derutmärkelse av rang. 

Plessey har dock avslöjat att 
tekniken troligen kommer att 
införas i civila sammanhang. 
Man räknar väl med att hemlig
heten så småningom blir allmänt 
känd- och det är ju också en 
vanlig utveckling . 
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Hur placerar 
man högtalarna? 
D Man vill oftast placera högtalarna i ett rum så 
att man kan avlyssna dem över så stor yta som möj
ligt. Attfinna rätt placering kan då vara nog så 
knepigt. 
D Vi visar här exempell!å program/ör dator och 
räknedosa. Med programmet kan man beräkna 
verkan av olika placeringar av högtalarna i ett 
rum. 

000 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
012 
013 
014 
015 
016 
Dl? 
018 
019 
020 
021 
022 
023 
024 
025 
026 
027 
028 
029 
030 
031 
032 
033 
034 
035 
036 
037 
038 
039 
040 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
049 
050 
051 
052 
053 
054 
055 
056 
057 
058 
059 
060 
061 
062 
063 
064 
065 
066 
067 
068 
069 
070 
071 

76 LBL 072 
11 A 073 
29 CP 074 
25 CLR C\75 
47 CMS 0'76 
01 1 077 
00 o 078 

' 42 STO 079 
00 00 080 
91 R/ S 081 
72 SH 082 
00 00 083 
69 OP 084 
20 ,20 , 085 
43 RCl 086 
00 00 087 
61 GTO 088 
00 00 089 
09 09 090 
76 lBl 091 
12 ' B 092 
43 RCl 093 
14 14 094 
65 x 095 
03 3 096 
04 . 4 097 
00 o 098 
95 099 
42 STO 100 
15 15 101 
91 R/ S 102 
42 STO 103 
16 16 104 
33 X' 105 
55 106 
53 ( 107 
04 4 108 
65 x 109 
43 RCl 110 
10 10 111 
33 X' 11 2 
75 113 
43 RCl 114 
15 15 115 
33 X. 116 
54 ) 117 
85 + 118 
04 4' 119 
35 l/X 120 
95 121 
3 4 f X 122 
65 x 123 
43 RCl 124 
15 15 125 
95 126 
42 STO 127 
17 17 128 
43 RCL 129 
16 16 130 
33 X' 131 
55 .. 132 
53 ( 133 
04 4 134 
65 x 135 
43 RCl 136 
11 Il 137 
33 X' 138 
75 139 
43 RCI" 140 
15 1:5 141 
33 X.. 142 
54 ) 143 

85 + 
04 4 
35 l/X 
95 a 

34 rx 
65 x 
43 RCl 
15 15 
95 
94 +/-
85 + 
43 RCl 
12 12 
95 
42 STO 
18 18 
01 1 
93 
04 4 
03 '3 
65 x 
43 RCl 
16 16 
85 + 
43 RCl 
10 10 
95 
42 STO 
19 19 
01 1 
93 
04 4 
03 3 
65 x 
43 RCl 
16 16 
94 +/ -
85 + 
43 RCl 
23 23 
95 
42 STO 
20 20 
93 
01 1 
07 7 
07 7 
65 X 
43 RCl 
16 16 
94 +/ -
85 + 
43 RCl 
10 10 
95 
42 STO 
21 21 
93 
01 l 
07 7 
07 7 
65 X 
43 RCl 
16 16 
85 + 
43 RCl 
23 23 
95 
42 STO 

' 22 22 
43 RCl 
21 21 

144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 

32 xli 216 
43' RCl 217 
20 20 218 
77 GE 219 
01 01 220 
68 68 221 
43 RCL 222 
17 17 223 
32 X:T 224 
43 RCl 225 
21 21 226 
77 GE 227 
01 01 228 
63 63 229 
43 RCl 230 
17 17 231 
61 GTO 232 
01 01 233 
83 83 234 
43 RCL: 235 
21 21 236 
61 GTO 237 
01 01 238 
83 83 239 
43 RCl 240 
17 17 241 
32 X:T 242 
43 RCl 243 
20 20, 244 
77 GE 245 
01 01 246 
81 81 247 
43 RCl 248 
17 17 249 
61 GT O 250 
01 01 251 
83 83 252 
43 RCl , 253 
20 20 254 
91 R/ S 255 
43 RCl 256 
19 19 257 
32 X:T 258 
43 RCl 259 
22 22 260 
77 GE 261 
02 02 262 
10 10 263 
43 RCl 264 
18 18 265 
32 X:T 266 
43 RCl 267 
22 22 268 
77 GE 269 
02 02 270 
05 05 271 
43 RCl 272 
22 22 273 
61 GTO 274 
00 00 275 
30 30 276 
43 RCl 277 
18 18 278 
61 GTO 279 
00 00 280 
30 30 281 
43 RCl 282 
19 19 283 
32 X:T 284 
43 RCl 285 
18 18 286 
77 GE 287 

Fig 2. Program listning för TlS9/S8. 
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o::: 02 

~~ R~~ 
18 le 
61 GTO 
00 00 
30 30 
43 RCl 
19 19 
61 GTO 
00 00 
30 110 
76 lBl 
13 C 
43 RCl 
12 12 
75 
43 RCl 
11 11 
95 
42 STO 
23 23 
75 -
43 RCl 
10 10 
95 
55 
02 2 
65 X 
93 
07 7 
95 
,91 VS 
43 RCl 
13 13 
75 
43 RCl 
15 15 
55 
02 2 
95 
61 GTO 
00 00 
30 30 
76 lBl 
14 D 
55 .. 
02 2 
00 O 
95 
22 IHV 
28 lOG 
33 X. 
42 STO 
24 24 
75 -
Dl , 
95 
42 STO 
25 25 
43 RCL 
24 24 
65 x 
43 RCl 
10 10 
94 + / -
85 + 
43 RCl 
23 29 
95 
55 
43 RCL 

288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
31 3 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
;149 
350 
351 
352 
353 
354 
355 

2:5 25 
95 
94 +/t 
42 STO 
26 26 
91 R/ S 
43 RCl 
23 23 
33 X. 
75 
43 RCl 
24 24 
65 x 
43 RCl 
10 10 
33 X. 
95 
55 , 
43 RCl 
25 25 
95 
85 + 
43 RCL 
26 26 
33 X. 
95 
34 f X 
91 R/ S 
43 RCl 
24 24 
65 x 
43 RCl 
23 23 
75 -
43 RCl 
10 10 
95 
55 
43 RCl 
25 25 
95 
42 STO 
26 26 
91 R/ S 
43 RCl 
24 24 
65 x 
43 RCL 
23 23 
33 X. 
75 
43 RCL 
10 10 
33 X. 
95 
55 
43 RCl 
25 25 
94 +/ -
85 + 
43 RCl 
26 26 
33 X2 
95 
34 f X 
61 GTO 
00 00 
30 30 

YV-I 

Fig 1. Skiss över ett lyssningsrum med de parametrar inlagda 
som ingår i beräkningarna. Den streckade ytan som bildas mel
lan ett antal Y(x) och Y'(x) bildar den optimala lyssningsytall. 

•• För att man skall få så bra 
ljudbild som möjligt vid stereo
lyssning är det viktigt att man 
placerar sig och högtalarna 
"rätt". Vad som menas med 
" rätt" är dock inte alldeles enty
digt. Olika högtalare kräver oli
ka placeringar för att ge bästa 
resultat liksom olika rum har 
olika dämpning och geometriska 
egenskaper som också påverkar 
ljudbilden. 

Enklaste tumregeln är att 
högtalarparet och lyssnaren 
skall bilda en liksidig triangel. 
Regeln fungerar för det mesta 
utmärkt, men ger bara en enda 
optimallyssningsposition . 

Om man vill kunna sitta över 
en större yta av rummet är bästa 
sättet att flytta högtalare och 
sittmöbler och provlyssna . En 
klart utslagsgivande men jobbig 
metod . Ett enklare sätt är att si
mulera lyssningssituationen och 
lägga in de värderingar man öns
kar göra. 

I RT 1979 nr 10 visade Ingvar 
Ekdahl i en artikel (Lyssnings
area vid högtalaranvändning i 
hemmiljöer) hur några viktiga 
parametrar lät sig beräknas så 
att den användbara lyssnings
ytan kunde tas fram. 

De beräkningsprogram vi pre
senterar här nedan bygger helt 
på hans tankegångar och form
ler. Den som är intresserad av 
att tränga in i bakgrunden hän-

visas till den artikeln. De krite
rier vi här i programmen har på 
en god lyssningsplacering kan 
sammanfattas som följer: 

1) Tiden mellan en direktvåg 
från högtalaren och den tidigas
te reflexen från någon vägg bör 
vara mer än 2,5 ms. 

2) Lyssningsplaceringen bör 
vara högst 10° vid sidan av den 
yttersta högtalaren . 

3) Minsta avståndet till hög
talaren bestäms av att man inte 
bör sitta så nära att vinkeln till 
högtalaren blir mer än 55°. Min
avståndet bestäms då av skär
ningspunkten mellan de båda 
högtalarnas begränsningslinjer 
med 55° vinkel mot normalen. 

4) Största avståndet till hög
talarna bör inte vara mer än 
dubbla avståndet mellan dem. 
Man bör ej heller sitta för nära 
rummets bakre vägg, eftersom 
man också får reflexer från den. 
Även här gäller att väggens re
flex skall uppfattas mer än 2,5 
ms efter högtalarens direktvåg. 

5) Den uppfattade ljudnivån 
från högtalarna får ej skilja mer 
än 3 dB vid samma utnivå från 
båda högtalarna. 

Utifrån de förutsättningarna, 
så som de definierades matema
tiskt i Ingvar Ekdahls artikel , 
har Bertil Wallill i Karlskoga 
gjort ett program för Texas In
struments Tf 59158. Programmet 
utgår från ett rum med de intres-



Körning av beräkningsprogram med TI 59/58 
Alla mått matas i m och s. 

t är tiden mellan direkt och reflekterat ljud. Sättes till 2,5 
ms eller mer. 

D är det avstånd som ger tidsskillnaden t (2,5 ms). 
Vid beräkning av Y(x) och Y'(x) varieras x i steg mellan Xmin 
och Xmax . Upplösningen i den framtagna bilden beror av 
stegens storlek. 
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• • rl:r 1(11 ::.1 nJrll-=tl:.rlE-~ 240 240 r.. t 
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H~I '~'-;' ;,ggerlE 13ngd 
M ~ t t t- .. .. an=- t €' t ' ',,' 30;19 
M " = , t t - r"="';;;Io? r- . . :.gg 

'. rll '~'5 
"11'-:'4 
, r,. ,~, 1 

""'-'4 

värde 

Initiera -
Mata in konstant A, 

tangent 

A 
R/S 

visare 

10 
11 

Fig 5. Basic-programmet frågar först efter rummets dimensioner 
och högtalarnas placering. Det förutsätts att båda högtalarna står 
på samma vägg och att rummet är fyrkantigt med parallella väggar. 

Mata in konstant A2 
Mata in konstant Ly 
Mata in konstant Lx 
Mata in konstant t 
Grundberäkning -
Beräkna Xmin -
Beräkna Xmax -
Mata in obalans (3 dB) 3 
Beräkna R, -
Beräkna YR2 -
Beräkna R2 -
Beräkna Y(x) x 
Beräkna Y'(x) -
Beräkna Y(x) för nytt x x 
Beräkna Y'(x) för nytt x -
osv till Xmax 

Fig 3. Körschemaför Tl-programmet. 

santa parametrarna benämnda i 
enlighet med jig 1. 

När programmet enligt listan i 
jig 2 matas in i dosan sker exe
kvering enligt jig 3. 

Programmet ger alltså ut ett 
antal talpar som sedan får föras 
in i en skiss . Ytan mellan Y(x) 
och Y ' (x) bildar då den optima
la lyssningsytan . 

Basic-programmet (fig 4) är 
skrivet för ABC 80 och gör sam
ma beräkningar. Dessutom ritar 
datorn upp en skiss över rum
met med högtalare och lyss
ningsyta inlagda. Programmet 
förklarar sig självt efter start , 
och det är försett med diverse 
spärrar för orimliga ingångsvär
den. På grund av att grafiken på 
skärmen till ABC 80 har ett 
ganska eget språk kan man inte 
direkt överföra basic-program
met till andra datorer. Förutsatt 
att man har grafiska möjligheter 
är det dock möjligt att skriva om 
själva utskriftdelen. Saknar man 
grafik , får man ta ut värdena i 
en tabell och själv rita upp lyss
ningsarean. 

r 

R/S 12 
R/S 13 
R/S 14 
R/S 15 
B D 
C Xm in 
R/S Xmax 
D YR' 
R/S R, 
R/S YR2 
R/S R2 
R/S Y(x) 
R/S Y'(x) 
R/S Y(x) 
R/S Y'(x) 

10 L=ZI10 
20 OlM A(L),8(L) ,C(L),DeL) ,EeL) ,F(L) ,G(L) ,H(L) 
30 ; CHR$(IZ) 
40; " ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " 
50 ; 
60 ; • • 8ERlKNING AV OPTIMAL LYSSNINGSYTA • • 

70 ; " . . " 80 j .. . Maximal rum~torlek 240 x Z40 III 

90 i " . . " 100 j .. ..................................... " 

110 j : j 

120 i "Högtalarvll.ggen~ lI.ngd (III)"; 
t30 INPUT LI 
140 IF L 1<_240 GOTO 190 
150 j 
160 j "FöR STORT RUM" 
170 ; 
180 GOTO 120 
190 j "Andra vll.ggen~ lll.ngd C.)"; 
ZOO INPUT L2 
2'0 IF L2<:ZII0 GOTO 260 
220 i 
230 i "FöR STORT RUM" 
240 i 
250 COTO 190 
260 ; "Av~t fr vinster vlgl C.)" i 
Z70 INPUT A' 
280 IF A 1(. 5 GOTO 300 
290 IF Al +. 3<=L 1 COTO 390 ELSE GOTO 350 
300 i 
3'0 j "HöGTALAREN sA NUA VlGG!N" 
320 j "GER DALIG LJUDBILD." 
330 j 
3110 COTO 260 
350 j 
360 j "HöGTALARENS PLACERING UT AN FöR RUMMET'" 
370 j 
380 GOTO 260 
390 ; "Avst fr höger vIn C.)"; 
400 INPUT AZ 
410 IF Al+A2 +.6hLl GOTO 530 
420 IF A2<. 5 GOTO 440 
430 IF A2+. 3<:L' GOTO 570 ELS E GOTO 490 
4110 j 

450 i "HÖCTALAREN sA IrflRA VIGGE"" 
1160 i "GER DALlG LJUDBILD." 
1170 j 

"80 GaTO 390 
1190 ; 
500 j "HOGTALARENS PLACERING UTANFöR RUMMETI" 
510 i 
520 GOTO 390 
530 i 
5110 j "HOGTALARNA STAR PA VARANDRAl· 
55'0 i 
560 GOTO 260 
570 IF L 1hL2 THEN L3 =L 1 
580 IF L2>L 1 THEN L3 =L2 
590 L3=6 . "1L3 
600 ; CHR$('2) 
610 FOR hO TO 23 : PRINT CURU,0)jCHR$(151) : NEXT I 
620 REM AITA RUMMETS HOR BEGR LINJER 
630 FOR J.O TO 1 
6110 FOR 1:6 TO 6.L3 · L2· 7.9 
650 SETDaT 65-L3 ' J 'L l ' 10 , I 

660 NEXT I 
670 HElT J 

~ Fig 6. Som resultat presenterar 
basic-programmet denna skiss 
över rummet. Den användbara 
lyssningsytan utgörs av figuren i 
mitten. 

680 RE" RITA RUMMETS VERT BEGR LINJER 
690 FOR J=O TO 1 
700 FOR 1:65 TO 65-L3 - Ll ' 10 StEP -1 
710 SETDOT I,6.L3 ' J ' L2 -1.9 
720 NEXt I 
130 HEXT J 
7"0 REM RITA UNDRE HöGT HOR LINJER 
750 L4zL3 · 2 . 37 
760 IF LII<l THEN LII:l 
170 IF L3· Al l lO<l THEN A'%.l/L3 
780 IF L3I AZ " O<, THEN A2=.'/L3 
790 FOR J=O TO l 
800 FOR 1::6 TO 6+LII 
8'0 SETDOT 65-L31 101 (Al-.3) - J I 6I L3,I 
820 NEXT I 
830 NEXT J 
840 REM RITA öVRE HöGT HOR LINJER 
850 FOR J=O TO , 
860 FOR I:6 TO 6+L4 
870 SETDOT 65-L3" O' (L' - A2- . 3)-J ' 6 ' L3,I 
880 NEXT I 
890 NEXT J 
900 REM RITA NEDRE HÖCT VEn LINJE 
9'0 FOR I=65 - L3 · (A' - .3) · '0 TO 65-L3' (A'- . 3) ' ,O-6 ' L3 STEP _, 
920 SETDOT I,6+LII 
930 NEXT I 
940 REM RITA öVRE HöGT VERT LINJE 
950 FOR I=65 - L3· 'O· CL'-A2 - .3) TO 65 - L3" O' (L'-AZ-.3) - L3' 6 STEP _, 
960 SETDOT I,6+LII 
970 NEXT I 
980 0 =3110 · Z. 5/'000 
990 Z=('O-(3/20»'"Z 
1000 V,,, (L '-AZ-Z ' ( L l-U-A,»)j( Z-l) 
1010 V2,,(A1+Z ' (L' - A2 - A'»/(Z_ ') 
'OZO R' "SQR( (ABS(W,) ) '"Z+( (L '-AZ) -Z - Z' A ,-Z) I( Z-,» 
1030 RZ"SQR ( (ASS(L l -WZ» -Z-( Z' AZ-Z-(L l -A 1) '"Z) I (Z-l) ) 
10110 K:Z ' (L'-A2-A1) 
1050 M:LZ-OI2 
'060 L5=II ' Al'"2-0-2 
1070 REM BERÄKNING 
'080 FOR I:L2/6,. TO L2 STEP L2/65 
'090 IF I>K+.' GOTO 1330 
1100 IF DM+.l GaTa 1330 
1"0 A(I)=O ' SQRO-21L5+ . 25) 
1120 8(I):Ll - D' SQR(I-21L5+.25) 
1130 C(I) =Al - .'17 ' I 
1140 D(I)zL' - A2+ . 117 ' I 
1'50 EU)=Al + 1.43· I 
1'60 F(I):Ll-A2-1.113 ' I 
1170 IF DRI THEN R':I 
'180 IF DR2 THEN R2=I 
1190 G(I)=SQR(RI-2-I"Z)+V' 
lZ00 H(I)"w2-SQR(R2-2-1-2) 
'210 Yl : A(I) 
'Z20 IF C(I»Yl THEN Yl_C(I) 
1230 IF G(I»Yl THEN YhGU) 
12110 IF F(I»Yl THEN Y':F(I) 
lZ50 Y2=B(0 • 
1260 IF D(1)<Y2 THEN YZ=D(I) 
1270 IF H(I)<YZ THEN YZ.H(I) 
lz80 IF E(I)<Y2 THEN YZ.E(I) 
1290 FOR J. =65 - L3 · 10· YI TO 65-L3" O' Y2 STEP - 1 
1300 SETDOT JJ.6+L3' 7.9 ' I 
1310 NEXT JJ 
1320 NEXT I 
1330 GET Q$ 
13110 GOTO 30 

Fig 4. Basic-program för ABC 80 med beräkning 
och uppritning av ett lyssningsrum. 
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•• Ett gammalt, kärt tviste
ämne radioamatörer emellan är 
frågan om skillnaden i förstärk
ning mellan en Quad- och en 
Yagi-antenn. Quad-anhängarna 
är övertygade om att skillnaden 
uppgår till åtskilliga decibel, 
medan Yagi-anhängarna anser 
att skillnaden är obetydlig. Un
der årens lopp har många artik
lar skrivits och en mängd kurvor 
presenterats, vilka samtliga 
emellertid förefaller bygga på 
praktiska mätningar. 

Efter inköp aven hemdator 
med avsevärt större och snabba
re beräknings kapacitet än min 
gamla programmerbara räkne
dosa, beslutade jag mig för att 
ägna några dagar åt att göra en 
teoretisk beräkning av skillna
den mellan olika former på ett 
Quad-element. Resultatet är så 
pass intressant att jag även vill 
låta RT:s läsare ta del av det. 

Teori 
Ett traditionellt Quad-ele

ment består aven en våglängd 
lång tråd, som är uppspänd i en 
kvadrat och matas antingen mitt 
på en sida eller i ett hörn . Mat
ningspunkten placeras normalt 
symmetriskt nedåt mot jord, vil
ket ger horisontell polarisation i 
båda fallen. I huvud loben ham
nar alla vertikala komponenter 
parvis i motfas och släcks ut. 

Ett Quad-element kan därför 
liknas vid två stackade halvvågs
dipoler, där ändarna parvis 
böjts mot varandra. Resultatet 
blir två halvvågselement som sit
ter för tätt stackade i förhållan
de till vad man skulle kunna få 
ut av två fria halvvågselement 
på optimalt avstånd från var
andra . 

Strömfördelningen kan i en 
första approximation sägas vara 
sinusformad. Det innebär , att 
strömmen har sitt maximum i 
matningspunkten. Strömmen 
sjunker likt amplituden hos en 
sinuskurva mot noll en kvarts 
våglängd längre bort för att åter 
öka i samma takt till maximum i 
den diametralt motsatta punk
ten, som alltså ligger en halv 
våglängd från matningspunkten. 
Allteftersom elementet böjs i 
olika former kan man få en stör
re eller mindre avvikelse från si
nusfördelningen , men under
sökningen är gjord under förut
sättning att den normala , sinus
formade strömfördelningen be
varas. 

Förstärkningsberäkningen 
hos en antenn med godtycklig 
form och strömfördelning görs i 
två steg. Först integrerar man 
fram fältstyrkan i varje riktning i 
rymden och därefter gör man en 
ny integration över en sfär som 

Quad bättre än Yagi? 
Antenner i jämförelse 

ningen har jämförts med nivån 
hos en vanlig halvvågsdipol och 
redovisats i decibel över den 
samt över en isotrop källa, d v s 
en tänkt antenn, som strålar lika 
bra i alla riktningar . Skillnaden 
är 2,15 dB, vilket är lika med 

Ger Quad-antennen avsevärt högre förstärkning än 
Yagi-antennen? 

halvvågsdipolens förstärkning 
över en isotrop antenn. 

Föga överraskande är att för
stärkningen blir störst hos de 
element som är mest utdragna i 
höjdled. Det beror på att de 
punkter på antennen som har 
störst strömstyrka hamnar på ett 
större avstånd än i vanliga, 
kvadratiskt formade element. 

Det har länge hävdats så, men det är en sanning 
med modifikation, vilket framgår av föreliggande 
artikel: 

Här redovisas en rad olikafall av Quad-antennlös
ningar som tagits fram med datorhjälp. 

av FOLKE RÅSVALL, SM5AGM 
Vad som däremot kanske 

överraskar något är att det van
liga kvadratiska elementet inte 
är bättre än 0,98 dB, jämfört 

II 
THEORETI tAL GA: N OF QUAD ELEJoENTS 

CDDRD.+X GAIN REL. GAIN REL. 
SYSTEM HALF -WAIIE I SDTRDP. 

DIPDLE SDURCE 

y/)(= 
0/ 1 

RECTAN. 
Y/ X= C=:J 
1/ 3 

RECTAH. D 
y/)(= 
III 

RECTAH. D 
y/)(= 
3/ 1 

RH!IMB 
y/)(= <.::>-
1/3 

RHOMB 
Y/X= 

III 

RHOMB 
y/)(= 
3/ 1 

ELLIPS 

A 

O 
y/)(= c=> 
1/ 3 

ELLIPS 1\ 
y/)(= l ) 
III '-,./ 

0.00 DB 

0.21 DB 

0.98 DB 

2.37 DB 

0.20 DB 

0.98 DB 

1.69 DB 

0.28 DB 

I. 34 DB 

2.61 DB 

1980-03-12 SMSAGM 

2.IS DB 

2.36 DB 

3.13 DB 

4.52 DB 

2.35 DB 

3.13 DB 

3.84 DB 

2.43 DB 

3.49 DB 

4.76 DB 

omger antennen för att få fram 
den totalt utstrålade effekten. 
Sedan dividerar man den med 
sfärens yta, vilket ger medelef
fekten. Till sist jämförs effekten 
i huvudlobens topp med medel
effekten, vilket förhållande 
motsvarar f~rstärkningen. 

Beräkningen är gjord på en 
Commodore PET 2001 Compu
ter (hemdator) och utskriven på 
en 3022 matrisskrivare med indi-

Här ser vi hur man ge
nom att variera formen 
hos ett quad-element 
får olika förstärkning 
gentemot en dipol (Ya
gi-element) resp. rela
tivt en isotrop antenn. 
Beräkningarna är gjor
da med en dator av typ 
PET Commodore. 

II med en halvvågsdipol! Eftersom 
II det ekvivalenta stackningsav

ståndet mellan elementdelarna 
hos en Quad med många ele
ment inte alls växer med bom
längden, innebär det att en lång 
Quad-antenn kan jämställas 
med två alldeles för tätt stacka
de Yagi-antenner , där förstärk
ningsansökningen jämfört med 
en Yagi blir ännu mindre än 
0,98 dB. Skillnaden i förstärk
ningen mellan en Quad- och en 
Yagi-antenn av samma längd 
bör därför genomgående vara 
mindre än 1 dB. 

Jämför man de olika former
na visar det sig, att den elliptiska 
är något bättre än den rektangu
lära, som i sin tur är bättre än 
den rombiska. Vi bör dock kom
ma ihåg, att detta i första hand 
är en återspegling av hur långt 
ifrån varandra matningspunkten 
och dess diametralt motsatta 
punkt hamnar samt i viss mån av 
lutningen hos elementdelen. 

Den som vill öka förstärk
ningen hos sin Quad-antenn kan 
åstadkomma det genom att allt
så göra elementen mer avlånga i 
höjdled. Men vederbörande 
måste då komma ihåg, att ju 
mer förstärkning man pressar ut 
ur en antenn aven viss storleks
ordning, desto mera sjunker im
pedansen och bandbredden . 
Antennen blir mer och mer kri
tisk och risken att misslyckas 
växer. 

Sammanfattning 

viduelIt programmerbara tec
ken. 

Skillnaden i förstärkning mel
lan en Quad-antenn med kvad
ratiska element och en Yagi-an
tenn av samma längd och med 
lika många element är ungefär 1 
dB hos korta antenner. Hos 
långa antenner bör skillnaden 
vara mindre. 

Resultat 
Tre principiellt olika former 

på Quad-element har studerats, 
nämligen rektangulär, rombisk 
och elliptisk. För varje form har 
tre förhållanden mellan axlarna 
medtagits, nämligen 1:3,1:1 och 
3:1. Omkretsen är konstant och 
lika med en våglängd. Förstärk-

Förstärkningen kan ökas på 
bekostnad av bandbredd, impe
dans och i viss mån verknings
grad genom att elementen görs 
avlånga i höjdled. • 
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Delningsfilter 
o Sista avsnittet i serien handlar om hur man 
dimensionerar delningsfiltret i ettjlervägssystem. 
O Serien är författad av D Hermans och M D Hull
båda verksamma inom Philips i Belgien resp Holland. 

•• Ljudutstrålningen från en 
högtalare med rörlig talspole 
blir alltmer riktad , ju högre fre
kvens den återger. Fastän Ijud
trycket mätt i högtalarens axel 
förblir konstant , faller det utan
för axeln med ökad frekvens. 
Fördelarna med ett flervägssys
tem är att elementen kan drivas 
i områden där de arbetar mera 
tillfredsställande . Utanför det 
frekvensområdet kan signalerna 
föras till andra högtalarelement 
så att hela det önskade frekvens
ornrådet täcks. För bästa pre
standa hos ett flervägssystem 
måste de elektriska signalerna in 
till systemet delas upp så, att 
varje element bara får de signa
ler de är avsedda att återge . 

De individuella frekvenskur
vorna hos högtalarelementen 
måste överlappa varandra något 
för att man skall få en kontinu
erlig återgivning över hela Ijud
området . Punkten där signaler
na upphör att matas till bara ett 
element , så att även elementet 
för intilliggande frekvensområ
de får signaler , kallas delnings
frekvensen. När man bestäm
mer den , och graden av dämp
ning på vardera sidan om den, 
måste 'man ta hänsyn till .högta
larelementet . Det är viktigt att 
varje högtalarelement genererar 
rätt mängd akustisk energi inom 
det frekvensområde det skall ar
beta i. 

4.1. Dimensioneringskrav 
När man dimensionerar ett 

delningsfilter måste man beakta 
följ,ande faktorer: 
- Onskade delningsfrekvenser 
- Högtalarelementens effekttå-

lighet 
- Riktningsverkan hos högt a
larelementen och dess frekvens
beroende 
- Elementens känslighet 
- Den önskade frekvensgången 
hos det kompletta systemet 

Låt oss först se på den sista 
punkten. Andamålet är oftast 
att uppnå ett så rak frekvens
gång som möjligt inom det öns
kade frekvensområdet . I kombi
nation med en linjär förstärkare 
borde då frekvensgången bli rak 
med förstärkarens tonkon,troller 
i neutralläge. I de följande dis
kussionerna utgår vi från att 
dessa förutsättningar gäller. 

. 11_ ., 

.. . , 

, , 

, 

., 
'" o' ." "Kol o' 

Fig 4.1. Amplitud-Ifrekvens ka-
rakteristik hos en presensko nt-
roll. Kurva 1, max; kurva 2, h alv 
verkan; kurva 3 minimum. 
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Fig 4.2. Grundformen av fre-
kvenskurvorna hos filter med 
konstant resistans i lågpassfil ter 
med olika antal använda element. 

4.2. Att välja delnings
frekvens 

Att välja delningsfrekvens är 
en kompromiss mellan frekvens
karakteristik hos de individuella 
högtalarelementen och mjukhe
ten i övergångarna mellan de 
olika elementen vid delningsfre
kvenserna . Det påverkas också 
av vilka krav pa effekttålighet 
man har på systemet. Om det 
skulle vara så, att en högtalare 
vid någon delnings frekvens 
skulle bli överstyrd , kan man 
justera delningsfrekvensen så 
att man får tillräcklig säkerhets
marginal. - Förhållandet mellan 
effektfördelning och delnings
frekvensen förklarades i avsnitt 
3.8.2. 

Om justeringen av delnings
frekvensen inte ger önskad sä
kerhetsmarginal, måste vi an
vända andra typer av högtalare 
med högre effekttålighet eller 
två eller flera element av samma 

typ , rätt sammankopplade med 
tanke på impedansen . 

Det finns två metoder för 
uppdelning av signalerna: 
- Elektroniska delningsfilter 
- Passiva delningsfilter . 

När ett elektroniskt delnings
filter används , kan man indivi
duellt justera nivåerna hos varje 
högtalare , så att korrekt tonba
lans lätt kan uppnås. I ett system 
med passiva delningsfilter kan 
man inte få samma jämna över
gångar som i ett elektroniskt 
system. Dessutom kan man få 
förluster i storleksordningen 3 
dB vid övergångsfrekvenserna. 
Om vi i första hand av ekono
miska skäl ser på passiva del
ningsfilter , måste valet av del
ningsfrekvens baseras på om
sorgsfulla hänsynstaganden till 
karakteristikorna hos de indivi
duella högtalarelementen . 

En konstgjord höjning av 
mellanfrekvensområdet kring 
2000 Hz ger en presens verkan 
hos det reproducerade ljudet. 
En presenskontroll finns ofta på 
hi fi-förstärkare för att ge ett va
rierbart lyft vid återgivningen , 
så som visas i fig 4.1. Det är 
önskvärt att undvika diskonti
nuiteter i högtalarens frekvens
kurva under alla omständighe
ter, och särskilt gäller det i re
gionen kring 2000 Hz där en så
dan avvikelse är särskilt besvär
lig . 

Under förutsättning att dis
kontinuiteter kan undvikas , kan 
vi sluta oss till att valet av del
ningsfrekvens beror på de hög
talarspecifikationer som vi 
nämnde tidigare . 

4.3. Olika typer 
av passiva delningsfilter 

Det finns två typer av passiva 
delningsfilter. Den första består 
av separata hög- och lågpassfil
ter arrangerade i serie eller pa
rallellt för att forma en fyra an
slutningars utgång från en två 
anslutningars ingång. 

Den andra typen , känd som 
ett nätverk med konstant resis
tans , ser identisk ut med den 
första men har andra kompo
nentvärden. Fördelarna med en 
konstant resistanstyp är inte ba
ra att ingångsresistansen är kon
stant över frekvensområdet utan 
även att man i t ex ett 2-vägssys
tern kan välja liknande värden i 
snarlika komponenter. 

Den klassiska metoden att 
konstruera filter är baserad på 
ledningsteori , med användande 
aven fingerad iterativ impedans 
och iterativa parametrar. Itera
tiva (upprepade) impedanser 
liknar snarast impedansen hos 
en transmissionsledning. När 
man avslutar ett filter med den 
impedansen orsakar det i sin tur 
en impedans som är identisk 
med den uppträdande , reflekte
rade , vid ingången . I praktiken 
har dock den karakteristiska im-

pedansen ett reellt eller kom
plext värde och kan aldrig göras 
konstant eller frekvensobero
ende. 

Iterativ impedans , å andra si
dan , kan inte simuleras av några 
reella impedanser; vid avskär
ningsfrekvensen kan den bli noll 
eller oändlig, i ett pass band är 
den reell och resistivoch varie
rar i värde , och i ett stopp-band 
är den imaginär med positiv el
ler negativ reaktans . 

Mot bakgrunden av liknande 
karakteristika och iterativa im
pedanser misstar man sig ofta 
och tror att avslutningen av sista 
länken i ett klassiskt filter har en 
konstant resistans. Den skulle 
då ge korrekt impedans för att 
reflekteras tillbaka genom varje 
antal filter som är uppbyggda 
med rätt värden. Emellertid gäl
ler det inte i närheten av brytfre
kvensen , och konventionella 
halvsektioners låg- och högpass
filter av m-deriverad typ har i hi 
fi -tillämpningar banat vägen för 
den typ som har konstant resis
tans. Medan filterkonstruktörer 
på "klassisk" basis kräver kor
rekt anpassning i båda ändar , är 
ett konstant resistansfilter inte 
kritiskt vad gäller anpassning. 
Om utgångarna är korrekt an
passade, kommer inimpedansen 
att vara en konstant resistans 
och frekvenssvaret blir oberoen
de av källimpedansen. 

Eftersom moderna halvledar
förstärkare kan betraktas som 
en konstant spänningskälla med 
impedansen noll ohm, följer att 
funktionen inte påverkas aven 
utgångsimpedans hos förstärka
ren som är matchad till högtalar
systemets inimpedans. Vad som 
påverkas är effektomvandlingen 
i högtalarsystemet. 

4.4. Konstant resistansnät 
för 2-vägssystem 

Delningsfilter för hi fi-till
lämpningar karakteriseras av 
följande egenskaper: 
- Dämpningen vid delningsfre
kvensen är 3 dB 
- Flanken i överföringskarakte
ristiken vid delningsfrekvensen 
är hälften av slutflanken 
- Slutflanken närmar sig 
asymptotiskt en rät linje , dragen 
genom delningsfrekvensen med 
en lutning av 6 dB/oktav, mul
tiplicerat med antalet resistiva 
element (se fig 4.2) 
- När tva filter med komplette
rande karakteristik matas från 
en gemensam källa och de två 
utgångarna är korrekt avsluta
de , kommer den totala effekten 
vid utgångarna att vara konstant 
över pass bandet 
- När två komplementära filter 
är korrekt anpassade , kommer 
den impedans som visas på in
gången att vara en konstant re
sistans i överensstämmelse med 
belastningsresistansen 
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- Fasgången vid delningsfre
kvensen är hälften av slutvärdet 
- Fasskillnaden mellan de kom
plementära utgångarna är kon
stant beroende av antalet reakti
va element 

Överföringskarakteristiken i 
ett mångkanaligt reaktansnät vi
sas ifig 4.2. 

Nät med konstant resistans 
kan härledas ur fig 4.3. Om 
komponentvärdena väljs för att 
göra Ro = V (LIC) , kommer 
impedansen på ingångsanslut
ningarna att vara konstant och 
lika med Ro vid alla frekvenser . 
Vid frekvenser under delnings
frekvensen, fl> kommer hela in
effekten att ledas till anslutning
arna 3 och 4. Vid frekvenser 
över fl kommer all effekt att le
das till anslutningarna 4 och 5. 
På var sida om fl är dämpningen 
i filtret 6 dB/oktav. Detta är som 
regel för lågt för att vara till rik
tig nytta, och det kan förbättras 
genom att man ökar antalet re
aktiva element i filtret. Högta
larelement av gängse utförande 
kräver normalt ett filter med 12 
dB dämpning per oktav i hi fi
sammanhang. 

Värdena hos induktanser och 
kapacitanser kan bestämmas i 
det enkla fallet med 6 dB/oktavs 
filter genom att man multiplice
rar Ro med fl: 

L I I 
R. =Vc f, = ~ V(LC) RJ, = 'beC 

meodll 

I 
C = -

'bef,R. 
and 

R. 
L=

'bef, 

I fallet med enkelreaktansfil
ter görs därför reaktansen hos 
varje komponent Lika med Ro 
vid delningsfrekvenser. För fil
ter som har två reaktanser per 
sektion (12 dB/oktav), väljer 
man reaktansvärdena lika med 
Ro V2 i parallellfallet och 
Ro/Y2i seriefallet. Detta bety
der, att man i samma filter skall 
ha samma värden på båda in
duktanserna resp båda kapaci
tanserna. Fig 4.4 visar arrange
manget vid ett delningsfilter i ett 
2-vägssystem. Komponentvär
dena anges för olika delningsfil
ter i tabell 4.1 för 6 dB/oktav
filter och i tabell 4.2 för 12 dB/ 
oktavfilter. Fig 4.5 visar två 
praktiska kretsarrangemang för 
delningsfrekvensen är 1 000 Hz. 

4.5 Delningsfilter 
för 3-vägssystem 

Delningsfilter för 3-vägssys
tern kräver ytterligare en filter
sektion för mellanregisterhögta
laren . I det här fallet är två del
ningsfrekvenser involverade: 
En, vid vilken bashögtalaren 
upphör att inverka, och en vid 
vilken diskanthögtalaren tar vid . 
För symmetriska filter , i vilka 

flankerna för ingrepp hos en 
högtalare och upphörd inverkan 
är lika , kan komponentvärdena 
beräknas med utgångspunkt i fig 
4.6. 

En alternativ väg att gå är att 
använda två 2-vägsfilter för att 
forma ett 3-vägsfilter. Principer
na visas i fig 4.7. Frekvensen vid 
vilken bashögtalaren slutar att 
inverka fullt , utgör delningsfil
ter för frekvensen A. Signaler 
för högre frekvenser matas till 
ingången av filter B över "dis
kanthögtalarens " anslutningar 
hos filter A. Detta högfrekvens
område delas ytterligare upp 
mellan mellanregister- och dis
kanthögtalare över ett filter med 
frekvensen B. Metoden är enkel 

och klar, och utmärkta resultat 
kan lätt uppnås. 

4.6. Effekten av 
högtalarimpedansen 

Vi har hittills antagit , att hög
talaren uppvisar en konstant och 
rent resistiv belastning till del
ningsfiltret. I praktiken kommer 
belastningen att variera med fre
kvensen på grund av induktan
sen och rörelseimpedansen hos 
talspolen. 

Vid resonans är impedansen 
hög men faller snabbt vid ökad 
frekvens och ökar så långsamt 
igen. Effekten på en högtalares 
frekvensgång aven föränderlig 
impedans jämte högtalarens fre-

kvensgång kan man komma 
ifrån , så att en jämnare över
gång runt delningsfiltrets fre
kvens uppnås . Det sker genom 
att lågpassdelens filter dämpar 
med 6 dB/oktav medan högpass
delens filter dämpar med 12 dB/ 
oktav. Ett filter med olika flank
brantheter hos hög- och lågpass
delen kallas asymmetriskt . Det 
är ett annat hjälpmedel för kom
pensering av variationer i högta
larens impedans. 

Den högtalarimpedans som 
delningsfiltret ser kan göras 
tämligen konstant genom att 
man använder den kompense
ringslänk som i fig 4.8. Impe
dansen hos båda högtalarna sti
ger med ökad frekvens och bli~ 

']J, c s ~ 
Ro Ro 

2 4 

']]:, 
R, 4 

L R, 

2 S l.F. 
SERIES PARAllEL 

Fig 4.3. Om ko::;ponentvärdena 
väljs så att Ro = LIC), kommer 
ingångsimpedansen att vara lika 
med resistansen Ro. 
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Fig 4.4. Filter för konstant resis
tans i 2-vägssystem med delnings
frekvensenf]· 
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Fig 4.6. Filter med konstant re
sistans för 3-vägssystem. 
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Fig 4.5. (a) Delningsfilter för 2-
vägssystem. Dämpningen är 6 dB/ 
oktav (symmetriskt). Delningsfre
kvensen = 1000 Hz. (b) Del
ningsfilter för ett 2-vägssystem. 
Dämpningen är 12 dB/oktav 
(symmetriskt). Delningsfrekvens 
= 1000Hz. 
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Fig 4.7. En alternativ lösning av 
ett 3-vägssystem. 

Input 

Fig 4.9. Induktansen L] ligger i 
serie med talspolen hos bashögta
laren. Komponentvärdet kan i 
praktiken reduceras till värdet L', 
där L' = L] - Ls' Induktansen Ls 
gäller vid delningsfrekvensen för 
talspolen. L] är ett teoretiskt värde 
som beräknas när filtret konstrue
ras med antagande aven resistiv 
avslutning. 
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Fig 4.8. Impedansen hos en högtalare varierar avsevärt med 
frekvensen. En parallellkopplad RC-länk reducerar den indukti
va komponenten ochfasvinkeln hos impedansen, så att högtalar
impedansen är nära den nominella impedansen. Värdena hos R 
och C kan först beräknas med utgångspunkt i tillverkarens hög
talarkarakteristik och sedan modifieras genom experiment. 
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Fig 4.10. Utgångarnas fasvink
lar i relation till ingången för ett 
enkelsektions filter belastat med 
en lämplig resistans. 
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Fig 4.11. Fasskillnaderna mel
lan in- och utgångar i ett 2-ele
ments delningsfilter, belastat med 
lämplig resistans. 

alltmer induktiv. Impedansen 
kan göras resistiv genom att 
man adderar en Re-krets paral
lellt med högtalaren. Fastän det
ta inte är perfekt , gör experi
ment och beräkningar det möj
ligt att få fram värden på R och 
C , vilket ger en något sånär kon
stant belastning inom åtmins
tone en oktav på vardera sidan 
av delningsfrekvensen , vilken är 
den mest kritiska regionen . 

En metod att använda den in
duktiva delen i en högtalares im
pedans innebär att en induktans 
kopplas i serie med högtalaren 
enligt fig 4.9. Induktansvärdet 
kan reduceras med den indukti
va delen i talspolens impedans, 
mätt vid delningsfrekvensen . 
Detta ger en kostnadsreduktion 
hos delningsfiltret och de kon
stanta resistansegenskaperna i 
delningsfiltret kan vidmakthål
las. 

4.7. Fasgång 
Det är väsentligt , att man no

ga tar hänsyn till fasgången i ett 
filter. Delningsfiltret, samman
satt av reaktiva element, ger fas
ändringar i systemet. I enkla 
sektioner kommer , när frekven
sen ökar från delningsfrekven
sen, fasvinkeln att närma sig 
- 900 i lågfrekvensutgången , me
dan högfrekvensutgången kom
mer att ligga i fas med ingången. 
När frekvensen minskar från 
delningsfrekvensen , kommer 
högfrekvensgången att fasvridas 
närmare +900 relativt ingången, 
medan lågfrekvensutgången 
tenderar att ligga i fas med in
gången. Som vi kan se i fig 4.10 
är fasskillnaden mellan in- och 
utgång vid delningsfrekvensen 
450 och det finns en konstant 
fasskillnad av 900 mellan de två 
utgångarna. . 

Fig 4.11 visar att situationen 
är likadan i ett filter med lut
ningen 12 dB/oktav med 2-ele
mentsektioner , men skillnader
na mellan utgångarna är 1800 

och det finns en fasskillnad av 
900 mellan in- och utgångar vid 
delningsfrekvensen . 

Något måste därför göras för 
att förhindra att fasl ägena blir 
felaktiga och leder till akustisk 
utsläckning. Med filter som har 
1800 fasskillnad mellan sina ut
gångar är det en enkel operation 
att skifta anslutningsledningarna 
till ett av högtalarelementen . 
Elektriskt sett kommer talspo
len att matas i motfas från filt
ret , men eftersom man då skif
tar anslutningstrådarna kommer 
konerna att röra sig i fas . 

Eftersom det är så viktigt med 
fasläget brukar man på något 
sätt märka högtalarens anslut
ningsklämmor . Philips högtalare 
har en anslutning märkt med 
rött. När en likspänning är an
sluten till talspolen så att den rö
da anslutningen matas med posi-
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Fig 4.13. (a) Frekvensgången 
hos två högtalare med otillräcklig 
överlappning av resp frekvensom
råden. (b) Den kombinerade kur
van visar en tydlig svacka vid del
ningsfrekvensen. 

flHzl 
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~ Fig 4.12. Om högtalare med olika känsligheter används i ett system 
får man plötsliga, stegvisa förändringar i ljudtrycket då frekvensen 
ändras (a). Detta kan man komma ifrån genom att byta ut högfre
kvenselementet till samma typ med högre märkimpedans. (b) Syste
met har en jämnare överföringskarakteristik och en högre effekttå
lighet. 
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Fig 4.14. Ideal karakteristik hos 
ett delnings filter. (b) Frekvens
återgivning från två högtalare 
som bådo har en topp vid del
ningsfrekvensen. (c) Kombinerad 
frekvensgång hos de två högtalar
na, drivna av filtret i (a). Lägg 
märke till toppen vid delningsfre
kvensen. 
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Fig 4.15. (a) Filterkarakteristik 
hos ett filter med samma flank
branthet som i fig 4.14, men med 
åtskilda brytfrekvenser. (b) Del
ningsfrekvensen hos filtret som 
kutas med högtalarna blir nu 
1700 Hz. Den resulterande fre
kvenskurvan får nu ett mycket 
jämnare förlopp (c). 

tiv spänning, kommer talspolen 
att röra sig utåt. 

4.8. Att uppnå 
en jämn övergång 

20 

(a) 

(b) 

(c) 

Kurvorna i fig 4.10 och 4.11 
gäller bara då filtren är resistivt 
belastade. Av detta följer, att 
allt vi har sagt om fasgång kom
mer att påverkas av fasvinkeln 
(fasskillnaden mellan spänning
en över talspolen och strömmen 
genom den) hos högtalarimpe
dansen vid delningsfrekvensen . 

Ett exempel på variationer 
hos vinkel och storleksordning 
hos högtalarimpedansen med 
frekvensen visas ifig 4.8. 

För att få en jämn övergång 
mellan en högtalare och en an
nan är det viktigt att man väljer 
högtalare med känsligheter som 
sinsemellan inte avviker mer än 
2 dB . En större skillnad kan ge 
upphov till stegvisa ljudnivåför
ändringar med frekvensen , så 
som ifig 4. 12 (a). 

När känsligheterna skiljer hos 
de olika elementen och där 
lämpliga element med samma 



känslighet inte fin ns att tillgå, 
har man möj lighet att i stället 
välja en annan impedans. Om 
t ex ett diskantelement har hög
re verkningsgrad än mellanre
gisterelementet , kan man välja 
en högre märkimpedans hos det 
förra (se tig 4.12(b). Detta kom
mer då att arbeta vid en lägre 
effektnivå, så att uteffekten blir 
lägre. Samma effekt kan uppnås 
om man lägger ett motstånd 
med låg resistans i serie med den 
högtalare som har den högsta 
känsligheten . En kombination 
av båda metoderna kan natur
ligtvis användas . 

Det är också nödvändigt att 
klargöra om en högtalare är ka
pabel att ta över signalerna från 
ett annat element vid delnings
frekvensen . Om två högtalarele
ment inte har frekvensområden 
som överlappar varandra , kom
mer ett gap att uppstå när de är 
sammankopplade med filter 
som ger ytterligare 3 dB dämp
ning vid delningsfrekvensen . 
Detta framgår ur tig 4.13. 

Slutmålet vid konstruktion av 
delningsfilter är att uppnå bästa 
möjliga anpassning mellan de 
olika högtalarna i ett system. 
Det nödvändiggör några modi
fieringar av de standardiserade 
filtertyper som redan diskute
rats. Ett exempel visas i tig 4.14 
och 4.15. Ljudtryckskurvorna 
hos en bashögtalare och en dis
kanthögtalare , mätta i elemen
tens axel , visas i tig 4. 14(b). An
vänder man en konventionell 
typ av filter med delningsfre
kvensen 2000 Hz kommer man 
att få en puckel i frekvenskur
van vid delninsgfrekvensen, där
för att frekvens svaren hos båda 
högtalarelementen är relativt 
verksamma i denna region. Det 
illustreras av tig 4.14. 

Toppen kan undvikas genom 
en lägre delningsfrekvens hos 
basdelen och en högre frekvens 
hos diskantdelen. Det visas i tig 
4.15. Här framgår, att frekven
serna för -3 dB dämpning och 
delningsfrekvensen inte sam
manfaller hos filtret som lastas 
rent resistivt vid 2000 Hz eller 
med högtalaren vid 1700 Hz. 

E tt delningsfilter borde konst
rueras i samband med högtalar
element och låda . När man föl
jer den preliminära analysen 
och konstruktionsarbetet till en 
prototyp bör systemet testas 
med ett delningsfilter utanför lå
dan. Förändringar i filterkon
struktionen eller polvändning av 
högtalarelementen kan då utfö
ras till dess att tillfredsställande 
resultat uppnås. • 

Tidigare publicerade 
avsnitt i serien: 
1978 nr 1 (1) , nr 2 (2) , 
nr 3 (3) , nr 10 (4). 
1979 nr 5(5), nr 10 (6) . 

Tabell 1. Komponentvärden 
fö r fil ter med 6 dB/oktav 
dämpning enl fig 4.4 

f, Ro L, e, 
(Hz) (O) (mH) (IlF) 

5 
500 10 

20 

5 
700 10 

20 

5 
1000 10 

20 

5 
1200 10 

20 

5 
1600 10 

20 

5 
2000 10 

20 

5 
2400 10 

20 

1.6 64 
3.2 32 
6.4 16 

1.1 45 
2.3 23 
4.5 11 

0.8 32 
1.6 16 
3.2 8 

0.7 26 
1.3 13 
2.6 7 

0.5 20 
1.0 10 
2.0 5 

0.4 16 
0.8 8 
1.6 4 

0.3 13 
0.7 7 
1.3 3 

Tabell 2. Komponentvärden 
fö r ett fil ter m ed 12 dB / oktav. 

f, Ro L2 e2 L3 e3 
(Hz) (O) (mH) (IlF) (mH) (IlF) 

5 
500 10 

20 

5 
700 10 

20 

5 
1000 10 

20 

5 
1200 10 

20 

5 
160010 

20 

5 
2000 10 

20 

5 
240010 

20 

1.1 90 2.2 45 
2.2 45 4.5 22 
4.5 22 9 11 

0.8 64 1.6 32 
1.6 32 3.2 16 
3.2 16 6.4 8 

0.5 45 1.1 22 
1.1 22 2.2 11 
2.2 11 4.5 5.5 

0.47 37 
0.94 19 
1.87 9 

0.35 28 
0.7 14 
1.4 7 

0.94 19 
1.87 9.4 
3.75 4.7 

0.7 14 
1.4 7 
2.8 3.5 

0.28 22 0.56 11 
0.56 11 1.1 5.5 
1.1 5.5 2.2 2.8 

0.23 19 0.47 9.4 
0.47 4.7 0.94 4.7 
0.94 9.4 1.87 2.3 

2 ess ·i leken! 

Nu i Sverige 
mixer wb 2000A minstingen· i en serie 
mixers. Monitor på samtliga funktioner. 
Ca pris 1.300:-. 

11ft Boom Box 
ger tillbaka basen som försvann vid 
gravering av skivan ca pris 2.200:- . 
Leverantör av: 
wb mixers - dbx brusreducering -
Audio Technicia mikrofoner 
=- _ ...... ""- - ---- - - - ' --

Box 2041 Rennemarks 135 02 Tyresö 
Te l: 08/7422931 

Dom här produkterna vill jag gärna veta mer .om. 

Sänd mig broschyrer. 

(Skriv produktnamnet här.) 
BC 

Namn ............. .... .. , ...... ... .. ...... , ........ .. ........ , ... , .. ... . 

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

Postadress 
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Samtliga JOSTI BYGGSATSER 
Microdatorer, högtalare m.m. 

ULTRALJUD!!! 
Som "fotocell" el.m. AT 761 att sätta 
på & stänga av t.ex. TV:n. Räckvidd 
5-6 m. drivsp. 9 volt 
Byggsats AT 760 ultraljudsmottagare 
Byggsats AT 761 håll krets för relä 
Byggsats AT 765 ultraljudssändare 

Tyristor som "tänder" din moped: 
Byggsats TT 670 

IAC-STORÄ TAREN! !! 

ca 125.
" 27.85 
" 84.50 

ca 109.80 

Nu finns Philips berömda IAC som byggsats att montera i bil el. 
vanlig FM-radio för att eliminera stbrningar . 
Drivsp. 12 volt 20 mA. 
Byggsats FM 680 89.15 

DIGITAL-VU-meter 
12 volt 
MI915 MONa 
MI 916 STEREO 

m. 10 lysdioder, drlvsp. 

89.35 
166.70 

LJUSORGLAR!!! 
1-kanals 
3-kanals 
4-kanals 
3-kanals med mike 
4-kanals "rinnande ljus" 

AT 60 
AT 65 
AT 645 
AT 685 
AT 868 

133.90 
116.50 
2oq45 
237.00 
268.50 

JOSTI ELECTRONICs " GENERALKATALOG "' 
pA ca. 400 sidor innehåller beskrivningar. bilder och data 
på inte mindre än 2 125 olika elektroniska prylar. bl. a. 
byggsatser. högtalare och delningsfilter med samman
kopplingsexempel. halvledare . data- & ekv,valentlistor -
och mycket. mycket mer!' Flerfärgstryck. 15:- plus porto 

DIAGRAMMAPP - nu på SVENSKA - med diagram. kopplingsschema. kom. 
ponentförteckning. byggvägledning samt utförlig bruksanvisning till JOSTI 
byggsatser. 
Varje konslruktion är lättfattligt uppbyggd så man behöver inte vara "elektro
nikgeni" för Itt ha glädje av denna bok. Jättefint bildmaterial! 
Varunr 1000 ca 500 sidor 40;-
-------------------------------------------Till Box 1107, 
ELECTRO-BYGG • JOSTI ELECTRONIC 251 11 Helsingborg 
Namn ______________ Ev Kundnr __ -".----;_ 

• f-
Adress _____________________ _ 

Pos'adress ____________ -'-_______ _ 

Obs Glom el fylla I namn o adress' RT4 

o Sänd mig "GENERALKATALOG" pris 17 i- i förskott el. 18 i- mot 
postförskott. (inid. frakt) 
O Sänd mig DIAGRAMMAPP. varunur. 1000 mot postförskott, frakt 
tillkommer. 
O Sänd mig ........ .. .. ............ ... ............ .... ..... .. .. mot postföi'skott 

LEJ 
ALLA PRISER 'NKL MOMS Leveranser over 600 - fralllt"n. 
ForSkonsbe'aln'ng kan ske genom ,nsann'ng på vån pos'grro 298117-7 eller bankgiro 162-
8098 eller genom check u'ställd på oss OBS' t2 - frak' vrd forskonsbeialntng. 
V,II Du ve'a mer så nng eller skrIV t,lI oss - telefon OC!-13 33 73 ANärsadress KarlSIJ'I'an 
9 Dar 'raNa s VI mellan 9.30 och 1730. på lordagar t,lI 13.00 ORDERMOTIAGNlNG 
DYGNET RUNT 
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Communicatic 
~IJ .lrall sid 65 

Prestel motsvarighet 
till datavision 
, Dataöverföring via telefonnä

tet för presentation på en tv
skärm hette som bekant View
data när företeelsen kom. I Sve
rige blev motsvarigheten Data
vision och in England numera 
Prestel. Egentligen är det senare 
ett varumärke för engelska post
verkets system. Det är i fullt 
bruk med 150000 sidor tillgäng
liga . Än så länge är antalet 
abonnenter bara 5000, men det 
växer snabbt sedan det blivit 
känt att systemet verkligen fun
gerar. Man kan se vad som spe
las på stadens biografer, när oli
ka flygturer går och man kan 
t o m beställa hotellrum över 
Prestel. Möjligheterna är 
många. 

Siemens har tagit fram en va
riant på temat med sitt system 
SeaView. Det fungerar på sam
ma sätt som Prestel men är av
sett att användas på fartyg. I ju
ni 1979 installerades det första 
systemet på brittiska industride
partementets skepp Miranda. 
Signalerna länkas över vhf-radio 
till en kuststation i England, 
varifrån man genom telefonnä
tet står i förbindelse med Pres
tels datacentral. 

Elektronisk brevlåda 
nyhet från Racal 

Elektronisk postdistribution 
kan bli verklighet i framtiden. 
Hur ett sådant system kan ta sig 
ut visade Racal . Telepost kallas 
den elektroniska "brevlådan". 

I princip är det en sofistikerad 
telefonsvarare som vid anford
ran skriver ut det meddelande 
som sedan tidigare ligger lagrat i 
maskinen. Systemet är idealiskt 
att använda där man behöver 
tillgång till hemlig information , 
där tidsdifferenser försvårar för 
personliga kontakter och där sä
kerheten är viktig . 

Systemet ansluts som sagt till 
telefonnätet, d v s ett redan eta
blerat distributionssystem. Upp 
till 11 anslutningar kan maski
nen behandla simultant. 

Nya spektrumanalysatorer 
för högre frekvenser 

Marconis spektrumanalysator 
TF 2370 torde vara välkänd för 
RT:s läsare . Den utmärker sig 
för hög dynamik , som vid vissa 
mätningar kan vara upp till 100 
dB. Begränsningarna har hittills 
legat i ett knappt frekvensområ
de: 30 Hz till 110 MHz. Nu finns 
en ny version, TF 2371, som kla
rar upp till 200 MHz. Dessutom 
kan man köpa en tillsats som ut
ökar frekvensområdet upp till 
1,25 GHz. Intressant är att det 
utökade frekvensområdet kan 



uppnås utan kompromisser. 
Upplösningen kan fo rtfa rande 
väljas till 1 Hz! 

Den nya spektrumanalysatorn 
492 P från Tektronix fanns också 
att bese . Den är portabel och 
täcker ett stort frekvensområde: 
50 kHz-60 GHz. Vidare finns 
intern mikroprocessorkontroll, 
stabilisering med fas låsning och 
möjlighet till yttre styrning från 
ett datasystem tack vare IEe
buss. 

Telefonväxlar 
för kontors bruk 

Elektroniska telefonväxlar för 
kontorstillämpningar visade 

.. 

Plessey, GEC, Pye/Philips, LM 
Ericsson (Thorn), ITT och Sie
mens samt en rad mindre fö re
tag . En allmän trend är att väx
larna blir allt mer digi taliserade 
och kan arbeta tillsammans med 
ett datasystem som i sin tur ger 
uppbackning för telex och ord
behandling, personsökning 
m m. Vi skall inte närmare gå in 
i de olika systemen , eftersom 
deras eventuella användande i 
Sverige slutligen regleras av Te
leverkets bestämmelser. 

Därmed tar VI fa rväl från 
Communications för den här 
gången . Hur mässan nu utveck
las återstår att se 1982. • 

LAR DIG MIKRODATORN 
på nytt sätt 

Läs och lär på svenska 
V ÄR OMTYCKTA MIKRODATORKURS 

Materielsats, 8 lärobrev + schemasamling 1.325:- eller brev 1 
265:-och var 14:de dag 7x 160:- . 

Inkl. moms och allt portofritt. 

Beställ kurs eller broschyr redan idag! 

EIJEKTRONIKTJÄNST I HJO 
Box 40, 544 00 HJO Tel. 0503/123 94 

InformatlonstJanst 19 

DISTRIBUTION TILL RADIOFACKHANDELN: 
Electra AB Storga:an 47 39231 KALMAR 0480 - 224 90 
Import AB (netra Tegnergatan 29 111 40 STOCKHOLM 08 - 23 35 00 
AB Radelco Box 9227 10273 STOCKHOLM 08 - 84 03 30 
H W Elektronik AB Björkhagsvägen 14 172 35 SUNDBYBERG 08 - 98 33 87 
DANMARK: Phi lips Service AlS Nyrnberggade 35 Kö PENHAMN 01 - 57 22 22 
FINLAND: EV-MP Tuontl OY Eriksgatan 33 ABO 921 - 336 041 
NORGE: Arthur F Ulrichsen AlS Hasleveien 28 OSLO 02 - 35 02 10 

NORGE! 
Hvorfor gå over bekken efter vann, 

når eget vann er like bra? 

Mini·omskifter 3A 250V, 6A 125V 
1·polet . . 8:60, 50 for 277:50 
2-polet . 12:35, 50 for 397:50 
3-polet ..... . 17:40, 50 for 560:-
4-polet ...... 21 :20, 50 for 682:50 

ANTEX loddebolt 
X-25 25W ................ 66:40 
CX 17W . . . . . . . . . . . .. .. 66:40 
Stativ ST-3 . . . . . . . . . . . . 22:80 

Kj01efinner 
Disp lay 
IC-sokler 
lED 
Potensiometer 
Trimmepotensiometer 
Kondensatorer 
Elektrolytt ·kondensatorer 
Tantaler 
Styroflex-kondensatorer 2 % 
Foto-motstand 
NTC-mots tander 
Transient-beskyttere 
Trimmekondensatorer 
Pri nt -kon takter 
Rele 'er 
Vero -board 

BLEKEN ELEKTRONIKK 
N·3136 Mel somvik 
TIt. 033·361 62 
Fra utlandet: 00947·33361 62 

Meget stort utvalg i dioder, 
transistorer og intergerte kretser. 
Det vi ikke har, skalles_ 
Rask levering. 

Triac, 8A, 400V . . ... 15:-
Tyristor, 12A, 400V ... . .. . . 15:-
BC 547 . 1 :50, 100 for 75:-
BC 557 . 1 :50, 100 for 75 :-
NE 555 . 4:20, 100 for 210:-
7805 . 10:-, 100 for 465:-
7905 . 12:25, 100 for 570:-
TOA 2002 19:65, 100 for 982:50 
TOA 2020 31 :50, 100 for 1575:-
l -200 . 19:65, 100 for 982:50 
2716 . 220:- , 100 for 16300:-
lF·357 13:20, 100 for 660:-
- Bare for å nevne noen . .. -

Motstander 1/4W . . ... _ . 
100 like . 
500 like . . .......... . 

5000 miks . 
Metallfilm 1I4W . . ... . 

100 like .......... . 
500 like . . ... . 

5000 miks ........ . 

Byggesett ICM 7226A 
Frekvensteller ... . . 

Byggesett digitalvoltmeter 
lED IC l 7107EV . . . .... . 
lCD ICl 7106EV ..... . . . 

0:20 
15:-
65:-

650:-
0:75 

60:-
250:-

2500:-

521 :50 

251 :40 
317:50 

Vårt motto: Det som ikke er 
på lager, kan skaffes. 

Informat lOnstJanst 20 

Tillverkare och leverantör till Industri 
och radioleverantörer: 

Osimlab 
Box 11038 5-16111 Bromma 08 - 25 81 00 
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J a, jag beställer mot postförskott 
......... ex av BYGG SJÄLV - Elektronik! 

O Jag är prenumerant och betalar kr 23:50 
O Jag är inte prenumerant och betalar kr 33:50 

.......... ex BYGG SJÄLV - Lj udteknik 
till förmånspris kr. 20:-
(så länge lagret räcker) 
Porto och postförskottsavgift ti llkommer. 

Namn ................... ........... ... . 
RT 6 

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

Postnr ....... Postadress .. .... . ........ . 

Frankeras 
ej 

Radio & Television 
betalar portot 

SPECIAL T IDN INGS
FÖRLAGET AB 
Radio & Television/ 
Boksektionen 

SVARSFÖRSÄNDELSE 
Kontonummer 6820 
10364 STOCKHO LM 3 

OBS! Du som är bosatt utanför Sverige kan enbart köpa boken genom att i kuvert sända beställn ingsku· 
pangen och en check (köpes i bank) på summan av beställda böcker. Adress: Specialtidningsfö rlaget AB. 
Boksektionen, Box 3224, 10364 STOCKHOLM . 

Z89-lärdenkräsnel Z87-llappy till 89'anl 
FLOPPY 

INTELLIGENTVIDEOTERMINAL 

Z=~~A,~Ä~,6 ALFANUMERISKT KEYBOARD 

PRATAR: ASSEMBLER,BASIC FORTRANx) 
COBOL X), PASCAL X) x)oplion 

2 FLOPPY DRIVES 1DTALT204K 

MONTERAD&KÖRKLAR M590:- MONTERAD & KÖRKLAR 6960:-
BYGGSATS 10445:- BYGGSATS 5280:-

21f1'. l~mH~;;;ci;D;';V;A~; -----
~ data systems NORRMALARSTRAND76 
DATORER-SKRIVARE- MÄTINSTRUMENT- I BOX 12081 • 102 23 STOCKHOLM 12 • TELEFON 08-52 07 70 
HEM-BAT -BIL - ELEKTRaJIK- HIFI- I 
UTBILDNINGSPAKET - VÄDERELEKTRONIK I 

I Namn ______________________________________ _ 
I RT 6 7 80 

I Adress __________________________________ __ 

Beställ ~ 
praduklkalalag! 

SAMTLIGA PRISER EXKLUSIVE MOMS Postnr ___________ Postadr ____________ _ 
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"Frutt" 
Fotografer är olika. 

Deras bilder är olika. 
Och deras kameror 

låter olika. 
Men en sak har 
dom gemensamt 

- tidningen FOTO. 

[?®LJ® 
Sveriges fototidning. 

KOBISHI <@J> 
PIEZO - Elektronisk minisiren 

~ 
• Drivspänning: 2-24 Volt. 
• Strömförbrukning: 20mA max. 
• Ljudtryck: 88 dB/1 m. 
• Temp.omrj de: -25 + 70 C. 

• Mått: 28,5 mm0. 25 mmH . 
ESZ-11N • Fäste: Enhålsmonl. (18 mm0) 

eller med Ivå skruv. 

Inga gnist bildande brytarkontakter. vilket gör 
ESZ-11 N störningsfri. Rationaliserad tillverkning 
och sträng kvalitetskontroll ger jämn och god 
Ijudkvalite samt lång livslängd. Ytterst genom· 
trängande ljudfrekvens. 

Kobishi är Japans största tillverkare av signal
don fOr larm och Overvakning sanläggningar, pro
cessbevakning, mm. Hög kvalite borgar för stor 
driftsäkerhet. Programmet omfattar elektroniska 
sirener. elektroniska och mekaniska sumrar. 
alarmklockor och blixtfyrar. Dessutom larmcenlra· 
ler och detektorer. Flertalet Iyper ar UL·Iestade 
som bevisar dess funktionssakerhel. 

Generalagent för Skandinavien: 

LSW ELEKTRONISKA AB 
Box 2038 · S·55O 02 Jönköping · T. 036·16 66 65 

Informationstjänst 23 

E lektroni kkomponenter 
. . 

NYA KATALOGEN AR KLAR!! .. 
SANDES MOT 'PF 12150 

1,:-9 10-24 

2N3055 3,90 t · 3,20 
74LSOO 1,55 t 1,40 
2102-L1 8,,95 ~. 7,50 
4116-15 68,00~ 59,00 
2708 49,.55 41,25 

ELEKTRONIKEN FRÄN ~ 
~NatiOnal 

Semiconductor. . . '-
KRACO OCH COLONEL 10 % 

ORDERTFN 013-13 88 88 
\:)(} ELEKTRONIKAFFÄREN 
C '" D GUSTAV ADOLFSG.13 

(7'J 582 20 LlNKb"PING . 
Informationstjänst 24 

ALLTFÖR 
HÖGTALAR
BYGGAREN 
60 Olika kompletta byggsatser 

Pris: 1. 590:- ink!. moms 

Acoustic DISCO 
160 liter 200 W 
Acoustic - högtalarbyggsatser be
sUr av färdigmonterade I'dor, val· 
nötsfanerade eller i svartbetsad ek. 
Med byggsatserna följer allt som be
hövs för att fil ett par helt färdiga 
högtalare i samma finish som ett par 
fabriksbyggda men till ett mer tillta
lande pris. 

ACOUSTIC 
CORAL 
OS 
ELECTRO
VOICE 
FANE 
GAMMA 
GOOOMAN 
ISOPHON 
JBL 
KEF 
PEERLESS 
PHILIPS 
RCF 
RILA 
SEAS 
SIARE 
SINUS 

HOGTALAR
ELEMENT 
FILTER 
TRA"SATSER 
70180 HORN 
SPOLAR 
KONDENSA
TORER 
PICKUPER 
TYG 
SKUMFRONTER 
M.M 

NY KATALOG FÖR 1980 
Demonstration och butiksförsä/jning: 

Öppet: månd. -fred. 11 - 18, lörd. 11 - 14 

Namn .. .......... ............ ... ...................... . 
T 

Adress ... ... ..................... ..... · .... ···· ·······. 

Postnr ...... .... .. Ort ....... ........ .. ......... ..... . 
Informationstjänst 25 
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~ NrS'7'1980 
to 

KOPIB& 
to 

SALJEll 
Köpes: Anti.kt rör: Philips mi· 
niwatt B6. Aven låda i trä till 
trattgrammofon (gammal). 
Arne Karlsson 
Telefon 042·931 61 . 

Utfö rsäljning! Kassettband 
Basf LH1 C90 15·pack 135:- , 
Fuji FXII C90 1Q·pack 148:-. 
Telefon 0380·25052. 

DE LÄGSTA PRISERNA!!! 
ReVox 877 kr 5.590:-

DUAL CS 7140 kr 1.985:
Hela PIONEER-programmet. 
Beställ snarast prislista med 
de garanterat lägsta priserna 
- bif. svarsporto! 

SOU ND CENTER 
Box 20018, 20074 MALMÖ 

· We will not be undersold! • 

Mclntosh super HiFi C26 för· 
först. Nypr 5035 - 2.200:- , 
MX115 Fförst·FM (8.000:-) 
3.400 :- , MA6100 Fförst· 
slutst 2 x 70W (6.235:-) 
2.400:- , 2 org trähölje samtl 
handl etc . Tel. 040/91 6097 
eft. 18.00. 

HEATHKIT ET·3100 m tongen , 
liksp aggr, koppl platta m m 
290:- . Tel 08·751 4653. 

Marantz försteg 3250 
B + slutsteg 170 DC, Quad 
3035, Technics MC·preamp 
SU·300MC. Tel. 08·7762864 
efter kl 18.00. 

Jap audio IC: AN214, 315, 
LA3301 , 4102, 7120, uPC563, 
HA 1342 etc. Gratis prislista. 
Serv·imp 
Box 23022, Göteborg . 

MC·förstärkare MCA76 650:
Ortofon , Sentec förstärkare 
2 + 50 W 650:-. 
Telefon 016·34319. 

Revox B77 obet anv (demo ex) 
Div Technics, Yamaha, H·K, 
Sansui , Mirsch , SME, Ken · 
wood, JBL, Hitach i, JVC, 
Akai , Sentec , Dual , Sony , 
Zachry , dito billigt. Månadens 
specialerbjudande SME3009, 
Sony freestyle, Akai video , 
VMP defluxer, bärbara kas· 
sett rad ioapparater. 
LJUDORAMA 
Tel. 08·527570 efter kl 18.00. 

Hobbydator NASCOM1 Z80 
CPU , videoRAM , 16 x 48 
monitor/debugger 1kRAM , 
program + manualer 2.300:- . 
Telefon 08·7586956 . eft. 
18.00. 

Yamaha NS1000, Stativ 4500, 
Sentec PA8 + SG8, Racksats 
1500, Technics Elcaset 1000. 
Johan Wa llin 
Tel. 08·711 2988 lörd o sönd . 

Säljes: IR·diod 950 nm. Mark· 
nadens kraftigaste. Kan be· 
lastas upp till 20 amp. Reali · 
seras så långt lagret räcker. 
Tel 046·130670, även kvällar . 

•• ALLT MOJLIGT 
Det kostar bara 15 kr onor per rad att annonsera under '~LLT MÖJLIGT" 

-Radio&Thlevisions radannonser. Annonsen skall int.evara längre än 10 rader. 
L!:1gsta pris är 45 kronor (3rader). 

Har du något att sälja skall du prova '~LLT MÖJLIGT". 
Använd kupongen. Den finnsi tidningen. 

Marconi signalgenerator FM· 
AM 10·485 MHz inkl manual 
och garanti. Pris 3.900:-. 
Telefon 042·43958. 

• Spelprogram till ABC80 • 
Avancerade spel : Grand Pri x· 
biltävling , 10 olika banor! Is· 
hockey, robot jakt, blockad , 
Flykt·grafiska realtidsspel för 
1 eller 2 spelare. Tot 47 kbyte. 
Alla 5 spelen för 150:- inkl 
moms. Beställ direkt eller be· 
gär information från: 
H·E Eriksson 
Mällbyv. 3, 872 00 Kramfors 

JBL:s största mellanregister· 
horn med lins, 2 st Isophon 18 
tum högtalare, 2 st. 
Telefon 08·331091 . 

Pioneer SA·850011 förför · 
stärkare + Pioneer CT·F9191 
kassettdäck + Pioneer TX· 
7500 tuner säljes. Mkt gott 
skick . Tel. 08·934080. 

ABC 80 - PROGRAM 
DATABAS olika var för medl · 
reg , lagerredov m m. 
TAVLlNG , resberäkn , tid el 
11100, upp till 9 klasser. 
DISASSAMBLER 
hex&mnemonic . SPELprog· 
ram från 15 kr/st. SPECIAL· 
program skrives. Programlis· 
ta mot svarsporto. 
DIGIT 
Box 7454, 73200 Arboga 

ABC80 snabbara (3-7X) og 
fejlsikker in/out kassett. 822 
bytes. 120 kr. Mer data, skriv: 
P Pilgaard, Vek söv ej 3B 4TV, 
DK·2700 Brönshöj 

Överskottslager! 
Förstärkare, antenner, nätde· 
lar , likriktare, transistorer 
m m. Prislista mot 3:- i frim. 
Memo Trading AB 
Box 17080, 40261 Göteborg 

Uher 4400 Report stereo säl· 
jes för 1.500:- eller byte mot 
Revox A77, 4·spårig . 
P·A Johansson 
Telefon 0454·13148. 

PROGRAM till ABC·80! 
Prisexempel: Matematikpaket 
95:-, Spel paket 65:-, Tips 
35:- , Elpaket 145:-, Sorte· 
ring 35:- . Begär Gratis bro· 
schyr eller beställ direkt! 
ABC·Data 
Box 2002, 17502 Järfälla. 

Lego·elektronik utföres. 
Lödning o montering, 15 års 
vana löd kompetens. 
Tel 0481·30731 efter kl 18.00. 

Ditt BASHORN vill helst ha 
hornkompisar i mellanreg och 
diskant. Marknadens mest 
prisvärda kombination, Elect· 
rovo ice T 35 B + Klipsch 400· 
hz·horn (omålat) utförsäljes , 
totalt 390:- + frakt! Filterritn 
m m medf. Garanti 1 år, retur· 
rätt. Audioimporten 
Box 77, 191 21 Sollentuna 

BREDBAND: 2 st JBL2110 
450:- /st DISK: 2 st DKT11 in· 
kl lins 200:- /st MELLAN: 2 st 
Hokutone HM37 150:-/st 
BAS: 4 st Sinus Q5294FX/8 
ohm 150:-/st , 1 st Philips 
AD10100/W8 50:-, 1 st Phi· 
lips AD1056/W8 50:- . 
Tel 042·225563 efter ·16.00. 

Wollensak kassettkopierare, 
Luki kassettraderare 115:- . 
Scotch kassetter. 
SPI, Box 9, 19700 Bro. 
Telefon 0758·417 18. 

INSTRUMENT Surplus Billigt. 
Rörvoltmeter , oscilloskop , 
signalgen , pulsgen , tongen, 
batteriladd . 
Te l. 0766·50708 efter 17.00. 
Kenwood KT·7500 AM/FM· 
tuner 2 m gar. Nypris 2.600:- , 
säljes för 1.400:-. 
Ring 0143·103 28 efter kl 14.00 

2 st J BL fullreg el LE8T, 1 st 
bassdriver, 2 st KEF B110. 
Telefon 08·81 8329. 

Kassettband ARIA UDXR 1. 
C90 75:- /10 st, C60 60:-/10 
st. 3 års gar. Data bättre än 
Maxeli UD. Div nya o beg bil · 
stereo m m. Ring e skriv till 
J H·Elektronik 
Box 30504, 20062 Malmö. 
Tel 040·157992 efter kl 16.30. 

Mikrofon AKG D 190 E m 
bordstativ, 3 m sladd och 
väska. Säl jes i skick som ny. 
Tel 08·777 11 81 efter kl 19.00. 
Utförsäljning Receivers! 
Prisex 2 x 35W FTC 1 340:- . 
Fraktfritt. Tel 0380·25052. 

Pick uper och nålar! 
ADC, Coral, Decca, Empire, 
Ortofon, Philips, Shure m m. 
30 % under butik. 
Telefon 0380·25052. 

Elgil. Hagström "The Swede". 
För vänsterhänt! Spegelvänd 
kropp osv. DiMartio mickar. 
Telefon 0920·99697. 
OBS. Innan du köper ditt digi· 
talur eller kalkylator beställ 
vår lågpriskatalog . Du får den 
gratis genom att skriva till 
Eskilstunamagazinet 
Box 3080, 63003 Eskilstuna. 

Gjutna mellanreg.horn 100, 
300, 500 hz. Udda löselement 
(även horn). Bra pris , provlyss· 
ning . 
Telefon 08·964376 Hans, 

US·polissiren Federal PA 200: 
diagram säljes . 
Michael Laudahn 
Terrasserne 6/103, 
DK·2700 Brl1msh0j. 

Trio frekvensräknare FC·754 
250 MHz säljes. 
Telefon 08·9701 20. 
Björn Fredholm. 

NATURFILMARE 
SELA·mixer för Nagra, mono 4 
kanaler med nätagg 3.400:- . 
Parabolreflektor proff.typ, för· 
stärkni ng 20 dB fabr GAKO 
500:- . 2 par hörlurar Beyer 
DT48 25 ohm dynamiska, 
högsta kval lämpl till Nagra, 
nya 400:-/st. Phantomagg 
för Neumann till Nagra 
150:-. Tel 031-149618. 
ELEKTRONIK·SURPLUS 
Tulegatan 37, STOCKHOLM. 
Transf.reläer, högtalare, mo· 
torer, instrument m m m m. 
Öppettider vardagar 17-20. 
Lördagar 10-14. 

Polisscanner 006 8·kan 499:
Poliskrist aller 15:-/st. Bil· 
stereo radio + kassett 399:
Booster 2 x 30W 199:-. Hög· 
talare! Kommradio! Radarvar· 
nare! Piezohorn: A105 69:-! 
A125 159:-! Minnen 1702A 
19:50/st. Katalog fås mot 7:
insatt på p·giro 4306476·5. 
Billebro Elektronik 
Telefon 08·717 67 52 
PRISSÄN KTA KASSETTBAND 
TOK AD C60 10:80, C90 11 :80, 
TDK SA C60 14:80, C90 
17:80 Maxeli UD C60 10:40, 90 
11 :40, UDXLI·II C60 13:80, 90 
16:80, Aria UDXR110·pack C60 
58:-, C90 68:- . Även metall· 
band. Stor mängdrabatt. 
Telefon 0380·25052. 



Billigt 1 Manus till ALLT MÖJLIGT 

Det kostar bara 15:- per 
rad att annonsera under 
"ALLT MÖJLIGT" 
Radio & Televisions rad
annonser. Med kupongen 
här intill är det enkelt att 
fy lla i en bokstav i varje 
ruta och lämna en ruta 
tom mellan varje ord. 
Du ser genast hur många 
rader det blir och vad an
nonsen kostar. Annonsen 
får inte vara längre än 10 
rader. Lägsta pris 45:-
(3 rader j. Har du något 
att sälja eller vill du köpa 
något eller kanske byta -
då skall du prova 

"ALLT MÖJLIGT"! 

Den som kommer ihåg 
att aldrig glömma bort 
radio & 
televiSit;»n I 
kommer allhd Ihåg 
att aldrig glömma bort att I 
PRENUMERERA! 
G löm inte bort 
att komma ihåg det! 

Vill du veta I 
mer? I 

Radio & Television hjälper I 
dig gärna med ytterligare I 
upplysningar om de pro
dukter som annonseras i I 
tidningen. Ringa in num-
ren på de annonser som I 
du vill veta mer om. Varje 
annons är ju försedd med I 
ett nummer. Det är bara 
att fy lla i kortet med I 
namn, adress etc och posta 
det till oss. Vi ser till att I 
du snabbt får svar. All 
informationstjänst är kost x
nadsfri! Sänd in kupongen 
inom 6 månader. 

radio&t elevisionsradannonser 
NR 2 3 4 5 6/7 8 9 10 11 12 
UTG.DAG 23.1 27.2 26.3 30.4 28.5 23.7 27.8 1.10 29.10 26.11 

Skrivdinannonshärl MANUSDAG 6.12 15.1 11.2 12.3 14.4 9.6 15.7 18.8 16.9 9.10 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

DET GÅR IN 28 TECKEN PÅ VARJE RAD 

Namn ..... ..... ... ........... ............ .. ... .. ..... ... ..... ........... .......... .. ... ... .. ...... Tel. ................ .... .... .............. ......... . 

Adress ........................... ... ...... ......... ........ ... Postnr ... ... .. ....... ... .... ... . Postadress .... .. ... ..... ..... ...... .......... . . 
OBS! Endast förskottsbetalning med check eller per postgiro!! 

DP92344-0(M~talong::m~R~d~ons ll ) O Checkbifoga=- ____ >{: 

PRENUMERATION 
Ja, jag prenumererar på RADIO &TELEVISION ett årframåt 

och får 12 nummer( 11 u tgävorl för kronor 109:85. Jag betalar 
senare när inbetalningskortet kommer. 

VAR GODTEXTATYDLIGTl 392 

Efternamn ... ..... .. ... ....... .. .. . .... ...... .. .. .. ... ... .. .. .. Förnamn ... .. . ...... .. .. .... ..... ... . ...... c/o ... ... ............. ........ . . 

Adress ... .. ....... .... ... ... . ... ... .. ..... .. .. . ... .. .... Postnr ..... .. .. ............... Fbstadress .. ... ...... .. .. .. ... . .. . ..... ....... ... . . 
Gata,pos tlada. box etc 

Land ..... ..... .. .. .. ... ... .. . ....... . .. .... ... ... .. .. .... .. .......... .. .. .... ... .......... .. . 

-------------

IiSli.):i®,~'a(.)j€i;'l'~@i1 
Jag vill veta mer om härförkryssadeannonser: 0) 0 CD CD 0 CD 0) 0 CD ® 
®®®@®®®® @@®®®®®® ®®@ 
®®@®~@®@@®®@®®®®®®®® 
®®®® ®@®® ®@ @@ @®®@@@ ®® 
®®®®@®® @@@®®@ @®®®@® ® 
®®® ®@®®® ® @@@ @®@@@@ @@ 
®®@®®@®®®@@@@@ @@@@ @@ 
@@@@@@@ @@@®® @@@@@ @@@ 

Företag. q-J. ... ~lfl-?k/r..~'!.".'k. ................. Namn ............. .... .................. .... ........... C/o ... .. .. ... .. .... ................. . 

Adress .. F.A.:ltc..7~~"' .J ... .Iy. ........... . Postnr .. 1:S:3 .. ()9 ... . PostadTess .... ~ .q.~I:? ..................... ... .... . 
G.' •. posUada. bo,,'c Land .......................... .. ...... .. ................... I RT I I I 



radio & 
television 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 

._------------------------_.-------------. 

radio & 
television 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 

._.-._._._.-._._.-._._._.-._._._._._._._~ 

ra::l 
~ 

Informationstjänsten 
radio & 
television . 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 
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MONTERING AV 
KRETSKORT 

Vill Du lägga ut Din kretskorts· 
montering på lego? Vänd Dig i så 
fall till oss. Vi åtar oss legomont· 
ering av kretskort under våren 
och hösten 1980 . Vi monterar 
och löder för hand . 
FIRMA BERTIL FRI MAN 

RÖrstrandsgatan 37 
113 40 STOCKHOLM 

Tel 013/ 17 72 30 (Linköping) 

Informationstjänst 26 

c.5ivad €lecfJConic' d 
VI SLÅR HÅRDAST, PRIS KROSSARE 

2716 UVPROM - 5 V ENKEL . ....... 120:-
4116 -16 K ...................... 40;-
Z 80 CPU 8-BIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60:
BC 546, 547,548 TRANSISTOR . . . . . . .0:60 
SOLDIMEC 3060 LÖDSTATION ..... . 263:-
Alla priser inkluderar moms. 
Detta är några godbitar ur vårt breda sortiment av halvle
dare , le, m.m. 
Vår katalog fårdu mot 10:- (i frimärke). 
BUTIK: Övre Husargatan 35, 413 14 GÖTEBORG 
TELEFON: 031 - 11 0864 

~ ~ 
Informationstjanst 27 

LABORATORIE
STATIV LasilO 

Ring eller skriv 
så sänder vi datablad. 

Informat ionstjänst 30 

RF·MODULATOR 
VHF K3 
70 dB/uV. 
Skjermet boks for printmontasje. 
Ferdigtrimmet. 
Ideell for: Videokort for microprocessor. Videokamera t il v~nlig 
TV· apparat. Videomixere. Oscilloskop på vanlig TV·skjerr., . 
Pris Nkr 117:-. Be om tekn. data. Ingen moms tilkommer til 
export. Fraktfritt ved forskudd. 

OGSA STORT UTVALG AV KASSETTL YDHODE R 

MICROTEXAL SERVICE 
Boks 360, N· 1371 Asker, Norge. Tel. 02-783286- 790959 

Informationstjänst 28 

KOMPONENTERNA 
KÖPER NI FRAN 

WESTENCO 
FÖRSTAs! 

Vi lagerför bara de erkänt kända Fa 
INGET SKRÄP 

. . ' 

Ring till oss nästa gång vid köp av DATA-kompo· 
nenter. Det kan löna sig , och ... vi har ju det mesta. 

BOX 211 1541 01 SKÖVDE 
TEL. 0500-B50 25 

In formationstjänst 29 

ALLT FLER KÖPER VAR SENASTE HÖGTALARE 

DIREKT FRAN FABRIK 
ÄVEN PER POSTORDER 

KT88 
Data en!. " Stereo HIFi-handboken 80" 

Princip Basreflex 
Märkeffekt 100 watt 
Volym 90 liter 
Ca:pris 1.900: -Ist 

FABRIKSPRIS 985:-/st (inkl. moms) 
12 MAN. GARANTI , 10 DAGARS RETURRÄTT 

Demonstration och lagerförsäljnlng 
Yngl ingagatan 27, Stockholm (vid Norrtull) 08/334088. 
Obs Just nu säljer vi ut massor av utgående högtalare 

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

Namn 

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

Informat ionstjänst 31 81 



Bygg ditt eget 

I Sensvact-programmet finner du larmkomponenter för 
vatje behov och kassa. Tusentals nöjda Sensvact-ägare runt
om i landet. Kontakta fackhandeln eller oss direkt. 

SIREN SKYDDSLARM AB 
Box 150 13, 16 1 15 Bromma 15. Tel 08/26 68 70 

~------------------------~ I Skicka mig Sensvact komponentfdrteckning och PlaneringsanviSningar' l 

I ~:::s'::::::::::: : ::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: ~~: ~ :7: ~~ I 
I Postnr .. . ......... Postad ress ... . . ... ... .... . Tel .. ......... .... I _________________________ ..1 

MIXERMODUL VHU 110 

VHU 110 är en 
komplett ingångs· 

modul avsedd för me· 
delstora studiomixers och 

avancerade orkesterutrust· 
ningar. Den är lätt att expandera 

till större studiomixers. 
Modulen har: Omkopplingsbar mik.·/linje· 

förstärkare med variabel förstärkning, 3 tapp· 
ningar, 3·vägs tonkontroll , omkopplingsbart högpassfilter, panorering och re· 
gel. Inkopplingsbara optioner är: mikrofontransformator och nedmixningsre· 
lä. Genom att ansluta ytterligare omkopplare får man: tappning före/efter re· 
gel (2 st), direktutgång, omkopplingsbar mittfrekvens på tonkontrollen, ut· 
läggningsomkopplare samt förlyssning. Utrymme, håltagning samt märkning 
är klart i modulen. 
VHU 110 är uppbyggd på ett kretskort med svarteioxerad screentryckt front· 
plåt. Kretslösningar och data är i princip de samma som i vårt beprövade 
High·Pro·system. 
VHlI 110 levereras som byggsats. 
PRIS: Grundutf. 1 st 495:-/st, 5 st 470:-/st, 10 st 445:-/st (ink!. moms.) 
För att komplettera och expandera VHU 110 använder man övriga enheter ur 
High·Pro·systemet. EX.vis: VHS 100 mikrofonförstärkare, VHS 300 universal· 
förstärkare , VHS 350 hörtelefonförst., VHS 400 mixerförst., VHS 500/520 ton· 
kontroller, VHS 600 hög·/lågpassfilter, VHS 700 PPM·fÖrst., VHS 710 topp· 
spänningsindikator, VHH 100 RIAA·först., m m. Dessutom har vi potentiomet· 
rar, reglar, omkopplare, VU/PPM·metrar, nätaggregat, kabel m m. m m. 
Vår katalog får du mot 4:- (i frimärken) Handledning i Mixerbygge 10:-

.--~~ ... ~~ .",--. ---~-..,...-.------.... -. ----.---- .. --. -- .. - .. --... ----~ ............ ~- .. ~-
--~-_._~.-

--- .----.. --.---... -
Box n ,13301 Saltsjöbaden, Telefon 08-71762 88,Torsvägen 61 

InformationstJänst 32 
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Nordens största 
båttidning! 

Varje nummer av Båtnytt har 
cirka 335.000 läsare! 

. <Enl. Orvesto 1979-1D 



Storleken har ingen betydelse! 
Jag gillar inte "hifi-knuttar". Människor som 
kan prata teknik i timmar, men glömmer bort 
musiken, som alltid skall ha det senaste, 
och firar orgier i knappar och raglage. 

Men värst är dom när det gäller högtalare. 
Stora skåp skall det vara, eller horn. Många 
element och ett rysligt ljud. Bara det ser 
mycket ut. 

Jag gjorde tvärtom. Jag lyssnade, och 
fastnade för en liten högtalare, Andante 
Master Controi från 3A. Tack vare det unika 
servosystemet kan den återge de allra lägsta 
bastonerna helt utan förvrängning. 

Efteråt fick jag veta att den sitter i nästan 
alla direktgraveringsbolags kontrollrum, och 
att flera radiobolag använder den. Ingen dålig 
referens. 

Vad hjälper en bra pickup och en bra 
förstärkare om inte högtalarna är perfekta. 

Och kom ihåg att storleken har ingen 
betydelse. 

EDENLJUD 
BOX 856 5-121 08 JOHANNESHOV 
TEL. 08-744 0811 TELEX 13210 



•• , .' 

Ortofons nya lättviktspickuper tar fram 
det bästa i alla tonarmar. 

Ortofons nya LM-pickuper väger bara 2,5 gram! Bara 
hälften aven konventionell pickup! Det betyder att tonarms
resonansfrekvensen kan optimeras till flertalet av markna
dens skivspelar /tonarmskombinationer. Och det resulterar i 
att ljudåtergivningen blir fri från distorsion, rumble och akus
tisk återkoppling - även vid hög volym Samtidigt har alla 
krav på låg nå ikraft och olika fjädringsmjukhet fyllts. Fantas
tisk spårförmåga har uppnåtts genom att man reducerat nål-

spetsmassan med 30%, vilket gör att återgivningen av de 
höga frekvenserna blir renare . 

Be din hifi-handlare att han demonstrerar våra nya LM-
pickuper för dig och hjälper dig tI fl 
välja den modell med den fjäd-
ringsmjul0.et o~h. de data som tar o·r O O n 
fram det basta 1 dm tonarm. 

accuracy in sound 
Generalagent: Elfa Radio & Television AB, 17117 Solna 


