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JVC förbättrar förstärkaren 
l00ggr bättre än HiFi-normen. 

Den intensiva forsk ni ngen i 
JVC :s ljud laboratorier har på ett 
dramatiskt sätt förbättrat förstär
karens kva litet. Genom den paten
terade Super-A kopplingen har 
man i praktiken helt kunnat elimi
nera den besvärande övergångs
distorsionen som även finns hos 
mycket avancerade receivrar och 
förstärkare. Den enda möjligheten 

att undvika den besvärande dis
torsionen har tidigare varit genom 
s k klass-A förstärkare , som be
håller transistorerna i " till " läge 
genom att lägga på en konstant , 
hög ström. Nackdelarna är att 
klass-A förstärkarna dels är 
mycket dyra, dels stora och klum
piga och drar mycket st röm . 

koppling elimineras dessa nack
delar samtidigt som distorsionen 
har minskat ti ll otroliga 
0,005-0, 009 %1 

Super-A från JVC , och uppleva 
skillnaden. Vi lovar en Ijud- och 
musikupplevelse av högsta klass. 

JVC Super-A minskar även radi
kalt den svårmätbara , men hör
bart störande TI M. Ljudet blir 
markant bättre l MUSIKENS MÄSTARE 

Med JVC :s unika Super-A 
Hos alla kvalificerade ljudfack

handlare , kan Du lyssna på 
Generalagent : Ryd in Hemelektronik AB. 
Spångavägen 399-401. 16355 Spånga 

Tel 0817600320. 

Stereoförstärkare A-X1 
• 2x40W. 
• Distorsion 0,009 %. 
• Super-A kopplad. 
• 2x12 ljusdioder visar uteffekten. 

Ca pris 1.700:-

I 
• J J. 

Stereoförstärkare A-X2 
• 2x55W. 
• SEA 5-stegs tonkontroll. 
• Super-A kopplad. 
• 2x12 ljusdioder visar uteffekten. 

Ca pris 2.200:-

Stereoförstärkare A-X3 
• 2x55 W över 8 Ohm. 
• Distorsion 0,008 %. 
• Super-A kopplad. 
• Ingång tör MC-pickup. 
Ca pris 2.400:-

Stereoförstärkare A-X4 
• 2x60 W över 8 Ohm. 
• SEA 5-stegs tonkontroll. 
• Super-A kopplad. 
• Ingång tör MC-pickup. 
• 2x12 ljusdioder visar uteffekten. 

Ca pris 3.200:-

Informationstjänst 1 

Stereo receiver R-S33 
• Uteffekt 2x55W vid extremt låg 

distorsion 0,009 %. 
• Effektförstärkare i klass Super-A 
• SEA-tonkontroll. 
Ca pris 2.800:-

Stereoreceiver R-S77 
• Uteffekt 2x80W vid distorsion 

lägre än 0,009 %. 
• Effektförstärkare i klass Super-A 
• Kristallstyrd syntestuner tör exakt 

stationsinställning med 12 törval. 
• SEA-tonkontroll. 
Ca pris 4.500:-
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OMSLAGET symboliserar vå ra om· 
fattande kassettm:i tningar i denna 
RT-utgåva. Att välja rä tt eller bästa 
kassett i marknadens utbud är en svå r 
uppgift, som egentligen är omöjl ig om 
man inte tar den egna spela ren och 
den avsedda musik type n i beaktande. 
Vå rt test ger ä ndå massor av basfakta 
at t utgå ifrån vid valet. 
R T-f 0 10: Ulf B Strange 

INNEHÅLL 

Nordiska mobil
telefonnatet in vigt 9 
En milstolpe i den svenska radiohistorien! 
Det världsunika systemet innebär att man 
direkt från bil eller b åt kan ringa till det fasta 
telefonnätet och vice versa. 

Casio FX 702P: Basic
dator ismåformat 10 
Storlek som en räknedosa och funktion som 
en dator, kännetecknar denna skapelse. Ros 
och ris utdelas i sedvanlig blandning . 

Nya produkter 

Mikrofonteknik i 
utveckling 

13,81 

14 
Under den rubriken skriver Ulf B Strange 
om några av de nya utvecklingarna som tar 
fasta på inte bara "bättre" stereo i allmänhet 
utan ett klarare, öppnare och mera rumsrela
terat ljud. 

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

Radioprognoser 26 
för december 1981 

Dumpen 34 
presenterar månadens smådatornyheter. 

Välj kassett! 40 
I RT:s traditionella, årliga kassettest jämför vi 
marknadens typer. I år är det faktiskt något 
enklare att jämföra banden, tack vare en ny 
mätmetod. 

Komplettera för flera 
färg-tv-normer 54 
Tv-mottagare för flera färgnormer behövs 
redan nu. Det är bl a tv-satelliterna och 
amerikanska videoband som ställer nya krav 
på en mångsidig mottagare. Telefunkens 
nya chassi klarar alla tänkbara tv-normer om 
man kompletterar det med de moduler som 
numera står till buds. 

DX-sidan 56 
V år dx-redaktör Stig Adolfsson berättar 
den här gången om några intressanta statio
ner på mellanvågbandet som åter börjar bli 
aktuellt att lyssna p å. Han visar också hur 
man kan modifiera mottagaren R-390jURR 
så att den blir ännu bättre. 

Nr 12 1981 Årgång 53 

In terna tionale 
Funka usstell ung, 
Berlin 1981 57 
Här fortsätter rapporteringen från Europas 
största hemelektronikmönstring: 

Band och 
inspelningsteknik 57 

Vanliga grammofon-
skivor utan brus 59 

Bättre och enklare ljud 60 

Det stora språnget 
digitalljudet 62 

Stereoljud i tv 
nu i .Tyskland 69 

För 50 år sedan 81 
ansåg skivbolagen att det spelades för myc
ket grammofonmusik i radio. Skivförsälj
ningen hotades, hette det . .. 

Siffervisande 
instrument 
att bygga 82 
Med en liten d igital voltmetermodul kan man 
enkelt bygga en rad instrument som volt- och 
amperemeter, universalinstrument och ter
mometer. 

Datorn GPC-34, 
med basic, på ett kort 86 
Artikeln är ett applikationsexempel på mi
kroprocessorn INS8073. Utförliga scheman 
och diskussione r kan ge tips för egna kon
struktioner! 

Snabbare sortering med 
basic/maskinkod 94 
Här ger P O Olofsson ~ågra tips om hur 
man kan kombinera basic- och maskinkod 
för att åstadkomma snabbare program. I ett 
tidigare avsnitt (RT 1981 nr 9) "Låt din 
dator skriva program! ", har vi redogjort för 
en del av programmen. 

USA-scenen: 
Skivkvaliteten 
mot nya höjder? 97 
V år USA-korrespondent rapporterar här 
mera om eX-systemet från eBS och om 
andra hög kvalitets strömningar i skivvärlden. 
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Först när luften går ur vår nya skivspelare, kommer den 
ursprungliga musikupplevelsen fram. Då först får du höra 
den musik, som den tänkt sig, som en gång skrev den. 

Ett påstående som sannerligen inte tagits ur luften. 
Lyssna bara. 
Grammofonskivan har länge varit och kommer troligtvis 

att förbli ett perfekt sätt att lagra musik. 
Men fortfarande är den ömmaste och känsligaste delen 

själva skivan själv. Dagens teknik har möjliggjort den 
tunna, lätthanterliga grammofonskivan av plast. 

Och det är här som proqlemet finns. 
De tunna skivorna böjer och bockar sig. 

Alla skivor är skeva, redan som nya. 
Skevheten lägger till svaj och vibrationer till den musik 

du tänkt dig höra. 
Och vi vill påstå, att sann Hi-Fi återgivning är omöjlig 

om inte vibrationerna i skivan elimineras totalt. 

s sen, 
DEN PERFEKTA GRAMMOFONSKIVAN ÄR 
2-3 KILO TUNG. 
Så tjock och tung måste en grammofonskiva vara för att 
ljudupplevelsen skall bli ypperlig. 

Då först slipper du det svajande ljud som bl.a. beror på 
att pick-up-nålen måste fjädra upp och ner i sitt fäste. 
T y faktum är att även mycket små rörelser kan ge klart 
hörbara effekter, svaj , på t.ex . pianomusik. 

Eftersom pick-up-armen dessutom är statiskt inställd, 
d.v.s . justeringen är gjord i en punkt då skivspelaren står 
stilla, kommer den optimala arbetspunkten att hela tiden 
förändras, när skivan roterar, något som klart påverkar 
pick -up-armens frekvensgång. 

Genom grammofonskivans skevhet försämras även pick
upens spårningsförmåga. Detta beror på att pick-upen inte 
bara skall följa skivans gravering utan även skivans skev
heter. Vibrationerna i skivan uppstår av två olika 

Informationstjänst 2 
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anledningar, dels av akustisk återkoppling och dels av de 
motkrafter som alstras av pick-up-nålens rörelser. 

Detta är inte alls så märkligt som det lå ter. Pick-up-nålen 
som skall följa graveringen i spårets ytterkant, sätter hela 
skivan i vibration, dessa vibrationer är små, men klart hör
bara, dessutom försämras kanalseparationen märkbart. 

Den enda lösningen är, som du säkert redan räknat ut, en 
grammofonskiva med 2-3 kilos vikt. 

LUXMANS NYA SKIVSPELARE GÖR ALLA SKIVOR 
3 KILO TUNGA. 
Genom att suga ut luften mellan skivan och skivtallriken 
och skapa vacuum, blir skivan och skivtallriken en enda 
homogen enhet. 

Alla skivor blir över 3 kilo tunga. Och detta låter sig 
göras med dina gamla, skeva skivor. 

Den enkla och geniala iden gör skivan massiv, tung, helt 
plan och helt vibrationsfri. 

Luxman kallar sitt system för VDS - Vacuum Disc 
Stabilizer. 

Och vi törs lova, att alla som får möjlighet, att höra sina 
skivor vibrationsfritt återgivna, kommer att uppleva något 
helt nytt. En ny musikupplevelse. 

Så tag med din älsklingsskiva till närmaste Luxman 
specialist och be att få en ny musikupplevelse. 

Eftersom du själv kommer att höra skillnaden behöver vi 
inte bevisa skillnaden rent tekniskt, även om vi kan det. 

Normaltligger svajet på ca 0,12%, på en Luxman skiv
spelare med VDS är svajet endast 0,02 %. 

Nu förstår du säkert hur viktig Luxmans senaste 
uppfinning är, även om den bara är luft. 

PD 375 är en Luxman skivspelare utrustad med Vacuum Disc 
Stabilizer - VDS. Automatisk, direktdriven Quartz-låst 
DC-Ser.vomotor. Pris ca 3.500:-. 

ALINGs As: 
Hi Fi Consult AB, Kungsga tan 31 . 
BJÄRNUM: 
Eliassons Radio TV, Norra Vägen 44 . 
BORLÄNGE: 

LUND: 
Radio-Nilsson, Vårfrugatan 8. 
LYCKSELE: 
Radiocentralen, Storgatan 46. 
MALMÖ: 

• 

Samuelssons Radio TV A B, Tunavägen . 
BALSTA: 

Ljud i Lund i Malmö AB, Drottninggatan 24 . 
Malmö Hi Fi Center, Kyrkogatan 1. 

Lyssna o Njut, Centrum. 
EKSJÖ: 
HB Wallins Radio , Södra Storgatan 8. 
FALKENBERG: 
jWS Svenska Audio AB, Oktanvägen 4. 
GÄVLE: 
ML-Melbi & lindström Hi Fi, 
Hantverkaregatan 21. 
GÖTEBORG: 
Ljudkällam CM Service AB, 
Viktoriagatan 11. 
Ågrens Hi Fi AB, Södra Vägen 12. 
HALMSTAD: 
Ljudcenter. Skolgatan 4. 
HELSINGBORG: 

Stereo Hörnan, Kronborgsvägen 2 . 
RONNEBY: 
Ronneby Radio. Kungsgatan 16. 
SKELLEITEA: 
Ljud Shopen, Nygatan 33. 
SMEDJEBACKEN: 
TV Ljudservice. Bagargatan 11. 
STOCKHOLM: 
Best Sound AB, Odengatan 62. 
lindholm & Koff Radio TV AB. 
Götgatan 35. 
Ljudmakarn AB, Norrlandsgatan 28. 
Nordiska Kompaniet , Hamngatan 18-20. 
Söderbergs Radio AB. Sveavägen 88. 
SÖDERHAMN: 

Hefoma AB, Stortorget 16. Göranssons, Kungsgatan 14. 
Strandkvists Hörna AB, Järnvägsgatan 29. SÖDERTÄLJE: 
HEMSE: Gunnar Radio TV Foto AB. Storgatan 6. 
Firma K G Endrell, Ronevägen 4. SÖl VESBO RG : 
HERRLJUNGA: Berts Hi Fi Music, Köpmansgatan 4. 
Froddes Hi Fi , Eggvena. TRANAs: 
HULTSFRED: TV Center, Storgatan 32 . 
Edvinssons Radio TV AB, Storgatan 89. TYRESÖ: 
HYLTEBRUK: Tyresö Radio, Västangränd 22 . 
Hyhe Ljudcenter, Gamla Nissa Stigen 59. UMEÅ: 
HAGERSTEN: Radiocentralen, Björnvägen 7. 
Alfa Radio, Södertäljevägen 152. Stensound , Norrlandsgatan 18 A. 
HÖ RBY: UPPSALA: 
Wilson Radio TV, Storgatan 5. Hi Fi Huset AB, Sysslomansgatan 5. 
JÖNKÖ PING: VÄLLINGBY: 
Svalanders Hi Fi Stereo, Trädgårdsgatan 25. Söderbergs Radio AB, Grimsgatan 170. 
KARLSHAMN: VÄNERSBO RG: 
Nya Caj Radio, Drottninggatan 66. S.O. Ljudcenter, Kungsgatan 19. 
KARLSTAD: VÄSTERVIK: 
Luxorhörnan Radio TV AB, Sound Service, Brunnsgatan 3. 
Drottninggatan 6. VÄSTERAs : 
KIRuNA: Aros Ljud, Emausgatan 35 . 
Hi Fi Shopen H B, Magnigatan 26. VÄXJÖ: 
KUNGSBACKA: Görans Hi Fi Center, Kungsgatan 4. 
El-Be Hi Fi i Kungsbacka AB, YSTAD: 
Storgatan 17-19. Luxorhörnan i Ystad AB, 
KUNGSHAMN: Stora Östergatan 27. 
Rodin HIFI Radio, Birkagatan 11. ÄLVSJÖ: 
KÖPING: Stureby Radio TV AB, Stamgatan 1. 
Elman Installation AB, Torggatan 21. ÄNGELHOLM: 
LESSEBO: Wall ins HlFl , Storgatan 18. 
Lessebo Sport Radio, Storgatan 65 . Ö REBRO: 
LINKÖPING : Hi Fi Huset AB, Kungsgatan 19. 
Hi Fi Huset AB, Storgatan 32. Ö RNSKÖlDSVIK: 
LULEÅ: JBN Elektronik, Fabriksgatan 7. 
lasse Petterssons Radio TV AB, ÖSTERSUND : 
Storgatan 35. Stereotorget , Stortorget 6 . 
LUND: 
Ljud i Lund AB, Bankgatan 4. Av LUXMAN auktoriserad å terförsäljare. 

VI ATERGER EXAKT DET, SOM DOM TÄNKT SIG, SOM EN GANG SKREV MUSIKEN. 
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TC-FX2. Relästyrd manövrering med Soft Touch
kontroller. Medelvärdesvisande visarinstrument 
med peakindikator. Bandtypsomkopplare med 
metalläge. Dolby B. Timer-start. Peak-indikator. 

TC-FX4. Microprocessorstyrd manövrering med 
Feather Touch-kontroller. Autoplay. Bandtypsom
kopplare med metalläge. Toppvärdesvisande lys
diodinstrument med minne för högsta nivå. Dolby 

TC-FX6C. Microprocessorstyrd manövrering. 
Fine Feather Touch kontroller. Bandtypsomkopp
lare med metalläge. Toppvärdesvisande lysdiod
ramp med minne för högsta nivå. Automatisk pro
gramsökning, lokaliserar upp till 9 avsnitt framåt 
och 8 avsnitt bakåt. Programmerbar för repetition, 
återspolning från viss punkt, stopp efter avspelat 

6 RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1981 
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Två servostyrda likströmsmotorer för drivning och 
spolning. Super High Density Tonhuvud. Tekniska 
data: Dynamik - M etall: 64 dB Dolby B, - FeGr: 64 dB 
Dolby B. Svaj vägt: 0,12%. Frekvensom/ång - Metall: 

B. Timer-start. Elektronisk inspelningsspärr (Rec 
Mute). Uttag fOr fjärrstyrning. Två servostyrda BSL
motorer för drivning och spolning. Tekniska data: 
Dynamik - Metall: 64 dB. FeGr: 64 dB. Svaj vägt DIN: 

avsnitt, m.m. Digitalt räkneverk, anger tiden i 
minuter och sekunder. T imerstart,·startar in- eller 
avspelning vid tillkopplande av yttre timer. Dolby B 
och C. Elektronisk inspelnings spärr (Rec Mute). 
Uttag för fjärrmanövrering. Hörtelefonuttag med 
nivåkontroll. Två linjära BSL-motorer. Sendust & 
Ferrit tonhuvud. Finns också med enbart Dolby B 

Informationstjänst 3 

Alla modeller rr 

30-1500 Hz, - FeGr: 30-15000 Hz . Mält BxHxD: 
430xl0Sx2S0 mm. 

Cirkapris TC-FX2 995:-. 

0,12 %. Frekvensom/äng - Metall: 20-17 000 Hz, FeGr: 
20-16000 Hz. Mält BxHxD: 430xl0Sx2S0 mm. 

Cirkapris TC-FX4 1.395:-. 

med beteckningen TC-FX6. Tekniska data: Dynamik 
- Metall: 72 dB Dolby G, - FeGr: 72 dB Dolby C. Svaj, 
vägt DIN: ±0,12%. Frekvensom/ång - Metall: 30-
17000 Hz,· - FeGr: 30-17000 Hz . Mält BxHxD: 
430xl0Sx27S mm. 

Cirkapris: TC-FX6C 2.195:-, TC-FX6 1.995 :- . 



(ASSETTDÄCK 
Jtorer och relästyrning. 

TC-FX3. Relästyrd manövrering med Soft Touch- ni ng och snabbspolning. Super High Density ton
kontroller. Bandtypsomkopplare med metalläge. huvud. Tekniska data: Dynamik - M etall: 64 dB Do/by 
Dolby B. Timer-start. Toppvärdesvisande lysdiod- B, - FeGr: 64 dB Do/by B. Svaj vägt DIN: 0,12%. Frek
ramp. Två servostyrda likströmsmotorer för driv- vensom/ång - M etall: 30-15000 Hz, - FeGr: 30-15 000 

TC-FX5C. Mikroprocessorstyrd manövrering. ningsspärr (Record Mute). Återspolningsminne. 
Fine Feather Touch-kontroller. Bandtypsomkopp- Automatisk uppspelning vid återspolning till 000 
lare med metalläge. Toppvärdesvisande lysdiod- på räkneverket. Uttag för fjärrmanövrering. Två 
ramp med minne för högsta nivå. Timerstart. Star- motorer av BSL-typ. Sendust & Ferrit tonhuvud. 
tar inspelning eller avspelning vid tillkopplande av Finns också med enbart Dolby B med beteckningen 
yttre timer. Dolby B och C. Elektronisk inspel- TC-FX5. Tekniska data: Dy namik - M etall: 72 dB 

Hz . M ålt BxHxD: 430x105x250 mm. 

Cirkapris TC-FX3 J.J95: -. , 

Do/by G. - FeGr: 72 dB Do/by G. Svaj vägt DIN: 
± 0,12%. Frekvensom/ång - M etall: 30-17000 Hz, -
FeGr: 30-17000 Hz . M ålt BxHxD: 430xl05x275 
mm. 

Cirkapris : TC-FX5C 1.795 :- , TC-FX5 1.595:- . 

TC-FX7. Kompakt kassettdäck, endast något Dolby B. Timer-start. Linjärt digitalt räkneverk huvud iSendust & Ferrit (endast hälften så stort 
högre än kompaktkassetten. Microprocessorstyrd med återspolningsminne, anger tiden i minuter och som ett konventionellt av samma typ). Tekniska 
manövrering med Fine FeatherTouch-tangenter. 4- sekunder. Elektronisk inspelningsspärr (Re c data: Dynamik - M etall: 66 dB Do/by B, - FeGr: 66 dB 
läges bandtypsomkopplare. Toppvärdesvisande Mute). Uttag for fjärrmanövrering. Quartz-styrd Do/by B. Svaj vägt DIN: ±0,12 %. M ålt BxHxD: 
lysdiodinstrument med minne för högsta nivå. direktdriven kapstan-motor av BSL-typ . Separat 430x80x340 mm. 
Indikering för rekommenderad utstyrningsnivå. motor för spolning. Nykonstruerat miniatyr-to n- Cirkapris TC-FX7 2.995:-. 

Sony marknadsfOrs i Sverige av Gylling Hemelektronik AB ett GyllingfOretag. Tel 08-98 1600. Om du vill ha den 
nya Sonykatalogen, skicka namn och adress till Gylling, 16185 Bromma. Märk kuvertet "Sonykatalogen." SONY 
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Dolby C fungerar inte 
i alla kassettdäck som 

Dolby Laboratories tänkt sig. 
Alla brusreduceringssystem baserar sig 

på att kassettdäcket är helt idealt. Det som 
avspelas från bandet måste vara en EXAKT 
kopia av det som spelades in. Om kassett
däcket inte klarar denna exakta återgivning 
kommer alla fel att förstärkas i proportion till 
hur hög brusreduktion systemet har. Och 
med Dolby C har kraven på kassettspelaren 
ökat ytterligare, eftersom brusreduktionen 
nu är 20 dB i stället för 10 dB, som hos 
Dolby B. 

Vad är det då för krav som ställs på 
kassettband spelaren? 

1. Bandtransportsystemet måste ge en perfekt band
anliggning för att garantera nivåstabilitet ända upp i 
översta diskantområdet. Nakamichis asymmetriska dub
belkapstansystem uppfyller detta krav. 

2. Frekvensgången måste vara SPIKRAK från 20 Hz 
till 20 kHz (vid -20 dB) . Alla Nakamichi-bandspelare 
uppfyller detta krav. Många enklare kassettdäck faller av 
i diskanter) redan vid 16 kHz (-3 dB-punkten) utan att 
något brusreduktionssystem alls är inkopplat. När nu 
Dolby C används kommer felet, dvs-3 dB -punkten vid 
16 kHz att "förstärkas" till cirka - 7 dB. Och eftersom 
kassettdäcket ifråga inte är helt rakt till 20 kHz flyttas nu 
förmågan att återge diskant ner till cirka 12 -13 kHz 
(-3 dB-punkten) som högsta reproducerbar frekvens . 
Detta ger ett onaturligt och diskantbeskuret ljud. 

3. Hög utstyrbarhet i diskanten. Nakamichis EGNA 
tonhuvudskonstruktioner klarar också detta krav. 

4. Dolby C-kretsarna måste vara specialmatchade för 
att Dolby C-funktionen skall fung·era perfekt. I alla Naka
michi-däck är detta gjort. 

Bilden visar ett av de nya kassettdäcken , Nakamichi 480Z. 

Nakamichi 
Marknadsföres av ELFA HIFI AB, Box 1273, 17124 Solna. 

I Dolby C-systemet ingår en mycket viktig finess . Det 
diskantlyft som Dolby-funktionen ger vid inspelning viker 

av över 8 kHz. 
Detta kompense
ras vid avspel
ning och ger som 
resultat mer än 
6-8 dB bättre ut-

~ het i diskanten. 
c: 

Sill l l llllllll l figuren visas re-

sultatet av detta 
på nya Nakamichi 
480Z. Rak frek
vensgång vid 
O -nivå till över 15 
kHz! 

Frekvens (Hz) 

Dolby C kontra DBX 
Kurvorna överst visar grundbruset från bandet helt utan 

brusreducering , effekten av brusreducering med Dolby 
C och effekten av DBX - allt utan en musiksignal. De 

nedre kurvorna 
visar hur syste-

il 

- - -

Band· men arbetar med 
brus 

DBX 

en komplex mu-

består i detta fall 
aven pianoton 
på 148 Hz, dvs D 
under C, utstyrt 
till Dolby-nivå 

Band-
brus (200 nWb/m). 

Kurvorna visar 
DBX 

tydligt att man får 
DolbyC MER brus i glesa 

musikpassager 
r118d DBX än med 
Dolby C. 

Skicka in kupongen så får du en broschyr om alla 
Nakamichis nya kassettdäck. Där kan du läsa om alla de 
förnämliga egenskaper som gör att Dolby C fungerar 
precis som Dolby Laboratories tänkt sig. Eller gå in till 
din hifi-fackhandlare och lyssna! 

1- - - - - - - - - - - - - - -I Till ELFA HIFI AB , Box 1273, 17124 SOLNA. 
1 Sänd mig broschyr om Nakamichis kassettdäck! 1 
INamn 1 

: Adress RT 12-81 : 

I 
Postadress 1 ---------------

Informationstjänst 4 
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Ring DIREKT HD bli 
meddetnya 
nmt-systemet 
Med det nya nordiska mobiltelefonnätet blir det nu 
enkelt att ringa direkt från en vanlig telefon 
till en bil, eller tvärt om. Man kan också telefonerafrån 
en bil till en annan. 
Fullt utbyggt år 1985 kommer det att täcka hela Norden. 
Systemet är världsunikt och det väntas bli tillämpat 
även utanför de nordiska länderna. 

•• Det nordiska mobiltele
fonnätet, nmt. togs officiellt i 
bruk den I oktober 1981. Det 
innebär att man helt automa
tiskt kan ringa som på en 
vanlig telefonapparat. från en 
bil till en annan, från en bil till 
en telefon i det ordinarie tele
fonnätet och från en stationär 
telefon till en abonnent i 
nmt-nätet. 

Eftersom Sverige är först i 
Norden med nmt kommer 
svenska abonnenter att i bör
jan av 1982 kunna använda 
systemet enbart i Sverige, men 
fr o m mars månad samma år 
räknar Televerket med att 
våra abonnenter också skall 
kunna använda nmt i Norge 
och från sommaren även i 
Danmark och Finland. 

Nmt-systemet har utveck
lats i samarbete mellan tele
förvaltningarna i Danmark, 
Finland, Norge och Sverige. 
Det skall ersätta det tio år 
gamla mtd-systemet som i dag 
har ca 20000 abonnenter. 
Mtd kommer dock att vara i 
drift fram ' till slutet av 
I 980-talet. 

De som främst kommer att 

Basstationen i Nacka. 
Sändnings- och mot
tagni ngsstationen har 

fn 16 kanaler, men 
kommer att byggas ut i 

takt med efterfrågan. 

ha glädje av nmt är små och 
stora företag, samhällets servi
ceorgan och enskilda männi
skor som är på rörlig fot. 

Mobiltelefoner att 
köpa eller hyra 

F n kan man köpa eller hyra 
mobiltelefoner i den privata 
fackhandeln, men fr o m våren 
1982 kommer också Telever
ket att erbjuda apparaterna på 
abonnemangsbasis . 

Avgifterna för· abonnen
terna i nmt-nätet blir redan 
från början lägre än i det 
gamla mobiltelefonnätet: 3 kr 
per minut jämfört med 4 kr i 
det gamla. Övriga kostnader 
är inträdesavgiften på 300 kr 
och abonnemangsavgiften på 
400 kr per kvartal. Själva ap
paraterna kommer att kosta 
mella.n 15 000 och 20 000 kr 
att köpa . Generellt gäller att 
det kan bli lönsamt med nmt 
om man därmed sparar minst 
15 kr per dag. 

Fem apparater 
typgodkända 

För närvarande finns det 
fem apparater för nmt som är 

Tack vare nmt kan man i Sverige numera automatiskt telefonera från 
en bil till en annan. Så småningom kan det också ske inom hela 
Norden. Televerkets världsunika system kommer att möjliggöra 
telefonautomater pd tåg och flirjor samt i bussar . 

typgodkända av Televerket, 
men man räknar med att det 
inom kort skall komma flera 
godkända utrustningar. Typ
proven ger abonnenterna en 
garanti för att telefonen upp
fyller kraven för användning 
inom systemet. 

Apparaterna kommer an
tingen att ha manöverorganen 
i luren eller också en vanlig 
telefonfur med manöverorga
nen i en separat enhet. 

Framtidens telefontjänster 
är till en del redan verklighet i 
det beskrivna systemet, t ex 
medflyttning och kortnum
merval. Medflyttningen inne
bär att när man' lämnar bilen 
kan man se till så att inkom
mande samtal kopplas till ett 
annat telefonnummer, Kort
nummerva let innebär att man 
el)kelt kan koppla sig till ett 
eller flera telefonnummer som 
ma n ofta a nvänder. 

Nmt-systemet -
så är det uppbyggt 

Systemet är uppbyggt av 
mobiltelefonväxlar, basradio
stationer samt mobiltelefoner. 
För att det hela skall fungera 
måste bilen givetvis befinna 
sig tillräckligt nära någon av 
bassta tionerna . 

Växlarna står i förbindelse 
med det fasta telefonnätet. 
Mellan växlarna och biltelefo
nerna förs en mängd korta 
signal meddelanden över bas
stationerna, vilket sker på ett 
sådant sätt att mobiltelefonen, 
men inte abonnenten, uppfat
tar dem . Den information som 
överförs är mobilte\efonanrop, 
vald trafikkanal, sändningsef
"fekt, upp- och nedkoppling av 

samtal m m. För att kommu
nicera över nmt behöver man 
alltså inte hålla reda på inom 
vilket täckningsområde fordo
net befinner sig. 

.300 basstationer . 
under 1980-talet 

Ca 300 bas radiostationer 
kommer att uppföras i Sverige 
under 1980-talet. Ett 20-tal 
finns redan i drift. Nm t-syste
met disponerar över 180 du
plexkanaler i uhf-bandet 
(450-460MHz) . För närva
rande beräknas det samman
lagda kanalantalet i Sverige 
bli ca I 250 st. 

För nmt-trafiken är Norden 
indelat i ett antal trafikområ
den. I varje område finns det 
ett nät av basstationer. Då en 
mobiltelefon lämnar ett om
råde och kommer in i ett an
nat, meddelas det helt automa
tiskt till abonnentens s k hem
maväxel. Växlarna kan på det 
sättet hålla reda på var telefo
nen befinner sig, även när den 
kommer in i ett annat nordiskt 
land . Samtal till fordon kan 
där igenom kopplas upp helt 
automatiskt oberoende av var 
i Norden de för tillfället befin
ner sig. 

Från ett område 
till ett anna t 

Om samtal pågår under 
samtidig körning bort från den 
basstation som för tillfället an
vänds, kan fältstyrkan och där
med uppfattbarheten efter 
hand försämras . Växeln diri
gerar då automatiskt om sam
talet till en annan station, vil
ket framför allt märks på att 

Forts på sid 112 
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Caslo FX 702P: 

F ickdaIor 
medbasic 
Att bära en basicdator i fickan var en ouppnåelig 
drömfor bara ett par år sedan. Nu kommer den 
andra basicmaskinen i fickformat på markna
den. Den nya är snabbare och duktigare, men 
också onödigt svår att använda, menar vår 
provare. 

•• Det finns nu två räknedo
sor för basic på den svenska 
marknaden. Den första kom 
för något år sedan och heter 
Sharp PC J 2 J J. Den andra 
kommer nu i höst och heter 
Casio FX 702P. 

Varför skall då en räkne
dosa kunna arbeta med basic? 
Ja, anledningen är inte att den 
skall ersätta en persondator av 
större modell. Därtill blir den 
alltför begränsad och långsam. 
Anledningen till Basicspråket 
är i stället att det blir så 
mycket enklare att program
mera dosan . De program man 
skriver blir också mycket mer 
överskådliga. 

Casio FX 702P är alltså en 
mycket avancerad räknedosa. 
Eftersom den är ett år yngre 
än Sharps motsvarighet är den 
icke oväntat duktigare. Den 

har ännu flera funktioner in
byggda, vilket ger dosan flera 
möjligheter. 

Alfabetiskt 
tangentbord 
Likt andra basicspråk arbetar 
Casios med ett antal komman
don av olika slag, typ SQR för 
square roat, kvadratrot. Detta 
kan man skriva in antingen 
som bokstäverna SQR eller 
som en skiftfunktion på bok
staven D. När man skriver in 
kommandot bokstav för bok
stav drabbas man av tangent
bordets uppläggning. Bokstä
verna sitter inte anordnade 
som på en vanlig skrivmaskin, 
QWERTY etc, utan i alfabe
tisk ordning, ABCD .. . etc. 
Det gör att den som någonsin 
skaffat sig ett hum om hur 
tecknen sitter på en skrivma-

10 RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1981 

Dosan består överst aven visardel 
med 20 tecken och ett tangentbord 
med 65 tangenter. Antaletfunktioner 
som kan slås in med en tangenttryck
ning är betydligt större eftersom 
varje tangent har upp till tre olika 
funktioner. 

skin lätt går vilse i tangentbor
det. 

Om man inte vill skriva 
funktionen bokstav för bokstav 
trycker man i stället på en 
tangent märkt Fl och därpå D. 
De flesta tangenterna har tre 
funktioner : En direktåtkomlig, 
en som nås efter tangenten F l 
och en som nås efter F2. 

Beräkningar 
och utskrift 
Antalet basicfunktioner är 
stort och imponerande. Här 
finns trigonometriska funktio
ner, exponentialfunktioner och 
sifferbehandlan'de funktioner 
som INT och FRAC. Den se
nare skall läsas fractian och 
utför motsatsen till INT, inte
ger. INT 12,34 är alltså lika 
med 12 och FRAC 12,34 är 
0,34. 

Utskriften kan anpassas till 
olika behov på ett flertal sätt. 
Dels kan man ge en formatte
ringsfunktion genom att skriva 
##.##, och man får då med 
så många heltal och decimaler 
som anges av #-tecknen, dels 
kan man utnyttja instruktio
nen SET. Med SET E Siffra 
(O - 9) kan man bestämma an
talet siffror i visaren . Alla tal 
anges då i exponentformat. 
M an kan också ange SET F 
siffra (O - 9) och bestämmer då 
antalet decimaler i visningen. 

Man kan också runda av 
talen till önskad noggrannhet. 
Det sker med RND, som alltså 
inte betyder slumptal som i 
alla andra basicvarianter. 
Slumptal mellan O till I bildas 

i stället med funktionen 
RAN#. 

Fungerande 
stränghantering 
Det finns två stränghante
ringsfunktioner. Med blott de 
två kan man göra en hel del 
manipulationer på text. Den 
ena funktionen heter LEN och 
är tillämplig på alla strängar. 
Strängar betecknas med $ och 
kan heta A$ till Z$. En varia
bel som definierats som sträng, 
t ex A$, kan inte samtidigt 
existera som numerisk varia
bel, A. LEN(A$) ger längden 
av strängen . Om A$ = 
"KORT" blir alltså LEN(A$) 
= 4. De vanliga strängarna 
kan bara vara sju tecken 
långa. 

Det finns dock ett speciellt 
strängvariabelminne som rym
mer större strängar. Eller sna
rare sträng, för det finns bara 
ett minne och det rymmer den 
speciella strängen $. som kan 
vara upp till 30 tecken lång. 
Den andra strängfunktionen 
som finns går bara att använda 
på strängen $. Funktionen he
ter MID och har formen MID 
(tecken nr, antal tecken). Med 
MID kan man ta ut valda delar 
ur en sträng för undersökning 
eller bearbetning. Om S = 
ALFABETE blir MID(3,3) 
lika med FAB. 

Förutom matematiska funk
tioner finns också en stor upp
sättning statistiska funktioner 
av tämligen unikt slag. De har 
i vart fall knappast någon mot
svarighet i vanlig basic, men är 
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Kommandon: 

RUN 
ClR 
ClR All 
LIST 
LIST V 
LIST All 
DEFM 
PASS 
SAVE 
SAVE All 
lOAD 
lOAD All 
VER 

Funktioner: 
SIN 
COS 
TAN 
ASN 
ACS 
ATN 
HSN 
HCS 
HTN 
AHS 
AHC 
AHT 
SQR 
EXP 
lN 
lOG 
INT 
FRAC 
ASS 
SGN 
RAN fl 

RND 
DEG 
lEN 

~ 
! 
RPC 
PRC 
MID 

Statistiska 
funktioner: 
SDX 
SDY 
SDXN 
SDYN 
lRA 
lRB 
CDR 
EOX 
EOY 
CNT 
SX 
SY 
SX2 
SY2 
MX 
MY 

Instruktioner: 
INP 
PRT 
WAll 

. GOTO 
IF THEN 
IF ; 
FOR TO 
STEP 
NEXT 
GSB 
RET 
STOP 
END 
lOAD 
VAC 
MODE 
SET 
PUT 
GET 
STAT 
DEL 
SAC 
CSR 
OMS 

KEY 

ändå högst användbara för 
analys av mätvärden, ekono
miska utfall etc. Motsvarande 
funktioner kan givetvis byggas 
upp som program i basic, men 
tar då mera plats och kräver 
mer arbete. 
PRINT-instruktionen i vanlig 
basic kan knappast användas 
oförändrad i en liten dosa som 
Casios. Man har ju bara en 
begränsad visare, med 20 tec
ken , att tillgå. Normalt skriver 
PRINT det som önskas i rader 
under varandra på en bild
skärm eller en lista. Här kan 
man bara skriva en sak åt 
gången. 

Programkörningen stannar 
därför efter varje utskrift. 
PRINT förkortas f ö PRT här, 
vilket gör att den också till 
utseendet skiljer sig från 
PRINT. För att komma vidare 
i programmet efter PRT måste 
man trycka ned en CONT
tangent. Man kan dock lägga 

Operatorer: 
+ 

* 

I 
Dessa olika basicord rea- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ gerar dosan på. En stor ::: 
uppsättning, som synes, 
även om många avviker 
från standardbasic. Onö-

~ 

digt dumt är att RND inte 
betyder slumptal, som det 

-J.:::, gör i alla andra dialekter 
r av basic, utan avrundning. 

Slumptal heter i stället 
RAN #. Bra är däremot 
alla de statistiska funktio
nerna och goda utskrifts
kommandon. Dessutom 
kan man spärra progra
mavsnitt mot listning och 
förändring med PASS, 
som kräver ett lösenord för 
att man skall kunna 
kQmma åt själva program
met. 

10 FOR I = 1 TO 1000 
20 NEXT I 

30 PRT "KLAR" 

10 K = 0 
20 K = K + 1 
30 A = K/K*K + K - K 
40 IF K< 1000 THEN 20 
50 PRT "KLAR" 

Dessa båda programslingor 
har använts vid bedömningen 
av dosans beräkningssnabbhet. 
Se texten! 

In en särskild instruktion i 
programmet som får en ut
skrift att stå kvar på skärmen 
så länge man önskar, varefter 
programmet fortsätter auto
matiskt. Funktionen heter 
W AlT siffra (O - 999). Max 
visningstid blir ca 40 s med 
siffran = 999. 

Programstyrning, 
lagring och utskrift 
För programkonstruktion till
går man vanliga basickom
mandon som INPUT, skrivs 
här INP, GOTO, FOR TO 
STEP, NEXT, GSB (GOSUB), 
RET (RETURN), etc IF 
THEN har två former. IF 
THEN STÄLLER ETT 
VILLKOR OCH SKALL 
FÖLJAS AV ETT RAD
NUMMER. IF X = l THEN 
100 betyder alltså att pro
grammet avviker till rad 100 
om X = l . Annars går det vi
dare till nästa rad. I stället för 

THEN kan man skriva semi
kolon, ;, och låta en funktion 
följa . Exempel : IF X = 1 ; X 
= O. Om alltså X skulle vara 
lika med ett sätts det till noll , 
annars passerar det oföränd
rat. 

Data och program kan lag
ras på kassettband. Till det 
behöver man en särskild an
passningsenhet som heter FA-
2. För styrning av kassettmin
net finns funktionerna LOAD, 
SA VE, PUT och GET. En 
intressant egenskap har kas
settfunktionen är att man kan 
länka samman ett program i 
minnet med ett från kassett. 
Inom en nära framtid skall det 
också komma en skrivare till 
maskinen. Den heter FP-lO, 
men närmare data om den är 
inte bekanta. Skrivbredden 
tycks emellertid vara ca 20 
tecken. 

Hämmad översikt 
i programlista 

Detta om själva programskriv
ningen . När man skrivit pro
grammet kan man ändra i de 
skrivna raderna om man så 
önskar. Man skriver LIST rad
nummer och får strax raden på 
skärmen . Med en piltangent 
kan man förflytta markören 
till önskad position och där 
lägga till, dra ifrån eller byta 
ut tecken. 

Eftersom skärmen bara 
rymmer en rad , och knappt 
det, kan det Vara svårt att få en 
ordentlig överblick över pro
grammen. En skrivare skall 
visserligen komma som tillbe
hör, men den använder man 
knappast i alla situationer. Det 
är därför viktigt att man så lätt 
som möjligt kan ta fram de 
delar av programmet som man 
är intresserad av. 

När man listar i program 
kan man stega sig framåt i 
raderna genom att trycka på 
EXE, execute, vilket motsva
rar vagnretur på ett vanligt 
tangentbord . Däremot kan 
man inte stega bakåt, något 
som är möjligt med Sharps 
motsvarighet till Casiodosan . 

Över huvud är Casios dosa 
lite knepigare att använda än 

Sharps. Bland funktionerna 
hos Casio har man glömt 
REM, och det är ganska be
tecknande för dosan. Med 
REM inför man anteckningar 
i programmen så att de skall 
bli någorlunda lättlästa. Det 
har man tydligen ansett vara 
mödan värt att införa. 

Ett annat exempel på en 
lösning som förvillar kanske 
lika mycket som den hjälper är 
tangentbordet. Dels är bokstä
verna alltså satta i alfabetisk 
ordning, och dels kan varje 
tangent användas för att ge ett 
helt basickommando. Av det 
skälet står det en massa text 
runt tangenterna . Den texten 
gör att dosan får ett rörigt 
utseende. Sharps dosa är då 
mera användarvänlig. Tang
entbordet är satt i skriv ma
skinsordning, och om man inte 
vill skriva hela kommandona 
kan man förkorta dem med ett 
par tecken och punkt. Det är 
vidare enklare att ändra och 
att lista i Sharps dosa . 

Minnesstorleken i Sharpdo
san anges till I 424 "steg" och 
i Ca si os till l 680. I båda 
fallen har man dessutom 26 
fasta minnen. Av detta kan 
man frestas att dra slutsatsen 
att Casios minne är större än 
Sharps. "Steg" betyder dock 
uppenbarligen lite olika saker 
i de båda maskinerna. Med 
vårt exempel program om 
bandpassfilter inlagt återstår 
ca 68 % av minnet i Casiodo
san och 72 % i Sharps minne. 
Minnet i den senare är alltså 
snarare något större, trots att 
antalet "steg" är lägre. 

Mer och snabbare 
- men krångligare 

Sharp är alltså överlägsen på 
många punkter. Men inga
lunda alla . Att göra en " Hom" 
slinga med l 000 varv på 
Sharps PC 1211 tar ca 220 
sekunder eller mellan tre och 
fyra minuter. Samma sak på 
Casios FX 702P tar 17 s. Det 
är 13 gånger snabbare! Om vi 
komplicerar slingan och gör 
vissa beräkningar i den (se fig 

Forts på nästa sida 
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FICKDATOR MED BASIC forts fr föreg sida 

4) blir skillnaden inte lika upp
seendeväcka nde. För Casio ta r 
beräkningen något mer än tre 
och en ha lv minut och för 
Sharp nio. Casio är a lltså for t
fa rande nästan tre gånger så 
snabb. 

Dessutom är uppsättningen 
av fun ktioner betydligt större i 
Casiodosan. Fra mför a llt ha r 
man ett stort a nta l användba ra ' 
sta t isti ska funktioner, men 
också å tskilli ga a ndra. Ut
skri fterna ka n också göras 
bättre och enkla re på FX 
702P. 

För ca I 500 kr köper ma n 
a lltså en komplett da tor i fick
fo rmat som ändå fra mfö r allt 
kanske ska ll ses som en pro
gra mmerbar räknedosa som är 

PROGRAM mi: 

1(;i SET F2 

20' INP "F0' (HZ ) : " , F 

30' INP "Al (DB ) : ",A 
40' INP "BW (HZ) : ",B 
50' Q=F/ B 

60' INP "C1 (UF ): " , C 
70' INP "C2 (UF) :" , D 

80' C=C*1E-6:D=D*1E-6 
91 A=11' (A/ 21 ) 

111 IFQ< SQR (ABS A/ 2) ;WAIT 41 
PRT "NYA VARDEN!" :WAIT 1E3 
GO TO 21 

111 W=2*'ii*F 
121 R=Q/ ABS A/ W/ C 

131 X=R 
141 GSB 111 

151 PRT "R1=" ;M ;G$ 

161 X=1/(Q*(C+D)*W 
171 GSB 1/1 

181 PR T "R2=" ;M;G$ 

191 x=Q/ W*(1/ C+1/ D) 

210 GSB 1/1 

210 PRT "R3= "; M;G$ 
220 GOTO 20 

PROGRAM 1/1 : 

10 E=3*INT « LOG X)/3) 

21 M=x/( 11'E ) 

30 IF E=I ;G$=" OHM" 
41 IF E=3 ;G$ =" K" 
51 IF E=6 ;G$=" M" 
61 RET 

lä tt a tt pr~grammera effekt ivt. 
Maskinen har "kontinuer

ligt minne", d v s a ll a pro
gra msteg och data ligger kva r 
även om ma n slå r av den. Det 
innebär a tt ma n ka n ha en 
uppsä ttning program ligga nde 
i dosa n, och a nvända dem vid 
behov . Man kan a lltså skräd
da rsy dosan fö r sina egna be
räkn inga r eller da ta uppsätt
nmgar. 

Casio FX 702 P har bara en 
konkurrent på marknaden, och 
jämfört med den ä r Casio, på 
ett ganska onöd igt sä tt , svå
ra re a tt a nvända . Sa mtidigt är 
den dock betydligt sna bbare, 
ha r fle ra funkt ioner och bättre 
visningsmöjligheter. • 

BH 

Programexempel 
Detta program beräknar kompo
nentvärden för ett aktivt band
passfilter enligt fig . Det skall 
sägas att beräkningarna är för
enklade i flera avseenden , men 
de skall ändå ge användbara 
resultat och visar framför allt hur 
ett basicprogram kan ta sig ut i 
dosan . Ursprunget till program
met är hämtat från den program
bok som följer med maskinen , 
men är här skrivet på ett mera 
lättläst sätt och något utbyggt. 

Huvudprogrammet ligger i 
programavsnitt# 0 och en su
brutin ligger i # 1 . Subrutinen 

.kunde lika gärna ha legat i 
samma program avsnitt som hu
vudprogrammet , men genom 
den här lösningen kan man an
vända samma subrutin till flera 
program . 

För att beräkna komponent
värdet för ett önskat filter behö
ver programmet fem ingångsvär-
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Tangentbordet är alfanume
riskt, men bokstäverna är satta 
i alfabetisk ordning. Dumt för 
den som är något van vid skriv
maskin. Bra är att praktiskt 
taget alla kommandon finns ut
skrivna på framsidan som min-

den . De är 
F0 - centerfrekvens 
A0 - förstärkning i passban-

det 
BW - bandbredd vid - 3 dB 
C1 - kondensatorvärde . 
C2 - kondensatorvärde 
Innan programmet frågar efter 

dessa värden i raderna 20 - 70 
sätter vi ant alet decimaler i alla 
utskrifter till 2 bara för att inte få 
siffervisaren full av nonsensdeci
maler . 
INPUT-satserna ser ut som i 
vanli g basic, men sk illnaden är 
att vi här skriver INP i stället för 
INPUT. I rad 1 QO kollas om 
Q-värdet, och därmed bandbred
den , står i rimligt förhållande till 
förstärkningen . Om icke uppfylls 
villkortet Q < SQR(ABS A/ 2) 
och satserna efter semikolon ut
förs . 

Först ges då kommandot 
WAIT 40. Det innebär att alla 
efterföljande PRT -satser kom
mer att visas under ungefär 1,5 
s. Den efterföljande satsen upp
manar oss i detta fall att lägga in 
nya värden . Efter det ställs vän
tetiden vid PRT om till 1000 
(1 E3). vilket innebär att vi över
skrider det största argument 
WAIT kan ha, och därmed får vi 
programmet att stanna vid PRT 
nästa gång en sådan sats dyker 
upp. För stort argument åt 
W AlT ger alltså inget feImedde
lande utan en " oändlig" väntetid . 

neslapp, även om utseendet blir 
en smula rörigt av all text. Man 
kan dels skriva kommandona 
tecken för tecken, dels med en 
tangentnedtryckning med Fl el
ler F2 framför. 

I praktiken nollställs alltså 
W AlT-funk tionen. N är så är 
gjort går programmet tillbaka till 
början och frågar efter rimligare 
värden . 

När värdena är riktiga beräk
nas R 1, här kallat R. Med värdet 
på det går vi in i subrutinen i # 1 . 

Där delas värdet upp i expo
nent , som multipel av 3 , och 
mantissa . Om R ursprungligen 
hade värdet 45 123 ohm kan det 
efter rad 10 och 20 skrivas som 
M exponent E, d v s 47 , 123 
med exponenten 3 . Exponenten 
kan sedan omvandlas till lämplig 
beteckning i raderna 30 - 50. 
Här har vi bara tagit med ohm , 
kiloohm och megohm, men ruti
nen kan också användas för 
andra storheter i andra samman
hang. Man behöver heller inte 
översätta exponenten till bokstä
ver utan man kan t ex skriva ut 
den .som en siffra efter ett E. 
Huvudsaken är att man får den 
som multipel av tre , så att vär
dena blir lättare att tolka . Vad vi 
gör här är det som motsvaras av 
funktionen ENG i Texas Instru
ments och Hewlett Packar.ds 
räknedosor, d v s visar resulta
ten i ett engineering format. 

Efter utförd subrutin går vi 
t illbaka till huvudprogrammet 
och skriver ut resultatet för R 1 . 
Därefter beräknas och formatte
ras R2 och R3 på motsvarande 
sätt. 



Lillebror 
Casio FX 602P 

* Om man avstår från basic
programmeringen kan man 
köpa programmerbara räk
nare billigare och får också 
mindre storlek på maskinen. 
Casio har en konventionell 
programmerbar räknare som 
heter FX 602P och som i stort 
sett kan allt den stora basicdo
san kan, fast man måste pro
grammera den på ett mera 
maskinspråksliknande sätt. 

Trots detta kan man förse 
programmen med led text på 
samma sätt som i basic. När 

Om man kopplar FX 702P 
till den kassettanpassning som 
visas på bilden kan man an
vända en vanlig kompaktkas
sett för lagring av data och 
program. Räknaren sätts in i 
anpassningsenheten som fun
gerar som hållare. 

I stä llet för kompaktkassett 
kan man använda vad för slags 
lagringsmedium som helst, 
t ex en mikrokassett som på 
bilden . Man får då ett mycket 
kompakt system med suverän 
tillgänglighet. Kompaktkas
settens kvalitet räcker väi till 

man kör programmen är de 
därmed lika lätta att handskas 
med som basicprogram. Man 
kan till och med skriva både 
versaler och gemener, stora 
och små bokstäver, i visaren. 

Dosan för tankarna till 
Hewlett-Packards HP 41 C 
som fungerar på ett liknande 
vis. Casios dosa kan anslutas 
till samma kassettanpassning 
som den stora FX 702P för 
lagring av program och data. 

FX 602P kan därmed vara 
ett alternativ till 702P, och 
kostar ca l 000 kr. Nackdelen 
är att det inte alls är lika lätt 
att skriva program i "räknar
kod" som i basic. • 

för lagring utan problem om 
man kör på högsta hastigheten 
(2,4 cm / s) . Lägsta hastighe
ten fungerar däremot inte, för
modligen på grund av för högt 
svaj. 

Ett program i maskinen ra
deras inte när ett nytt läggs in. 
Man kan alltså bygga på ett 
program med bitar av stan
dardslag som man lagrar på 
band. Det sammansatta pro
grammet kan sedan i sin tur 
lagras sammansatt om man så 
önskar . Man måste dock hålla 
rätt på radnumren . 

Den 6-kantiga 
förvaringsboxen 
Sedan början av 1980-talet har 
människor över hela världen fas
cinerats av den 6-kantiga rull
boxen Rolykit, och nu har den 
äntligen kommit till Sverige. 

Iden går ut på att 4-kantiga 
förvaringslådor rullas ihop till en 
självförslutande förvaringsbox , 
vilken man kan fylla med en 
mängd saker, från knappnålar till 
rörtänger. När man rullat ihop 
boxen ligger alla saker snyggt och 
prydligt kvar på sina platser . 

Rolykit kan användas i många 
sammanhang, som t ex förva
ringsplats för verktyg, spik och 
plugg. Den är också bra för bl a 
mekaniker och snickare, dataser
vicemän samt radio- och TV -repa
ratörer. 

Materialet som boxen är tillver
kad i består av mönstrad, slagtålig 
polystyrenplast och den finns i två 

Fickmultimeter 
med 26 mätområden 
Scandia Metric har introducerat 
en fickmultimeter, DT-830, som 
är tillverkad i Japan. 

Den har 26 mätområden för 
ström, spänning och resistans. Ut
över det finns också diodtest, kort
slutnings provare med summer och 
transistorprovare. 

Enheten finns i lager och den 
kostar 400 kr exkl moms . Vid 
leverans medföljer väska, testkab
lar, transistorprob, batteri, reserv
säkring samt svensk bruksanvis
ning. 

Representant: Scandia Metric 
ab, tel 08/820400. 

Ny 
spänningsprovare 
Med spännil.lgsprovaren Combi
Check kan man mäta växel- och 
likspänning i området 6- 660 V, 
utföra fas-, polaritets- och genom
gångsrnätning samt mäta fram
och spärr-riktning i halvledare. 

För första gången kan man 
också kontrollera att spänni ngs
provaren fungerar , vilket man gör 
genom att utföra ett prov som kan 
ske antingen före eller under 
själva spänningsmätningen. 

Combi-Check har dessutom 
hög ingångsimpedans och är där
med beröringssäker (ett förkopp
lingsmotstå nd finns i varje mät
spets) . Den har både optisk och 
akustisk indikering och den för-

storlekar, S II och S 14. Den 
mindre modellen kan man efter 
egna önskemål indela i 26 förva
ringsfack och den större i 37 fack. 
Capri set för S Il är 128 kr och för 
S 14 157 kr inkl moms. Den kom
mer att säljas genom järn- och 
maskinhandeln, i sybehörsaffärer 
samt hos återförsäljare av bil- och 
båttillbehör, m fl. 

Generalagent: Scandinavian 
Tool, Stockholm. 

11.999 

störs inte vid anslutning till fel 
pol aritet. Den interna batteri
spänningen kan mätas genom att 
man trycker in provarens test
kna pp. 

Övriga data kan man få från: 
Bo Knutsson ab, tel 08/80 29 20. 
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Mlkrofontelmlk I utveckling: 
JeddIn·dlsken, ...... ,..1I ' ........ 

för bällie, spatialare slereo 
* Om en ny, utvecklad typ av stereomikrofon med 
riktbara kapselsystem rapporterade RT i början av 1981. 
Detta har väckt intresse bland studio personalen både vid 
Riksradion och hos tekniker i olika studioföretag. ~-* Här orienterar vi om ytterligare ett par intressanta 
tillskott till det nya beståndet mikrofoner, vilket är 
utvecklat med digitalljudets krav som bakgrund men, 
kanske väsentligare ändå, för att återge ljudet med 
bättre akustisk atmosfär, "rymdkänsla" och eXllkthet. * En "riktig" digital mikrofon håller annars pil att 
introduceras - med en kretsteknik som låter membranet 
alstra direkta, digitala pulser ut. Till den typen, mest 

t ----

avancerad av alla nya, återkommer vi snarast. 

•• Den annalkande digitalål
derri inom ljudtekniken börjar re
dan avsätta vissa resultat ifråga 
om arbetsredskapen på lite lägre 
nivå än själva elektroniken: Fram
för allt är det mikrofonerna som 
står i förgrunden för intresset. Om 
detta har vi redan publicerat ett 
nyhetsmeddelande som väckt åt
skilligt intresse bland de profes
sionellt arbetande musiktekni
kerna, se RT /98/ nr 2 p 30. 

Men det är inte bara digitalepo
ken som sådan vilken inverkar på 
industrins benägenhet att prestera 
nya lösningar. Sedan faktiskt rätt 
lång tid tillbaka, vilket berördes i 
förra artikeln, kräver man i olika 
sammanhang en akustiskt kla
rare, öppnare och perspektivrikti
gare ljudbild i upptagningen mot 
nu. Där utlöste det tidiga 4-kanal
ljud intresset vissa intressanta för
sök som sedermera fått en konkre
tare inriktning på en allmänt för
bättrad stereoåtergivning. Ett 
starkt krav har varit bättre möj
lighet för mikrofonerna att ur
skilja något slags reell rymd
dimension i ljudet, att bättre 
kunna åtefge också höjdperspek
tiv. Där är en vanlig mikrofon 
praktiskt taget "döv" i den me
ningen att den under en mängd 
betingelser är otjänlig för att för
medla något slags spatial upple
velse av det slag som våra sinnen, 
synen i kombination med hörseln 
och hjärnans adaptering av situa
tionen, ställer in oss på. Vi erfar 
ett plastis~t, tredimensionellt 
klingande skeende från vår plats i 

en operasalong, och vi låter hör
seln "se" att solisten t ex klättrat 
upp ovanför scenytan och hörs 
därifrån, vi kan lokalisera detta i 
helheten och bedömer verkan av 
enskildheten i det stora skeendet 
utan att tappa bort någondera. 
Detta kan givetvis inte en mikro
fon , sådan den existerar i dag; den 
hänger ovanför spelplatsen och 
känner dels bara av ett begränsat 
ljudfält, tillfölje sin avkännings
karakteristik, dels bara de på 
membranet infallande ljudvå
gorna som starkare resp svagare. 
Mikrofonen kan inte "följa" ett 
akustiskt skeende, inte heller kon
tinuerligt ge något slags vidgad 
information om dettas omgivning, 
som örat kan. 

Konsthu,udtekniken pionjär 
Att förmedla dylik bred infor

mation har som bekant varit må
let för främst den s k konst huvud
stereofonin under I 970-talet, och 
man har också med den kunnat 
återskapa ljudande perspektiv 
som ganska nära ansluter sig till 
örats sätt att fungera. Det finns 
givetvis brister i metoden och 
något slags full realism har ännu 
ingen lyckats med - men man är 
aktningsvärt nära en sådan i flera 
fall. 

Konsthuvudtekniken kan göras 
mycket enkel i produktionsledet, 
som en rad på marknaden vanliga 
hi fi-utrustningar övertygande vi
sat. 

Alla som sysslat med lite 
längre, praktiska produktioner 
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Fig l. "En hyllning till digi
taltekniken", trllmpetar Peer
less-MB om ",he Jecklin 
Disc", och den nya spatial
IIpptagningstekniken som han 
kallar OSS. Här lir den enkla 
principen förverkligad - tvi 
kondensatormikrofoner pi "ar 
sin sida om en rllnd ski"a! 

som t ex olika rundradioföretag 
gjort och gör, vet dock att meto
den ställer vissa krav på de med
verkande och att själva de fysiska 
faktorerna kan vara jobbiga, t ex 
krav på absolut stillhet om någon 
sätts att bära mikrofonerna runt 
huvudet eller fäster dem i sina 
egna öron för en viss verkan i 
upptagningen. RT har förut skild
rat de ibland något bisarra resul
taten, där inspelningsledaren 
ibland får uppträda som ett slags 
elektronisk Lucia med en hel liten 
studio på skallen och sitta blick
stilla, eller "följa" med huvudet i 
vissa fall. Det handlar visserligen 
kanske mera om labbexperimen
tell metodik då än om praktisk 
produktion, men vid besök hos 
västtyska rundradioföretag har 
jag själv sett vilka självpåtagna 
bemödanden de om resultaten 
måna huvudmännen - ursäkta 
der Witz - underkastar sig. Mot
polen torde vara de avdelningar 
inom t ex brittiska BBC som med 
sant engelsk empirism spelar in 
symfonibeSättningar i Albert Hall 
med grejor inte större än en ping 
pong-racket: Två små Sony elek
tretmyggor (ECM-/50) på var sin 
sida om en ett par decimeter stor 
plexiglasskiva. Det är hela "konst
huvudet", och resultaten rättfär
digar verkligen tilltron till tesen 
att det enkla också är det bästa! 

"Rymdklang" 
från kassett 

Även japanerna har sysslat en 
hel del med båda ytterligheterna 

ifråga om s k Kunstkopfstereo 
(engelska: Dummy head stereo) 
och har som följd av den teknik-en 
spårat in på s kambienskretsar, 
som jag förut antytt förekomsten 
av. De säljs rätt allmänt i Japan 
och finns både för inkoppling över 
högtalariedet och för ren hörtele
fonstereo. Den svaga punkten i 
vissa system som jag provat synes 
inte så mycket vara själva am
bienselektroniken, trots att den 
ibland ger en tydlig färgning, utan 
hörtelefonerna som medlevereras. 
De går ofta inte att få de ljudtryck 
i man är van vid, och de har en 
ibland oacceptabel distorsion. Jag 
nämnde att högtalarljudet "fär
gas" något. Ja, otvivelaktigt, men 
det är åtminstone för mig ett klart 

. mindre bekymmer, ställt mot den 
anslående breddning av stereoIju
det man får, faktiskt ett så väsent
ligt vidgat perspektiv att man kan 
tala om både bredd och höjd i 
ljudet. Det där går att reglera in 
med en ratt. Färgning - vilken 
lokal jag än hamnar i så måste den 
ofrånkomligt "färga" ljudet ge
nom sina akustiska egenheter, 
vare sig nu utfallet kan klassas 
som "varmt" eller "kallt" eller 
med annan sinnesanalogi. De här 
ambienskretsarna börjar nu inrik
tas på alla slags användningar, 
och talande är att pionjären för 
tekniken, Tec:hnics, just nu i år 
lanserat en kombinerad frekvens
kurvvariator och "rymdklang" -
tillsats, som grundläggande är ba
serad på de tidigare korsmatande 
- motfasstyrande ambienskret-



syns 
för 

sarna. Den är i praktiken ett 
kassettdäcktillbehör att koppla in 
i den utformningen. Beteckning: 
SH 8030. 

Jecldins "rymdkask" •.. 
En tekniker som tidigt ville gå 

sina egna vägar ifråga om stereo
ljudet - speciellt i den tappning 
det får genom hörtelefoner - är 
schweizaren Jurg Jeck!in i Zii
rich. Han gillade inte konventio
nella hörtelefoner med deras Y t
terlighetsstereo i form av renod
lade höger /vänsterljudbilder, och 
inte heller synes han ha känt 
entusiasm för de tidigare s k kors
matningsfiltren.1;ådana har RT 
haft byggbeskrivni41gar på förr 
om åren, och de innebar en mild
ring av uppspaltningen i en höger
och en vänsterhalva i ljudet ge
nom att man lät det få en direk
tare mittlokalisering, flytta ihop 
mot centrum genom viss signal
blandning och alltså "korsmat
ning". 

Nej, han skapade under tidigt 
1970-tal sina berömda Jeck!in 
Floats, mycket stora, plana elekt-

' rostatelement, inneslutna i en 
halvsfär att bäras över huvudet. 
Membranen befann sig flera cen
timeter från örat och det var alltså 
i högsta grad fråga om en "öppen" 
lur utan isolering mot omvärlden. 
- Många håller före att den här 
anordningen är det förnämligaste 
som någonsin gjorts och bara för 
några år sedan bedömde en förf i 
RT, S-E Berja, hörtelefonen som 
alltjämt den yppersta . Jecklin dri-

ver skivaffär och sysslar med in
spelningar på eget skivmärke. 

•.• blir Jecklin Disc 
Nu är Jiirg Jecklin aktuell på 

nytt genom sin nyhet Jecklin Disc, 
som inte har något att göra med 
hans skivproduktion utan fastmer 
är ett led i hans s k OSS-Stereo
phony, uttytt Optimal Stereo Sig
nal. 

Han har fått industrin Peer
less-MR intresserad av den, och 
systemet existerar sedan en tid för 
praktiskt bruk. Bakgrunden är 
mycket riktigt de allt eftertryckli
gare framförda kraven på ett mot 
nuläget bättre fungerande sätt att 
spela in . 

OSS-tekniken enligt Jecklin be
står av två kondensatormikrofo
ner vilka förenats omkring en 
skiva, se figl 

Dessa mikrofoner har rund ta
gande karakteristik. Arrange
manget med dem monterade på 
båda sidor om den cirkulära, 
kring periferin spårförsedda dis
ken avsätter en stereosignal som 
bildas genom intensitetsskillna
den mellan båda kanalerna o c h 
fördröjningen som uppstår mellan 
dem. 

Vid en jämförelse mellan OSS
tekniken och den gängse intensi
tetsskillnadsstereon (som givetvis 
också innebär en akustisk fördröj
ning leden emellan) sägs den nya 
tekniken erbjuda fördelarna av att 
både ljudresonatorn och den akus
tiska omgivningen, ljudets miljö 
allts4, återges bättre "i alla av-

seenden", enligt fabriken . 
OSS-uppkopplingen kan enligt 

den användas enkom som huvud
mikrofon eller som stödmikrofon 
ihop med en befintlig installation, 
typ mikrofonbeståndet i en kon
sertbyggnad. I den senare appli
kationen bör hänsyn tagas till att 
varje befintlig lokal- eller estrad
mikrofon kommer att ligga minst 
20 dB lägre i nivå mot OSS-syste
mets. Man måste alltså avgöra 
vilket system som avses bli det 
dominerande för återgivningen, 
och här brukar man ju för normalt 
bruk vilja ha huvudmikrofonparet 
för detta . 

OSS-tekniken sägs ha bety
dande likheter med just konst
huvudmetodens. Men ändå är den 
utformad som en bi-aural teknik 
och erbjuder därför fördelen av 
att varje inspelning som görs med 
OSS kan återges korrekt inte bara 
över hörtelefoner utan "ger även 
en optimal stereosignal i högta
lare", som tillverkaren påpekar. 
Alltså ett fullt kompatibelt sy
stem, till skiHnad från ett par 
andra som ex-vis inte är använd
bara för mono. 

Kan vinklas in 
Då man använder en Jecklin 

Disc behövs inga speciella tillsat
ser eller särskilda anordningar. 
Disken är försedd med två mikro
fonklämmor jämte en skruvför
bindning så att man lätt kan 
aptera anordningen på ett vanligt 
stativ. Stativanslutningen är flex
ibel , så att man kan låsa fast 
disken med dess mikar i önskade 
vinklar mot skivytan, vilket möj
liggör injusteringar för varje an
vändningsområde. I mitten av den 
här simdyneliknande skivan finns 
ett hål, ur vilket sticker upp en 
tvinnad snodd vilken avslutas i en 
liten kula. Det är ett distanssnöre, 
får man veta - den här strängen 
skall man använda för att få fram 
"exakt lateral distans hos mikro
fonerna till skivan . Inställnings
snöret kan användas på båda sidor 
om disken", heter det. 

Om själva mikrofonerna är 
Peerless-MB ännu inte så meddel
samma, utan säger att man för 
dem utveckla t "speciella konden
satorkapslar" av alltså rundkän
nande karakteristik . Mikrofo
nerna ifråga har beteckningarna 
PMB c 640 resp PMB c 648; 
eventuella skillnader i prestanda 
har inte offentliggjorts då detta 
skrives. Själva det aktiva systemet 
i mikrofonerna tycks heta KA 10. 

Tryckzonmikrofoner i USA 
En annan mikrofonnyhet, som 

egentligen inte är någon nyhet i 
strikt teknisk mening, har mycket 
låtit tala om sig under namnet 
PZM-mikrofonen. Den tillverkare 
som köpt rätten till applikationen 
är amerikanska Crown och man 
har nu flera modeller i produk
tion. Den senaste kostar 350 dol
lar i USA. 

RT har för något år sedan 
uppmärksammat den starkt posi
tiva respons mikrofontypen fått 
bland de amerikanska inspel
ningsteknikerna, och inhandlade 
prov på skivor (i USA) där mikro
fonern a använts har långtgående 
bekräftat vilken märkbart för
bättrad klang både t ex piano, 
soloinstrument och orkesterljud 
kan få. En rad kända konsertgi
vare och publikarenor har börjat 
använda mikrofontypen med li
kaså omtalat gott resultat. 

PZM står för tryckzonmikro
fon, Pressure Zone Microphone. 
Metoden bakom den, principen 
om man så vill, tillskrivs E M 
Long, som under många år var 
knuten till Electro-Voice i USA. 
Det var här som han tillsammans 
med sin medarbetare Wickers
ham satte ihop en tryckmikrofon 
av gängse slag med en Formica
platta och började experimentera. 
Emellertid kom några praktiska 
resultat knappast att redovisas 
förrän Long lämnat E- V och star
tat egen utvecklingsverksamhet 
(Long Associates, Inc). 

Long och Wickersham strävade 
efter att med ändringar av de 
vanliga mikrofontypernas ampli
tudkarakteristik, som ju är ojämn 
och frekvensberoende liksom rikt
ningspåverkad, åstadkomma en 
anordning för upptagning som 
medgav väsentligt bättre respons: 
jämnare och vidsträcktare. 

"Död" zon fasutjämnar 
Ursprungsförsöken tog alltså 

fasta på hopförandet av två ele
ment, en rätvinklad yta i form av 
en platta och en tryckmikrofon. 
Det är ett annat ord för rundkän
nande omvandlare. Membranet i 
en sådan påverkas enbart av 
tryckförändringa r mot membra
nets framsida. Utspänningen från 
mikrofontypen alstras i takt med 
att trycket mot dess utsida ökar 
vid inverkan av den positiva halv
vågen, varvid membranet pressas 
inåt, respektive att den negativa 
vågformsrörelsen framkallar om
vända förhållandet. Mikrofoner 
av det här slaget aktiveras enbart 
genom ljudtrycket, ljudkällans in
fallsriktning saknar betydelse. 

forts på sid 31 
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Kunde man få en skivspelare att sväva fritt i luften, 
skulle man plötsligt slippa svårtyglade störningar som 
alltid uppstår när vibrationer överförs från golv och 
möbler. Det är varje tillverkares dröm. 

Dual gör inga svävande skivspelare. Och inte är vi 
några illusionister. 

Däremot har vi konstruerat en alldeles ny skiv
spelare som är praktiskt taget helt fri från påverkan av 
omgivningen. ' 

Världs nyheter från Dual ger hittills 
ouppnådda resultat. 

Våra nya skivspelare har unika, inställbara dämp-
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fötter. De kan justeras för olika miljöer så att de avskät 
mar så mycket vibrationer som möjligt. 

Vår nya "hydrodynamiska" upphängning avskil 
jer effektivt höljet från chassit, motorn och tonarmen 
Hydrodynamiken är uppbyggd kring nyutveckladi 
gummi/fjäderfästen som dämpas med silikonolja. 

De inställbara dämpfötterna och den hydrodyna 
miska upphängningen gör skivspelaren så gott son 
svävande. 

Dessutom används för första gången den supet 
starka titanlegeringen XM 300 som tonarmsmaterial 
Därmed blir böjnings- och vridningsresonansern 
försumbara. 



Pålitliga finesser som Dual är 
ensamma om. 

)ual har egen forskning och utveckling på HiFi-områ
_et. Våra skivspelare har därför beprövade finesser 
om verkligen höjer ljudkvaliteten. 

Dit hör den raka U.L.MAonarmen och pick-up
ystemet med extremt låg effektiv massa. 

-Den justerbara anti-resonatorn är en annan raffi
_erad teknisk lösning som undanröjer resonanspro
km. 

Duals "viktlösa" nåltryck ger bättre spårning och 
konar både skivor och pick-up även om skivspelaren 
ikar stå snett. Den kan i princip stå upp och ned! 

Våra mest avancerade skivspelare är 
förebilder för alla Dual-modeller. 

CS 741Q ochCS 728Q heter våra nya, mest avancera
de skivspelare. 

Totalt har vi nio modeller. Alla med Duals för
finade tekniska lösningar och dokumenterade kvali
tet. 

Hämta Dual-broschyren hos din HiFi-1II 
handlare. 

Eller beställ den från oss på telefon I. 
08-820280. 

VI MARKNADSFOR DUAL I SVERIGE. BETOMA 
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Ta med dig den här annonsen och använd den i butiken när du köper video. 

Titta! 
Bildkvaliten på video ska vara perfekt. Oavsett om du gör inspelningen själv 

eller hyr en kassett inspelad på en annan maskin. 
Bilden ska vara stadig och helt fri från störningar direkt från "start". Fråga i buti

ken om videon har DTF, Dynamic Track Following. 

Lyssna! 
Blunda när du köper video. Lyssna på ljudet. Tänk på att mycket video-under

hållning innehåller musik. 
Du ska inte godta en video där det brusar störande i bakgrunden. Videon ska ha 

inbyggd dynamisk brusreducering, t.ex. DNS. 

P ·· , rova. 
Be att själv få lära dig ställa in timern samt att få göra en inspelning. 

Begriper du inte genast, hur ska då alla i din familj begripa hur videon används. 

Vänd kassetten och pröva att stoppa in den. Går inte det är ju halva bandet till 
ingen nytta. 

En vändbar kassett ger dig upp till 2 x 4 timmars speltid, alltså totalt 8 timmar. 
Med vändbara kassetter spelar du därför in för nästan halva priset. 

Philips Video 2000. -fl~-~s 
PHILIPS 

Nu kan du lugnt köpa video. 
Informationstjänst 6 

18 RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1981 



DECEMBER 1981 

Teknikspråk, termer 
och allehanda o-språk 
Något post festum uppmärk
sammar vi här att Tekniska 
Nomenklaturcentralen blivit 40 
år. Pejling sällar sig till gratu
lanterna, om än lite senkommet. 
Oss ger det anledning till att 
avsluta den här årgångens le
darbetraktelser med något som 
verkligen nära angår alla som 
sysslar med teknik och tekniska 
sammanhang: Vårt bruk - och 
missbruk - av språket. 

•• I begynnelsen var Ordet och 
Herren da nade människan av stoft 
från jorden och inblåste livsande i 
hennes näsa så att en levande va
relse uppstod, Mannen, lär vi av 
Första Mosebok, och vi vet också 
hur fortsättningen gestaltade sig -
Herren byggde en kvinna av revbe
net som han hade tagit av mannen 
och kallade henne Maninna, ty av 
man var hon tagen. 

Ja, redan där i Eden med de fyra 
Oodgrena rna som omOöt landet Ha
vila , "där guld göres", där "ock 
bdelliumharts och onyxsten fun
nes", u ppstod Ska pelsens första 
mera uttalade krav på kategorise
ring och nomenklatur. . 

Nu har allt inte stått sig genom 
tidernas lopp och kulturernas gång. 
Detta med t ex Maninna visade sig 
mindre gångbart in på 2000-talet, 
då starka krafter kom i rörelse för 
andra, mera artegna benämningar. 
Men klart är ju - se bibeltexten -
att Mannen "gav namn åt alla 
boskapsdjur, å t foglarne under him
melen och åt alla markens djur". Vi 
skulle alltså med fog kunna miss
tänka att sedermera Tekniska No
menklaturcentralen var verksam re
dan då, men det gällde alltså tidiga 
föregångare och mera spontana 
namnövningar. 

Dock, ur anfadern Adam Homos 
namntjänst ha r tvivelsutan hela 
denna aktivitet med att namngiva, 
kategorisera och normera sprungit, 
och riktigt akut blev behovet av 
dessa tjänster då Homo Technicus 
gjorde entre i skapelsen. * TNC, och andra liknande organ 
i många länder, vill i den här goda 
traditionen inte bara få tekniker av 
alla slag att tala och skriva om 
teknik så att det blir begripligt och 
att missförstånd inte skall uppstå 
utan att också viss enhetlighet skall 
råda. Målsättningen är nobel och 

lovvärd och på allt sätt nödvändig. 
TNC ger råd om vilka tekniska ord 
som man kan använda , vad de bety
der och hur de böjs resp sätts 
sa mman med andra orti. 'M<fPI ger ut 
ordlistor för olika specialoffi{åden 
och utfärdar skrivregler för tekni
kens språk. 

Jubilerande TNC grundades 
1941 på initiativ av främst IVA , 
Ingenjörsvetenskapsakademien, och 
starten blev blygsam. Eldsjälen ge
nom många år var dr John Wenner
berg, Asea, och TNC:s första lokal 
var också belägen i det runda torn 
som pryder koncern kontoret i Väs
terås. Wennerberg blev en legenda
risk kraft , och i den skrift som TNC 
gav ut till jubileet tidiga re i år 
betecknar hans nära vän Sven Alex
andersson honom som en patriark 
och en humanist, "fast han hade 
teknologi e doktors grad". * Skriften vi refererar till bär det 
prosaiska namnet TNC-Aktuellt 
1981 :2. Där inleder professor Sture 
Allen, nybliven ledamot av Svenska 
akademien , med en b~traktelse un
der den provokativa rUbriken "Ter
mer - finns de?" Det understryks 
att i språket råder inte något 
I: l-förhållande mellan uttrycks
form och innehåll - även om många 
med teknisk terminologi arbetande 
gärna såg e att så vore fallet ... 

Andra medarbetare är t ex 
Bengt-Arne Vedin, aktuell på denna 
sida för någon månad sedan för en 
läsvärd bok om datorer och sam
hälle, vilken betraktat massme
dierna och kravet på termers kort
het och attraktion - "de får helst 
inte vara på mera än sex bokstäver" 
- men som i alla fall har tron att 
press och etermedier i ökad ut
sträckning kommer att använda 
"mera komplexa termer för att be
skriva den fysiska verkligheten". Ja, 
ett nederlag för både medier och 
läsare vore det annars. 

I jubelutgåvan medarbetar också 
förre chefen för Mekanförbundet, 
Nils Lundqvist och chefen för Tele
verkets standardiseringskontor, 
Lars Nygren. Andra namn är pro
fessorn i reaktorfysik vid Chalmers 
tekniska högskola, Nils Göran Sjö
strand, vilken vårdar sig om sam
ordningen inom undervisningen vid 
de tekniska högskolorna : "Det är 
inte bra om byggnadstekniker håller 
fast vid termen 'skärspänning' me
dan hållfasthetsläran föreskriver 

'skjuvspänning'. " * Det i också dessa spalter tyvärr 
ibland galet behandlade begreppet 
"manual", som enkom borde förbe
hållas orgelns värld, vilar på något 
sätt över Lars Forsslunds bidrag till 
skriften . Han arbetar dagligen med 
att lära tekniker att skriva begrip
ligt och vill just kunna få dem att 
inse skillnaden mellan teknisk be
skrivning, handbok och bruksanvis
ning. Alldeles nödvändigt, inte 
sant ? Ty undervisning är ett sätt att 
överföra information om teknikom
råden. Men informationsöverföring 
är i sig också ett teknikområde och 
ett som behöver en enhetlig termi
nologi minst lika mycket som något 
annat, framgår av både förordet och 
uppsatsen. Sant nog. Förvisa "ma
nualen" till Musikhögskolan. Och 
revidera gärna i övrigt hela den 
språkligt, estetiskt och begrepps
mässigt pekoralistiska mixturen av 
engelska, grekiska och latin som 
nästan alla tekniker inom alla områ
den i dag verkar falla tillbaka på 
hellre än att uppriktigt vilja försöka 
begripliggöra vad de egentligen av
ser eller vad en viss funktion innebär 
på ett lite mera s k användarnära 
språk, "Teknikens språk" har i allt
för många fall urartat till något 
slags från dålig anglosaxisk tradi
tion övertaget lingua franca, ett 
globalt lingua technica. Miserum 
est! Det står bedrövligt till på en rad 
områden . Speciellt datortekniker
nas sätt att "förmedla kommunika
tion " är prövande. Teknikområdets 
nyckfulla och förkonstlade språk
bruk och redan på engelska besyn
nerliga och vildvuxna terminologi är 
värt ett semantiskt och lingvistiskt 
korståg! Man kan f ö undra över dels 
uppkomsten av ett sådant extremt 
teknikspråk i språket, dels över hur 
den villkorslösa kapitulationen i alla 
länder egentligen går till? Personli
gen anar jag att det är mindre den 
"stora" och etablerade datortekni
ken som är bov i dramat än hemda
tortekniken. Den har nämligen växt 
upp - på rekordtid, dessutom - helt 

i händerna på egensinniga entusias
ter och bisarra bysnillen, självtän
kare av synnerligen världsfrånvänd 
natur. De producerade sig (ett an
nat ruskigt sätt att säga att de utgav 
skrifter eller medverkade i sådana) 
på samma jargong som de medde
lade sig med varandra; ett slags 
subkulturspråk och tillika ett för 
enbart de troende och invigda. Ny
skapande, kreativt, djärvt; ja, men 
mest ett slags poetisk dialekt, egent
ligen! Var och en som tagit del av ett 
stycke dylik dator prosa förstår vad 
jag menar. Personligen måste jag ' 
tillstå att redigering av sådant ma
terial inte inger mig lustfyllda för
väntningar, och inte är jag nämn
värt klokare heller efter fullbordat 
värv - möjligen ännu mera förvir
rad men givetvis då på ett högre 
plan. * Det värsta med det här är nog att 
hela begreppsdjungeln (och alla 
dessa svårtartade knepigheter med 
lån ur allt upptänkligt i syfte att 
skapa ett språkligt tjänligt medel till 
samförstånd) i många fall snarare 
döljer än uppenbarar författarens 
avsikt, hans resonemang, hans me
del att nå ett mål och till slut hela 
hans program! - Måste datorområ
det vara så förtvivlat Oummigt, 
egentligen? Så avlägset den mate
matiska logiks natur ämnet har till 
grund! 

Det behövs verkligen ett organ 
som TNC - även om insatserO,a på 
här berörda områden är blygsamma 
ännu, jobbet går sakta som hos 
Svenska akademien på Ordboken -
och det är gott att veta att man vill 
ta sig an angelägna uppgifter med 
en krets av goda förmågor aktiva i 
strävandena mot begripligt, strin
gent och korrekt fackspråk i alla 
sammanhang. Det här specialnum
ret som refereras till ovan kan man, 
om det finns kvar nu, kostnadsfritt 
rekvirera från TNC, box 5243, 
10245 Stockholm. Gör det. * Ordarbetarna på RTjPejling 
önskar TROTS ALLT alla läsare 
gedigna helger och ett bättre 1982! 

VS 

TRUNKEN 

" 7 I ~ ,I, /1 
-=:::~ Jf i J ( I or 7 (l ur r t 

lånar ur Creative Computing en dator-cartoon s6m vi, trots 
svångremstiderna här i landet, menar har ett budskap inför julen, 
helgerna & nyåret: Lasta inte in mera än kretsarna rymmerl 
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Hänt 
Ny telepolitik krav: 
Monopolismen skadlig, 
en fri marknad begärs 
- Jacken i väggen gränsen för Tele
verkets monopol! 

Det blir kampanjslagordet för den 
nya telepolitik vilken krävs av LKD, 
Leverantörföreningen Kontors- och 
datautrustning, vilken nu i höst har 
uppvaktat kommunikationsminister 
Claes Elmstedt. Uppvaktningen följde 
bara några veckor efter det att Com
fik-affären satt Televerkets monopol
tänkande i fokus , och LKD:s grund
sats är att all utrustning som uppfyller 
tekniska krav skall kunna anslutas 
nätet och utbjudas på en fri marknad, 
precis som i andra länder. 

- Införs en ny telepolitik skulle vi 
även kunna öka sysselsättningen inom 
den snabbt växande svenska elektro
nikindustrin tack vare en öppen och 
avancerad hemmamarknad, påpekar 
direktör Bo Hedberg, LKD, som också 
understryker aspekten att den svenska 
stela telepolitiken försvårar konkur
rens med utländska företag liksom att 
ny, bättre teknik ökar produktivitet 
och konkurrenskraft . Ett oavvisligt 
krav är att alla nya produkter måste 
kunna fritt marknadsföras i Sverige -
exportkunder bör ju rimligen ha en 
referens till den praktiska använd
ningen innan någon affär kan bli av. 

Bristerna i den svenska telepolitiken 
har avslöjats av den nya tekniken, och 
monopolgränsen är här den viktigaste 
frågan. "Jacken i väggen måste utgöra 
gränsen för verkmonopolet. " För all 
anslutningsutrustning sOm fyller givna 
krav skall fri konkurrens gälla. Detta 
sätter ljuset på Televerkets organisa
tion : Där finns inga gränser mellan 
myndighetsdelen och den affärsdri
vande verksamheten. (Televerket 
ökade f ö sin vinst med en miljard kr 
perioden 1980-1981, enligt nyligen 
bekantgjort bokslut.) - En ny organi
sation måste till med en klar uppdel
ning i bolagsform för konkurrensen 
med den övriga marknaden, lyder 
kraven . NO-anmälningarna mot ver
ket orsakas just av att verket agerar i 
skydd av sitt nätmonopol och sätter all 
fri konkurrens ur spel, påpekar LKD 
för statsrådet. 

En snabböversyn av Televerkets 
monopolställning yrkas också på i ett 
inlägg i SvD av riksdagsman Anders 
Björck (m), som i en frän vidräkning 
med verket för dess hållning i Com
vik-affären framhåller det orimliga i 
att ett statligt verk har monopol på all 
ny teknik och nya tjänster . Riksdagens 
konstitutionsutskott bör noga följa om 
turerna i Comvik-ärendet verkligen 
står i överensstämmelse med både 
gällande bestämmelser och god admi
nistrativ praxis, heter det i inlägget, 
som har titeln "Televerket - ett verk 
för sig". Liknande starkt kritiska syn
mmkter har f ö stått att läsa i en rad 
svenska tidningar under hösten. Det 
psykologiska klimatet lär inte förbätt
ras av verkets stora och många affi
scher i höst om fortsatta hot mot 
allmänheten i form av pejling mot 

bostadsområden och förmodat licens
löst tv-tittande. 

Annars har verket i klartext bekräf
tat att man klämt åt Comvik av 
ekonomiska skäl - "man har inte råd 
att äventyra monopolet på sitt bil tele
fonsystem " tillstår öppenhjärtigt 
Carl-Gösta Asdal, och han har säkert 
skäl för viss oro - RT har tagit del av 
en rad mätningar på Comviks appara
tur och den slår ju Televerkets med i 
vissa fall .marginaler om nästan 20 dB! 
Den saknar också helt de ekon och 
överhörningar i duplex trafik som ver
kets mtf-system dras med. Detta har 
bekräftats för oss av experter i fram
skjuten ställning. 

Det är en öppen fråga om mobilte
lefoner omfattas av något tele-mono
pol, och det är en lika öppen fråga om 
vad det gamla riksdagsbeslutet om 
televljrkets ställning egentligen aukto
riserar verket att göra. Det finns inget 
uttalat om mobiltelefoni i propositio
nen om tele politiken från 1980, som 
riksdagen antog. Tvärtom sägs i pro
positionen att utrymmet för konkur
rens bör öka efter hand. Detta har 
också NO tagit fasta på och riktat 
kritik mot Televerket. NO anser att 
regeringen bör tillhålla verket att låta 
Comvik fortsätta sin verksamhet och 
att likaså modernisera sin utrustning i 
den takt Comvik själv bestämmer. NO 
anser att verkets handlande är konkur
rensbegränsande. 

Häpnad, förbittring 
reaktionen i Japan 
mot USA-video-dom 

-e 

(Tokyo, Pejling) - Vi kommer givet
vis att kämpa vidare och att föra upp 
målet till högsta instans. 

Detta yttrar här Naozo Mabuchi, 
Sonys verkställande direktör, som fö
reträdare för den firma vilken symbo
liskt stämts redan 1976 av ameri
kanska film- och studiointressen i 
målet om hemkopiering av videornate
rial : Det innebär alltså en lagöverträ
delse, enligt senaste domstolsutslag. 

- En anakronism, utlät sig Sonys 
talesman vidare inför både den ja
panska och utländska pressen här i 
Tokyo, som bl a samlats för att bevaka 
den stora årliga audiomässan, där 
inslagen av video också börjat 
märkas. - Groteskt! hette det från 
andra håll inom den japanska indu
strin, som helhjärtat ger Sony sitt stöd. 
Utslaget säger alltså att hemkopie
ring, också för det mest privata bruk, 
av copyrightbelagt material från etern 
är olagligt och "kan komma att på
verka både tillverkarna, distributö
rerna och användarna i legalt hän
seende". 

Utslaget innebär en revision av det 
tidigare i lägsta underrätt, som avvi
sade filmindustrins krav (formellt är 
det bl a Walt Disney Studios som står 
som kärande i målet i USA) . Det 
aktuella utslaget är meddelat aven 
appellationsdomstol i San Francisco, 
U S 9th Circuit Court of Appeals. 

Professorn i civilrätt vid University 
of California, John Fleming, säger att 
USA:s HD måste granska domen, 
eftersom "den har en sådan enorm 
principiell betydelse". Han påpekar, 

20 RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1981 

vilket kanske gått de svenska förbuds
ivrarna förbi , att domen också måste 
ses som en inskränkning i rätten att 
göra fotostatkopior av text och bilder 
och, givetvis, även påverka band
ningen av musikrnateriai hemma på 
kompaktkassetter etc. I USA, erinrar 
han om, finns redan lagar som håller 
tillverkarna av fotokopi a tore r ansva
riga för de fall kunderna skulle nyttja 
apparaterna till "lagstridigt mångfal
digande av kopierad text". 

Kort efter det att domen blivit känd 
beslöt Sony-chefen Kengi Tamiya att 
överklaga den och föra den juridiska 
striden vidare. Tamiya är vice vd för 
Sony Corp of America. 

Nytt 
"Japansk" standard 
för videoskivor? 

-e 

(Tokyo, Pejling) Medan rättning i 
leden tycks råda i fråga om DAD
tekniken, alltså den digitala kompakt
disken (CD) från Philips och Sony, 
med allmän uppslutning kring den 
från japanska industrin, verkar 
samma industri vilja gå egna vägar i 
fråga om videoskivan: 

I de allra sista timmarna av den 
stora årliga Audio Fair blev det ryk
tesvis bekant att tolv stora tillverkare 
- vilket i praktiken måste innebära 
hela Japan-industrin minus Pioneer 
och några till - håller på att gå 
samman om ett konkurrerande system 
till Pioneers, Philips och IBM:s m fl 
LaserDisc: Industrin i övrigt önskar, 
heter det, kreera en "japansk stan
dard" och inriktar sig då på 
JVC:s-Victors s k VHD-Iösning, Video 
High Density Disc, som efter flera 
generationsbyten nu verkar ha funnit 
sin slutliga(?) form. Från moderbola
get Matsushita, som tidigare inte stött 
JVC-dotterns projekt utan haft egna 
förslag , främst i form av de båda 
VISC-skivorna, har ännu inget hörts. 

Det ser alltså ofrånkomligt ut så, att 
det blir - minst - två konkurrenter på 
videoskivsidan. Däremot sysslade bara 
ett fåtal i år med att presentera 
audioinformation på tonfrekvensav
läggaren till VHD, AHD = Audio 
High Density Disc. Nästan ensam 
visade Yamaha skivor och spelare för 
AHD. 

-e 

Göteborgs symfoniker 
. bandar Sibelius verk: 
Största skivprojektet 
Jean Sibelius samlade verk skall f f g 
spelas in på skiva och det hedrande 
uppdraget har gått till Göteborgs sym
foniorkester och dess nye chefdirigent 
Neeme Järvi. Det handlar om det 
största grammofon projekt som någon 
nordisk ensemble varit engagerad i, 
och inspelningarna börjar i september 
1982, meddelar Göteborgs konsert
hus/Symfonikerna/ genom Björn E 
Simensen, konserthuschef och man
nen bakom iden. 

Inalles skall ca 15 timmar orkester
musik rymmas på lika många lp-ski
vor och utgivare av serien är Djurs-

holmsbolaget BIS, där ägaren Robert 
von Bahr också skall stå som produ
cent av verken. BIS är som kanske 
känt ett starkt expansivt bolag med 
långt över 100 titlar bakom sig, bl a en 
serie med Edvard Griegs samlade 
pianoverk (solist Eva Knardahl) - en 
serie som rönt erkännande internatio
nellt och vilken också lyssnarna till 
serien Fria Ljudet i P2 i somras fick 
höra prov ur som exempel på fint 
pianoljud. 

Samarbetet mellan BIS och göte
borgarna är senare tänkt att fortsätta 
med en motsvarande serie över Carl 
Nielsens orkestermusik. Både Nielsen 
och Sibelius var under seklets första 
årtionden knutna till Göteborg som 
dirigenter för sin egen musik, engage
rade av orkesterns dåvarande förste 
dirigent, den tredje storheten i Nor
dens musikliv på den tiden, Wilhelm 
Stenhammar. I synnerhet Nielsen, 
som var personlig vän till Stenhammar 
och hans familj, kom att etablera 
vänskapsband till både de enskilda 
musikerna i det dåvarande konserthu
set på Heden, som brann 1925, och till 
hela institutionen, så det finns en 
levande tradition att föra vidare och 
att hedra tonsättarna med. 

Göteborgs konserthus anses allmänt 
vara Sveriges förnämsta konsertiokai 
i akustiskt hänseende och tillika en av 
Europas bästa. I det har en mängd 
inspelningar gjorts under årens lopp 
och bl a har BIS låtit spela in en del 
kammarmusik här under 1970-talet. 

Aktuellt 
Elektronik i bilen? 
Varning för vinter! 
S k snabbladdning av bilbatteriet och 
starthjälp med snabbladdare har visat 
sig kunna medföra risker för skador på 
vissa bilars elektroniska komponenter, 
skriver kollegan Bosch-bladet under 
rubriken Varning! För märkets egen 
del kan speciellt styrdonen till Motro
nic och de låsningsfria ABS-bromssy
stemen samt transistortändsystemen 
ta skada . Ur Bosch-bladet citerar vi 
inför den kommande vintersäsongen 
att man bör iaktta följande: 

- Använd inte snabbladdare som 
starthjälp. Ett extra 12 V batteri med 
startkablar är bättre hjälp. Använd 
heller inte 24 V batterier för start , 
detta p g a oenhetliga krav från for
donstillverkarna på elektroniska kom
ponenter. Följ de anvisningar som 
gäller i just ditt fall. 

- Ta bort batterikabelskorna från 
batteriet före snabbladdning. 

- Lossa aldrig en batterikabelsko 
då motorn är i gång! 

- Efter slutad snabbladdning skall 
batterikabelskorna noga anslutas till 
batteri polerna. Följ alltid bruksanvis
ningen för hjälpaggregatet resp bilen 
vid laddning och starthjälp. 

Det som drar in diverse biIelektro
nik i riskzonen är förekomsten av 
energirika spänningstoppar, transien
ter, som vållas vid omkopplingar på 
snabbladdaren samt vid oavsiktlig fel
hantering. Faran ökar med tilltagande 
sulfatering i batteriet, varvid dess 
dämpande verkan avtar, heter det. 



Skivomslag tema 
för utställning 
i Nationalmuseum 
Drygt 600 omslag till skivor med 
dominans för den internationella pop
musiken bildar expon Skivomslag, 
som visas f n på Nationalmuseum i 
Stockholm och vilken redan blivit 
starkt uppmärksammad. 

Skivomslaget är redan ett bety
dande grafiskt medium inom rekla
men men utgör samtidigt en spegel för 
samhällsutvecklingen. Omslagen säl
jer inte bara en viss musik, de säljer 
ofta en livsåskådning. Utställningen 
ger exempel på det genom en historisk 
fris som inleds med 1950-talet och 
mynnar ut i 1980-talets aktuella al
ster. 

Skivomslag har flera syften: Utom 
att söka bestämma det väsentligaste i 
omslagets historia vill utställningen 
analysera olika underteman ss reli
gion, kvinnan, mannen, orgier, teck
nade serier etc. 

En omfattande katalog utges till 
utställningen, vilken f ö beledsagas av 
ett urval av den musik vars omslag 
återfinns i salarna . 

Industrinytt 
Betamax -produktionen 
uppe i 3 milj exemplar 
Sonys Betamax var världens första 
hemvideobandspelare då den lansera
des 1975 och nu i höstas, nästan på 
dagen av produktionsstarten för sex år 
sedan, passerades antalet tre miljoner 
tillverkade enheter - detta avser då 
ett antal exklusive OEM-produktio
nen för andra fabrikat inom Beta
systemet, meddelar Gylling, svensk 
agent för Sony. 

Produktionen uppgår i dag till 
200 000 enheter per månad och kom
mer nu efter nyår 1982 att ökas till 
250000 apparater i månaden. Sony är 
med detta, inte förvånande, största 
enskilda fabrikat inom Beta-lägret. 

Luxor friställer, 
uppdelas i bolag, 
önskar partners 
Höstriksdagen behandlade nyligen 
propositionen om det sista statliga 
stödet till Luxor i Motala, 175 mkr 
från Nils G Åslings departement, 
vilka medel som lån delas mellan det 
nya moderbolaget och de tre dotterbo
lagen : Luxor är nämligen under upp
delning i tre fristående dotterbolag 
med eget resultatansvar . Samtidigt 
pågår förhandlingar om friställning av 
totalt 830 personer, 200 äldre varsel 
och 630 nya. 

Det är ett Luxor i den permanenta 
krisens tecken som nu beslutat att i 
stort halvera arbetsstyrkan. Förhand
lingarna har sedan en tid varit mycket 
sega - totalt låsta , säger en välplace
rad bedömare till Pejling - men senast 
nu i vår måste hela bemanningsfrågan 
vara klar för att målet , nollresultat, 
skall bli möjligt att nå till årsskiftet 
1982-1983 . Motala kommun drabbas 
hårt, arbetslösheten är redan stor med 

på några år 3 000 anställningar för
svunna. Mer än I 500 är anmälda som 
arbetslösa i kommunen nu i höst. 

Arets förlust för Luxor väntas bli 
närmare 65 mkr trots att räkenskaps
året förlängts och även inkluderar den 
annars givande julhandeln. 

Under hösten har två USA-indu
strier visat intresse av ett övertagande 
av fabriken, men mest synes det hela 
ha varit taktiska manövrar. Ena före
taget är Commodore, vars grundare 
Jack Tramiel gästat Motala. Genom 
partnern Datatronics, som också kon
trollerar ett annat f d statligt bolag, 
Handic i Göteborg, gav man sin syn på 
Luxor, som sades vara "starkt föråld
rat" och därför krävde "kraftiga sub
ventioner" vid ett ev köp. Dessa grova 
krokar togs givetvis inte allvarligt av 
någon, även om statliga Infesterings
banken, som ju kontrollerar Luxor, 
inte ogärna ser en försäljning för en 
rimlig summa. Commodore gör kon
torsdatorer och datorprodukter . Till 
Pejling säger en bedömare: 

- Vi vill helst vänta och på allt sätt 
verka för att Electrolux tar över oss. 
Det ~r den enda riktigt naturliga 
partnern. Alla här skulle bli glada åt 
ett sådant beslut. "Spekulanternas" 
inriktning passar ganska illa här pro
duktmässigt. 

Men allt talar för att Lux inte är 
särskilt intresserat - det har nämnts 
en summa om 500 mkr för att man där 
skulle vilja ta sig an Luxor, och det får 
nog anses orealistiskt. Det samgående 
mellan Philips och Luxor, som en del 
vill se, har i stort sett avvisats av 
företrädare för båda grupperna. Det 
har, heter det, starkt överdrivits bety
delsen av att det råkar finnas två 
likartade industrier rätt nära varandra 
geografiskt. Philips driver ju NEFA i 
Norrköping och även om t ex audio
programmet där är nedlagt behöver 
man fabriken för andra ändamål. 

Luxor skall delas upp genom att de 
nuvarande divisionerna blir bolag: 
Konsumentelektronik (= färg-tv , vissa 
kompletterande ljudgrejor) , industri
elektronik och datorelektronik skils åt. 
Problemen är koncentrerade till kon
sumentsidan. De två andra är vinstgi
vande men alldeles för små för att 
sysselsätta mer än en mindre del av 
den nuvarande arbetsstyrkan. 

Jndustrielektronikdivisionen har en 
rad intressanta legouppdrag. Den nu
varande chefen, civ-ing Lindy Yngves
son, kvarstår på sin post också sedan 
han tillträtt vd-posten för Luxors dot
terbolag Plastbolaget i Vadstena ab. J 
hans regi byggs hos Luxor t ex all den 
elektronik som Saab använder för sina 
turboladdade personbilsmotorer och 
den nya APC-enheten . Likså arbetar 
man med en del försvarsbeställningar. 

Verksamheten i Karlsborg avveck
lades i somras, och den del av Plastbo
laget som ligger i Fornåsa har man 
sålt till förre vd Bengt Andersson, som 
fortsätter verksamheten under namnet 
Uddmo ab. 

Hos Luxor bygger man numera 
också en rad bilstereoapparater för 
Volm och Knutsson bl a och även 
högtalare för Ljudex. 

Datorsidan sysslar med produk
terna ABC 80 och ABC 800 och 
kringelektroniken. 

Agentursidan, som nu tillförs bl a 
nya modeller av Mitsubishis VHS-vi
deo-program, går hyggligt med också 
en hel del ny audiomateriel, både egen 
och importerad japansk, sedan vissa 
överlager avvecklats. 

Firmanytt 
Telecall 
flyttar: 
Sedan några månader återfinns Tele
calls kontor, service och lager i nya 
lokaler i Täby. 

Ny adress är Telecall ab, box 508, 
18325 Täby. Ny serviceadress i Täby 
är Enhagsvägen 8 med kontorsväxelnr 
08/7680625. Den nya butiken i 
samma kommun ligger vid Marknads
vägen 15, 18334 Täby, med tel 
7680620. 

J Stockholm resp Akersberga finns 
man kvar i Fältöversten samt i Skutan. 

Rådbergs, Göteborg, 
till ny adress: 
Den 2 november flyttade handelsbola
get Rådbergs sitt huvudkontor till 
nybyggda lokaler vid Linnegatan 41 i 
Göteborg. 

Härvid bytte man också telefon
nummer. Nytt nr är 031/424700. 
Postadressen lyder nu: Box 7154, 
40233 Göteborg. 

HiFi Connection, 
ny högtalarfirma 
I höstas lyckliggjordes Stockholms
området med en ny högtalarfirma, 

,"iFi Connection, vilken startats av två 
f d HiFi Kit-medarbetare, Göran 
Kling och Jan Kjellberg. 

Med sin breda erfarenhet av bran
schen var det naturligt att de inledde 
verksamheten i egen regi med att 
lansera en serie originalgjorda högta
larbyggsatser, bl a en basreflexlåda av 
dubbelkammartyp och med en del 
intressanta företräden . De har också 
annat kring hi fi-hobbyn jämte basmo
duler och gitarrlådor m m. HC säljer 
vidare ett sortiment lösa högtalarele
ment och tillbehör för hembyggare. 
Programmet omfattar också produk
ter som NAD, Shure, JBL, Micro 
Seiki, DynaVector etc. 

Adress: Slättgårdsvägen l, Mälar
höjden . Postadressen är box 1030, 
12610 Hägersten, och telefon 08/ 
975494. 

HC avser att sälja per postorder och 
erbjuder en katalog mot 5:- i sedel 
eller frimärken . 

Marknad 
AP-Radiotelefon 
hos ny distributör 
i Sydsverige 
AP Radiotelefon, som numera ingår 
bland Philips företag, har fått en ny 
distributör i södra Sverige i och med 
att Specialelektronik ab i Helsingborg 
övertagit ansvaret där. 

Produktprogrammet omfatt<rr 
kommradiosystem med bärbara och 
bilinstallerade stationer samt biltele
foner och personsökare. 

Specialelektronik har tel 042/ 
15 1240 och adressen Karbingatan 
36. Berga industriområde, 25255 
Helsingborg. 

Videokassettpremiär 
för Mobile till nyår? 

- Det är inte uteslutet att vi till 
vinter-CES i Las Vegas efter nyår 
kommer att ha prov klara på Mobile 
Fidelitys kommande videokassetter av 
"super"-kvalitet. (Consumer Electro
nics Show.) 

Mobile Fidelity Sound Labs inter
nationelle marknadschef Michael 
Dion har åter gästat Sverige, och då 
Pejling kom till tals med honom an
tyddes att MF nu kan komma att ta 
steget in på video ganska snart: 

- Redan i våras stängdes vårt fina 
lyssningsrum och ställdes under be
vakning med en stor skylt på dörren 
om att videoförsök pågick ... klagar 
Michael behärskat. 

- Vi är intressanta för ganska 
många, och det pågår numera i våra 
lokaler i Los Angeles en ständig trafik 
av "gästforskare", som finns hos oss 
några månader för vissa speciella pro
jekt. Jag minns t ex en kille som 
sysslade dag och natt med analyser av 
vinylmassa som vi skulle visa japa
nerna, så vi bidrar också aktivt till att 
kvaliteten höjs, inte bara beställer. 

- Japanerna, i det här fallet JVC, 
har tidigare inte sålt MF-produkterna 
i sitt eget land eftersom de står för 
pressningen åt oss som USA-företag. 
Meri nu har det tydligen svängt, för vi 
har fått förfrågningar om saken. Fast 
då vi responderade kom de i förlägen
het och lät hälsa, att det nog blev för 
dyrt för dem ... 

Försäljningen av MF:s nya super
lp-skivor, som tidigare beskrivits i RT, 
med vikter runt 150-175 gram, har 
blivit en klar framgång. Ett par nya 
släpps i Las Vegas, f ö. M F:s brittiske 
distributör har passat på att köpa ett 
helt parti av super-skivorna, så till
gången är starkt begränsad till följd av 
de små pressupplagorna (de är också 
tänkta delvis som samlarobjekt) . 

Nya kassetter kommer likaså och 
dem kopierar man nu i egen regi efter 
att ha köpt en anläggning. Sverige hör 
till de marknader som inte riktigt 
upptäckt kvaliteten på dessa kassetter, 
som naturligtvis är ganska dyra. 

Michael har besökt Norden för att 
bl a i Norge och Sverige få de formella 
tillstånd som krävs av de nationella 
distributörerna av Warners skivor för 
att MF på samma marknader skall få 
sälja sina versioner av dessa original. 
Det hela ser ut att ordna sig positivt. 
Flera nummer i katalogen släpps snart 
också här, inspelningar som inte fått 
exporteras tv. 

I Danmark har Michael Dion haft 
överläggningar med Bang & OIufsen 
om deras utveckling av Dolbys 
HX-kretsar, som MF bedömer som 
intressanta för sin bandkopiering. Den 
närmare avtalssituationen är dock inte 
bekant då detta skrivs. 

(Forts på sid 24) 
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Sinclair först igen 
19BO var Sinclair först i världen med en riktig dator uno 
der kr 1.500:- - lX·BO. Över 50 .000 st såldes på ett 
år och kritiken rosade lX ·BO :s förtjänster. 
-Nu tar Sinclair ett nytt stort steg framåt. Den betydligt 
mer avancerade efterföljaren lX ·Bl kostar runt kr 
1.000:-. En ny sensation. Radio och Television skriver 
efter test: "Det finns knappast något bättre och billigare 
sätt att bli bekant med riktig BASIC än att köpa lXB1". 

lX-Bl för kunskapstörstiga 

lX·Bl är gjord för Dig som vill lära Dig hur en dator fun· 
gerar, hur man programmerar, beräknar och ritar, hur 
Du styr och övervakar med dator, hur Du spelar dator· 
spel etc. etc . lX·Bl och medföljande svenska BASIC· 
kurs lär Dig detta steg för steg. Roligare och roligare blir 
det allt eftersom Dina kunskaper växer. För skolor & 
studiecirklar finns speciell lX-Bl kurslitteratur. 

Använd din TV 

lX·Bl behöver ingen speciell bildskärm, den använder 
Din vanliga TV. Din lilla kassettbandspelare kan Du an· 
vända som programminne. Sladd till både TV och band· 
spelare ingår liksom nätadapter. 

funktioner i mängd 
lX·Bl har massor av funktioner. Över 60 olika BASIC
kommandon. Matematiska och grafiska tecken, bokstä· 
ver, siffror, symboler. Slumpgenerator och tidmätning 
finns. Anslutningsmöjlighet för minnen, printer, styrmo· 
duler, bandspelare, TV och nätadapter m.m. 
Matematikern har nio siffrors noggrannhet, decimalkom· 
ma, trig- , log.· och exponentialfunktioner, exponent· 
redovisning. 
Rörlig grafik för t.ex. datorspel. 
Med 16K extra RAM·minne kan Du lätt göra ett datare· 
gister för telefonnummer, skiv- eller boksamlingen. 
lX·Bl kan själv leta efter namngivna program på band . 

Din dator 1.095:-
Komplett byggsats lX-Bl & svensk programmeringskurs i BASIC. 

sinclair 
ZXBl 

För Dig som kan lite mer: 
CPU: l80A, 3,25 MHl 

RAM: l-16K 

ROM: 8K 

Bus: 44 polig kontroll·, adress-, data· och 
memoryselecUedningar, 5V, 9V, OV, klocka 

Kassett-
interlace: 250 Baud, söker namn eller tar första program 

Mått: l67x7Sx40 mm, 
Vikt: 350 gram 

Matning: 7,S-10V, 400 mA. Intern SV regulator. 

• 32 bitars aritmetik 
• multtdimensionella matriser fö, både strängar och variabler 

• PEEK, POKE, USR tör maskinkodsrutiner 

• 6h 44 pkt upplösning 

• 24 rader med 32 tecken 

• 40 st plana trycktangenter 

• Automatisk syntukontrolt töre exekvering 

• En tangenltryckning per BASIC kommando 

• Fullständiga editeringsmöjligheler 

UHF·TV modulator 
Gör Din TV till 
datorbildskärm 

Uttag tör TV. 
bandspelare 
nätadapter 

laDA mikroprocessor 
Ny snabbare version 
av den berömda 280 

I 

Bus. 44 pol. uttag lör 
minnen, printer etc. 

I 

lK RAM 
,..... minne 

Byggsats eller färdig 
lX ·Bl finns monterad och i byggsats, 
Byggarbetet är mycket enkelt. 
Svenska bygganvisningen går steg för steg. Har Du 
bara någon löderiarenhet så kommer Du att börja pro· 
grammera BASIC samma dag Du hämtar Din lX·Bl . 

Redan kö - beställ omgående! 
Redan innan vår lX·Bl annonsering påbörjades hade vi 
sålt över 500 st lX·Bl och antalet ökar snabbt. Vi räk· 
nar med att si tuationen blir densamma som för lX·BO 
nämligen c:a 4 veckors leveranstid från beställningsda· 
tum, men kön kan öka ytterligare. Kort sagt - beställ 
idag. 

Tillbehör 

Redan finns 16K RAM (se bild) (och BK ROM för lXBO) 
snart kommer printern (se bild) under 1.000:- , pro· 
gram på kassett och utvidgad datorkurs (Bok II 170 sid. 
136:-). 
Vidare kommer plug·in moduler med in· & utgångar för 
t.ex. experiment, styrning och övervakning. 
Har du lX-BO? 
lX·BO ägare kan göra sin dator betydligt mer avancera· 
de genom att köpa Sinclairs nya BK lX·Bl RDM. Den 
n~a IC·kretsen är en ren plug·in enhet som monteras på 
nagra minuter utan verktyg. Ett nytt tangentbordsöver· 
lägg medföljer liksom ny manual. (Efterfrågan är mycket 
stor. Räkna med flera veckors leveranstid). 

Välkommen att besöka oss 
9.00-12.00, 13.00-17.00 
20 m från T-banestation Sandsborg. 

~ ___ Generalagent ___ ......... ~ ____ ..... ______________________ -< 

Er-KmAn Javisst jag beställer st ZX-81 Byggsats å 1.095:-
L. st 8K Basic å 350:- st 16K Ram Minne å 895 :-

st ZX·81 Monterad å 1.295:

st Kursbok II å 136:-

Beckman Innovation AB 
Telefon 08-390400 
Postbox 7 
5-12222 Enskede 

Telex 10318 Beckman S 

Gamla Dalarövägen 2 
Stockholm SWED 

Jag har 1 4 dagars returrätt på oskadade varor och 1 

Namn 

års garanti. Porto tillkommer 

/' 

Adress . Postadress 
Aterförsäliare: Stllfm. Kommunsamköp, Deltron, Elek UPPSIla. Studieförlaget Göteborg. Deltron, CB·Radio Malmö. Josty Kit Motala. Hem & Kontorselektronik linköping. Eltema 
Sund ..... Amitron Norge. Hobbysenter Oslo, 
Beställningar Irån Finland. Minska priserna med 19% (svensk moms) och lägg på SEK 60: - lör Irakt & exp, BelalOlng , lorskoll via postgiro eller Bankcheck. Välkomna' 
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Bygg Din förstärkare själv med färdiga 
Hi-Fi moduler från @ __ F 

Vi tror oss lugnt 
kunna säga att få förstärkare låter 
bättre än ILP:s MOS-moduler. 
Med sitt pris är de därmed när
mast ett fynd för självbyggare. 

- för sång, tal, . 
gitarr, bas, orgel, diskotek, biograf, hemma Hi-Fi 
Med ILP:s helt färdigmonterade HiFi moduler är det lätt att komponera och bygga en förstärkare för just 
Dina behov. Förförstärkare finns i stereo och mono, slutsteg finns med vanliga bipolära och MOS-FET tran
sistorer, samtliga nätaggregat har ringkärnetransformatorer. 

Modell HY6/HY66 HY60A HY120A HY200A HY400A MOS120 MOS200 MOS400 

Effekt Ut: 500mV, 30W 60W 100W 200W 60W 100W 200W 

Frekvens- tape 100mV 
omr. - 3dB O-100KHZ 15HZ-50KHZ 15HZ-50KHZ 15HZ-100KHZ 
Distorsion , 
THD < 0,01 % 0,015 % 0,01 % 0,005% 
Slew rate 12V/JlS 12V/JlS 20V/JlS 
Övrigt Pu 3mV Samtl iga slutsteg har 100 dB störavstånd. Belastn ingsimpedans 
tonkontroller Mic 1-12mV 4-oo f!. Ingångsimpedans 100KfI . Känslighet 500mV. 
±12dB Aux 100mV 

mon o/stereo 
Pris 120:-/215:- 125:- 235:- . 350:- 495:- 320:- 550:- 795:-

Acorn Atom 
Mikrodatorn för skolan 
& hobbyisten 

Radio & Television skrev: "Främst är det grafiken som imponerar 
med sin höga klass och lätthanterlig het. " 
ATOM kan programmeras 
både i BASIC och ASSEMBLER. ti ll och med på samma 
rad . För avancerad undervisning är detta mycket värde· 
fullt . 

melod isnuttar på Din Atom. (len jobbar med hela det 
hörbara frekvensområdet. Även timer· funktion finns. 
Rörlig Grafik ger Dig massor av roliga möjligheter ti ll fi· 
gurer, diagram, spel etc . 

Mycket utförlig dokumentation medföljer - bl. a. en 
kombinerad manual och BASIC kurs på över 200 sidor. 
Riktigt QWERTY tangentbord. 
Grafik med mycket god upplösning - 256 x 192. 
Mycket fina expansionsmöjligheter - ringinterface. 
extra minnen. floppy . skrivare. färgrnodul . AID & DIA 
omvandlare etc. 
ATOM för skola och företag 
ECONET. ett unikt datornätinterface, med vilket flera 
(max 255 st) Atomer kan kopplas samman med vanlig . 
fyrledarkabel (max 1 km lång). Samtliga datorer i nätet 
kan kommunicera med varandra och delar på dyrbar ut· 
rustning som skivminne och skrivare. Elever kan arbeta 
självständigt med program etc . och kan via nätet begära 
hjälp från lärare. Econet kan naturligtvis även användas 
av företag där flera arbetsplatser kan få tillgång till data. 
ATOM för hobbyisten . 
Priset är givetvis viktigt. Också det faktum att Du kan 
använda en vanlig TV som bildskärm. Atom har faktiskt 
både video och HF utgång. Din kassettbandspelare an· 
vänder Du som programminne. Interfacet är inbyggt. 
Sånt spar pengar . 

Atom är gjord så att Du kan börja med en basmodell och 
sedan komplettera med mera RAM·minne, flera ROM· 
kapslar (IC·hållarna finns redan på kortet) färgrnodul . 
floppy, skrivare m.m. - allt i takt med att Du själv blir 
duktigare och kassan tillåter. 
Atom är tänkt för Dig som vill ha en avancerad dator för 
hobby och utbildning - till ett rimligt pris, men utan att 
göra avkall på programmerings· och expansionsmöjlig · 
heterna. 8K ROM & 2K RAM samt nätdel ingår i byggsat · 
sen. 
The ATOM software includes: 
,:r 32 bit arithmetic (± 2,000 ,000,000) .. ~. High speed 
execution ,:r 43 standardlextended BASIC commands 
". Variable length strings (up to 256 characters) 
St ring manipulation functions ,:r 27 32·bit integer vari· 
ables ". 27 additional arrays ,:r Random number func · 
tion ". PUT and GET byte " WAIT command for timing 
". DO·UNTIL construction " Logicaloperators (AND. 
OR, EX·OR) ". LlNK to machine·code routines , : Plot 
draw and move. 
The ATOM hardware includes: 

PRIS'FRAN 2 8 75 · 
ink!. moms . • -

ATOM finns i byggsats. 
Det spar pengar samt ökar på Dina kunskaper, för att in· 
te tala om hur roligt det är att bygga en Atom. 
Inbyggd högtalare för olika signaler. Du kan t.o.m. göra 

". Memory from 2K to 12K RAM on board (up to 35K in 
case) ". 8K to 16K ROM (two 4K additions) ,,; 6502 
processor ". Video display allows high resolution 
(256 x 192) graphics and red, green and blue output ,i 
Cassette Interface - CUTS 300 baud * Loudspeaker 

BECKmAn 
Beckman Innovation AB. 
Telefon 08-390400 
Postbox 1007 
5-12222 Enskede 

Telex 10318 Beckman S 
Gamla Dalarövägen 2 
Stockholm SWEDEN 

Jav isst ........ Jag bestäl ler ... : ... ........ ........ .... , ...... ... .................... .. ................ ..... .... .. .... ................ .... . 

.......... ... .. .... .. ..... ..... .... ... totalt kr ..... ........... .... ... ...... porto tillkommer .... ....... ......... ................... . 
Jag har 14 daga rs re turrät t på oska dade va ror samt 1 års garant i 

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

Adress .......... ...... ....... ..... ... .... ............ .. : ... ... .... ...... .... Postadress ........................... ...................... .. 
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forts fr sid 21 
Videosidan finner Michael ange

nämt enkelt att sköta . Jaså, verkligen? 
- Fördelen är att vi redan är kända 

av programkoncernerna som CRS och 
WEA eller de stora mediatrusterna 
som har rättigheterna till både musik 
och bilder i form av copyrights. Och 
det visar sig att alla sådana här vidare 
försäljningar av befintligt material 
alltid hamnar hos avdelningen Special 
Projects hos de stora bolagen. Så jag 
dealar nästan jämt med samma gubbe 
där, ler Michaloch får det att låta som 
en barnlek att förmånligt köpa Borta 
med vinden, eller så, att ge ut på 
superkassett. Om man heter Mobile 
Fidelity, alltså. 

Hört 
Topprankade USA-skivor 
Svenska skiventusiaster 
"okända" musikförmedlare 
Vad kan gisslandramat i Teheran ha 
att göra med musik? Minns ni f ö hela 
denna konfliktladdade historia ? 

Jo, faktiskt har gisslanaffären an
knytning till grammofonmusik, när
mare bestämt 1980 års tekniskt bästa 
USA-inspelningar. Bakgrunden är 
den här: 

Grammofonindustrin har ju sin Os
car-motsvarighet och den kallas 
Emmy, och vidare finns en rad utmär
kelser för bästa kommersiella resultat, 
guldskivor etc. Bra skivproduktioner 
utses också av olika facktidskrifter, 
och diverse skivakademier världen 
över belönar även de en rad lyckade 
inspelningar i olika kategorier; det 
sker ju också i Sverige, som känt. 
Däremot är t ex den amerikanska 
branschföreningen RIAA, Recording 
Industry Association of America, inte 
särskilt aktiv med att dela ut belö
ningar, utse Hvi nnareH osv i tekniskt 
eller artistiskt avseende. 

Däremot brukar man inom en an
nan organisation, NARM, som bety
der National Ass of Record Merchan
disers = Skivdetaljisternas bransch
förbund, ungefär, årligen utse en rad 
skivor vilka man regelbundet uppma
nar radiostationerna i USA att spela 
för att skapa efterfrågan på. 

Nu hör det till saken att, som vår 
korrespondent Bob Angus rapporte
rade för en del år sedan, RIAA på sin 
tid tog initiativet till ett slags kom
mitte, vilken skulle se till att nationens 
främsta representativa miljö, den i 
Vita huset i Washington, regelbundet 
tillfördes ett bestånd goda ameri
kanska inspelningar. Det bildades en 
kommitte med kända namn från indu
strin, kritikerna och mosiklivet, och 
producenten John Hammond blev 
ordförande. Dåvarande Första Dam i 
USA, fru Rosalynn Carter, fick ta 
emot de första kollektionerna skivor 
till residenset, vars tidigare samling 
var både föråldrad och lösligt hop
kommen av olika presidentpar. 

I våras beslöt NARM och RIAA
kommitten att hedra de hemvändande 
gisslanoffren från Teheran, och vad 
vore då lämpligare än att det skedde 
med ett urval av de bästa amerikanska 
grammofonskivorna från 1980? Sagt 
och gjort, och NAR M låg på för att få 
ut musiken i radio. Jag såg den här 
li stan i våras och gjorde också ett eget 
urval från den genom att köpa ett 
antal Ip~plattor, och då jag tror att 
många läsare har intresse av titlarna 
skall jag göra ett axplock. 
• I kategorin Contemporary Popular 
återfinns flera redan berömda skivor. 
Här är hela prislistan: 
"Double Fantasy"-John Lennon & 
Yoko Ono, Geffen/ Warner Bros: 
GHS 2001 
"Eat To The Beat"-Blondie, Chrysa
lis CYS 1225 
"Gaucho"-Steely Dan, MCA 6102 
"London Calling"-The Clash, Epic 
E2-36328 
"The Game"-Queen, Elektra 5E-513 
"The River"-Bruce Springsteen, Co
lumbia PC 2-36854 

Jag kan rekommendera Blondie
tagningen och ännu mera Steely Dan
plattan, som har mycket slående kva
liteter i sin rika mix. Finns också 
utgiven på Mobile Fidelity, 
• Gruppen C/assical omfattar de 
här, där jag bl a detaljlyssnat på Leon
tyne Price-volymen från RCA, Den 
bjuder dock inget särskilt märkligt 
opera ljud, det är till stor del live
tagningar, men saknar inte tekniskt 
intresse för det. Dock måste Ms Price 
få äran av välljudet mer än någon 
annan, stämman är ju gudabenådad. 
Galway-skivan med fransk flöjtmusik 
ingår f ö numera i flera flygbolags 
stereounderhållning ombord per gum
mistetoskop. Jag lyssnade nyligen un
der ett par långa KLM-flygningar till 
en bandöverföring, som faktiskt lät 
mycket bra. Originalet är en storsäl
jare. 
"French Flute Concertos"-James 
Galway, RCA Red Seal, ARLI-3777 
HMostly Mozart, Vol 4"-Alicia De 
Larrocha, London CS 7179 
HPrima Donna, Vol 5"-Leontyne 
Price, RCA Red Seal, ARLI-3522 
HGoldmark: Symphony in E Flat Opus 
26 CRustic Wedding')" -Andre Pre
vin & Pittsburg h Symphony, Angel 
SZ37662 
"Scandinavian Music"-(Nielsen) , 
Neville Marriner & Academy of St 
Martin-In-The-Fields, Argo ZRG877 

• Jazz: 
" Bob Brookmeyer Composer / 
Arranger"-Mel Lewis & The Jazz 
Orchestra, Gryphon 912 
"An American Concerto with London 
Symphony"-Patrick Williams (Com
poser) , Columbia JC-36318 
"Farewell"-Toshiko Akiyoshi-Lew 
Tabackin Bg Band-Insights, RCA 
AFL 12678 
"Fun And Games"-Chuck Mangione, 
A&M AAM 3715 
"I Remember You"-Hank Jones, 
Classic Jazz CJ 115 
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"Sarah Vaughan: Duke Ellington 
Song Book One"-Pablo, T 2312-111 
"We Will Meet Again"- Bill Evans, 
Warner Bros, HS-3411 

Här finns ett par höjdpunkter som 
jag gärna spelar själv: Bob Brook
meyer-skivan har både ovanlig atmo
sfär och en genuin live-känsla, Gry
phon har gjort ett mycket fint on the 
spot-jobb på honom och Mel Lewis 
stora band. Klart köpvärd. 

Så har vi Fun & Games, som 
tillkommit på något slags sponsorskap 
från USA:s olympiaarrangörer. Stort, 
mycket klart och "studsigt" ljud; kul, 
opretentiös musik som har ett eget 
sound . Pröva skivan som partymusik. 

"FareweIl" anser jag dock vara täm
ligen umbärlig. Det är svåra, skrikiga 
och överlastade arrangemang av mo
dernistisk icke-jazz, en rätt prövande 
klangorgie som torde ha få beundrare. 
Jag tar gärna farväl av paret 
Akiyoshi-Tabackin. Men: 

We Will Meet Again (1979) tror jag 
kom att bli Bill Evans sista (eller näst 
sista) skiva, och den i sammanhanget 
känslomättade albumtiteln är i själva 
verket en hyllning till Evans 1979 
bortgångne broder Harry, som tilläg
nats musiken. Jag har en aning om att 
då skivan 1980 kom ut var Bill själv 
borta, och det är en av jazzens svåraste 
förluster någonsin. Men hur som helst 
bedömdes musiken, dess form och 
framförande samt tekniska utförande, 
som något av 1980 års bästa produk
tioner. Det handlar om rätt inåtvänd 
musik mera än svängande gladjazz, 
om Evans sökande och introspektion; 
jag tror att oavsett skivan var hans 
sista eller ej så är den ett värdigt 
testamente från en artisteriets och 
klangens mästare inom jazzen. 
• Avdelningen Country toppas av 
"Full Moon" med Charlie DanieIs 
Band, en Epic-skiva, och i listan finns 
bl a Kenny Rogers Greatest Hits (för
stås), en Liberty-utgåva. Lorelta Lynn 
på MCA 3217 kom också med, liksom 
Barbara Mandress med The Best of 
Strangers, också MCA (51001). 
• Rhythm & Blues-listan inleds med 
Aretha Franklins Aretha på Arista, 
mycket bra och välgjord, en musika
liskt och tekniskt verkligen genomförd 
produktion. Holter Than July följer 
Stevie Wonder med på Tamla / Mo
town och sen rycker Michael Jackson 
an med sin Off The Wall , en Epic
skiva. Sweet Sensation med Stephanie 
Milis, 20th Century / RCA TWC 603, 
har väl sina vänner här, och notabelt 
nog beläggs sista pla tsen a v Donna 
Summers The Wanderer, Geffen/ WB 
GHS-2000. 

Inalles upptar listan ett 40-tal titlar, 
och vad jag här måst hoppa över är 
bl a barn- och komikskivorna, där The 
Muppet Movie finns med i Atlantics 
tappning. En skiva jag skulle vilja höra 
mer av i Sverige är Rodney Danger
fields No Respect! - Casablanca CAS 
7229. En rolig bekantskap är också 25 
Years of Recorded Comedy med ett 
uppbåd artister, hågkomna såväl som 

glömda, i en Warner-inspelning 
(3BX-3131 ). 

Så skulle jag vilja avsluta 1981 års 
Hört-övningar med att uttrycka min 
respekt för den insats som de små, mer 
eller mindre ideellt drivna, skivdistri
butionsbolagen uträttar . De står för en 
kulturinsats bättre än många andra -
ofta är det annars totalt chanslös 
musTk som de inte sällan med bety
dande möda skaffar hit. Jag skulle 
gärna vilja ha ett gediget pris att dela 
ut till bolagen Ad Lib, MusikdistrijJu
tören och SoundMaster, vilka alla f tår 
för helt enkeLt förnämliga insa{ser. 
Deras skivor 'innebär en musikvärld, 
som många med mig känner stor och 
bestående t'fbksamhet över att "få ta 
del av. Jag l{:\In bara hoppas att vi blir 
allt flera som upptäcker vilka värden 
här finns att bli delaktig av. , . 

. .' VS' , .~ 

Fotnot; Skivmärkena är'· US~-origina-
lens, givetvis. Här hemma -'finns t ex 
flera;lIv de nämnda etiketterna ·före- . 
träd:då av EMI (Angel , Capitoi etc). 
Hur' i övrigt den ev svenska distribu
tionen kommer att ske går inte att 
ange i skrivande stund. 

Läst 
Nya Elfa-katalogen 
får större upplaga 

Nya Elfa-katalogen bär numret 30 
och innebär som vanligt att den mest 
efterlängtade elektronikskriften 
näst RT då, förstås - har kommit och 
skall räcka till hösten 1982. En tjock 
bok sedan länge, formatet är i år på ca 
I 440 sidor! Detta trots att en sektion 
från förr lyfts ur . 

Förra årets utgåva, 29:an, svarade 
uppenbart inte mot behovet eftersom 
en del intressenter blev utan . För att 
inte upprepa det har efterföljaren 
tryckts i en större upplaga. Talande är 
också att Elfa nu årligen distribuerar 
omkrng 30 miljoner artiklar, vilket 
framgår av Nils E Jensens traditio
nella förord . Elfa har f ö i stort sett 
genomfört sin omstrukturering på bl a 
säljsidan och en följd av detta är att 
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AT 445 Privattaxametern för dej, 
som direkt vill se bränsleförbruk
ningen i kronor eller liter under 
färden. Elegant plastlåda för mon
tering på instrumentpanelen. 
Den medföljande givaren monte
rar du själv lätt på bränsleslangen 
till förgasaren. 105x50x43mm. 
AT 445 byggsats Kds5:OO 

AT 325 Torkarrobot för bilen. 
Med AT 325 kan du steglöst reg
lera tiden mellan varje slag hos 
torkarbladen upp till 40 sek. 
Komplett med inbyggnadslåda 
och lYSdiodindikering., 12V. 80x 
55x30mm. 

AT 325 byggsats Kr 100:00 

MINI-POWER 
AF 312 Universalförstärkare med 
olika uteffekter - stereo/mono. 
Vid 12V 1x10W eller 2x5W. Vid 
24V 1x25W eller 2x15W. Frek
vensområde 20 - 20.000 Hz . 
Känslighet 150mV/100kohm. 
Förvrängning 0,2%/lkHz. AF 312 
är lämplig som bil-booster m.m. 

AF 312 byggsats Kr 115:00 

COLORLITE 

r .:: . ~ - ...... -
... _.-

• 
AT 474 Digital 4 kanals mikro
fonstyrd ljusorgel. Digitalstyr
ningen ger automatiska ljuskom
binationer utan ljudkälla. Regler
bar hastighet. Med volymkontrol
len uppskruvad, blinkar ljusorgeln 
i takt med musiken. Max 550W. 
B 474 inbyggnadslåda innehåller 
alla monteringsdelar. 

AT 474 byggsats Kr 225:00 
B 474 låda Kr 90:00 

AT 474SM Komplett fardigbyggd 
AT 474 monterad i låda. Inkl. 
bakstycke med europau ttag. 
OBS! Semko-godkänd. 

AT 474SM monterad Kr 395:00 

TÄND MED TOUCH! 
"'.II1II-.-.... AT 357 TOUCH-dimmer. Den 

ile 
DO 

allmän 
elektronik 

ELEKTRONIKBYGGARE! Det här är en bok för dej! 
AE-bokens två delar ger dej dels elektroniken från grunden fram 

till dagens avancerade datorteknik, dels även möjligheten att själv 
bygga en mängd intressanta konstruktioner. I del 1 finns grund
läggande komponentIära, formler för beräkning av komponenter, 
transistorteknik, operationsförstärkare, digitalteknik och introduk
tion i mikroprocessortekniken. Du lär dej vad som sker från ingång 
till utgång med frågor som skall besvaras enligt den programmerade 
undervisningen med feedback-lista. 

Andra delen av AE-boken är den praktiska delen med över 100-
talet konstruktioner. Lätta och svåra. Varje konstruktion förklaras 
väl. I anslutning till AE-boken finns 6 st . konstruktioner med krets
kort utvecklade för praktiska experiment. Kretskort och komponent
satser finns att köpa separat. AE-boken är på över 900 sidor med 
över 1000 illustrationer/bilder och skriven på svenska. 

Över 20.000 st. AE-böcker av Jan Soelberg har redan blivit sål~a 
på orginalspråket danska sedan december 1980. 

" Allmän Elektronik är elektronik för alla!" 
AE-boken DEL 1 Inbunden Kr 84:50 Häftad Kr 69:50 
AE-boken DEL 2 Inb. Kr 74:50 Häftad Kr 59:50 
AE-boken DEL 1,2 Inb. 144:50 Häftad Kr 114:50 

Jag beställer följande: 

o 
O 

st. av byggsats typ . ...... . mot postförskott kr .. ... .. . 

st. av . . mot postförskott kr . 

Namn .... RT 12-81 

Utdelningsadress . 

Postnummer & Ort .. 

JOSTY KIT AB Box 3134 200 22 Malmö 3 
Vill Du ringa till oss, så fmns vi på 040/126.708 el. 126118. 
Butik MALMÖ Ö. Förstadsgatan 8. Butik i GOTEBORG Ovre 
Husargatan 12. Vardagar 10 - 18. Lördagar 10 - 13. Alla priser 
inklusive mervärdesskatt . Porto tillkommer. 

perfekta sovrumsbelysningen. AT 
357 reglerar med fmgerberöring, 
ljuset upp eller ner i intervaller 
om 7 sek. så länge touchplattan 
vidrörs. En snabb beröring och 
lampan tänds till inställd ljus
styrka. Max effekt 400W. Komp
lett med låda 80x55x30 mm. 

AT 357 byggsats Kr 130:00 

3 x BLINK 

JK 23 3 gånger blink. JK 23 är en 
ljusau tomatik som tänder anslu tna 
lampor, när den inbyggda sensorn 
belyses tre gånger inom tre se
kunder. Perfekt till garagebelys
ning m.m. Max. effekt 400W. 
Komplett med låda 80x55x30mm 

JK 23 byggsats Kr 120:00 

FOTO
TIMER 

-
--.- - l :r1y- :o'O.. : -. -- ...... - . i. 

JK 10 är en fototimer för alla för
storingsapparater med 220V glöd
lampa. Max. 400 W. Tidsinställ
ningen är 1 till 10 sek (10 -
100 sek). Komplett med in
byggnadslåda. 

JK 10 byggsats Kr 100:00 

V100 Jämförelse och datatabell 
över europeiska transistorer. 5000 
transistorer med över 25000 er
sättningstyper. 320 sid. A6. 

VIOl Jämförelse och datatabell 
över u tom europeiska transistorer 
7000 transistorer med över 35000 
ersättningstyper. 440 sid. A6 . 

VIOO Kr 37:00 
VIOl Kr 42:00 

KATALOG 1981 
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forts fr sid 24 
några hi fi-varor inte längre är med, 
eftersom det sortimentet överförts till 
ett eget bolag under 1981 . Däremot är 
studioavdelningens urval med som 
vanligt - men uppriktigt sagt, nog 
vore det värt en fylligare, separat 
presentation ? Vi föreställer oss att 
studioljudsektorn livligt skulle upp
skatta att få en "egen" Elfakatalog, 
där avdelningens många agenturer 
kan detaljpresenteras. N uvarande ur
val är moget för en revidering! ' 

Men katalog nr 30 alltså: Här har 
mikrodatorerna fått en egen grupp där 
bl a ABC 800 och PD 2000 återfinns, 

Katalogutgåvan presenterar också 
två av Elfas nya agenturer, Harris 
Corporation samt E-Systems Ine. Har
ris företräds av sin RF-Communica
tions Division som framställer lång
distansradiomateriel för civila och mi
litära kunder . Den senare firman till
verkar uhf- och satellitkommunika
tionssystem, vilket ju är intressant mot 
bakgrund av det starkt växande intres
set för området i Sverige. 

Katalog nr 30 kostar i år 16 kr om 
den köps hos Elfa vid Industrivägen i 
Solna medan postbeställning ökar pri
set med 9 kr till 25 . Gratis sänds 
katalogen som vanligt till företag . 
institutioner och skolor. 

Titelbilden apostroferar en svensk 
innovation, positronkameran . 

Nytt 
NAB inbjuder 
nya medlemmar 
NAB, uttytt National Association of 
Broadcasters, som är sammanslut
ningen av USA:s radiostationer, 
tv-programtjänster och eternät, har 
beslutat att öppna organisationen för 

en rad nya intressen att bli associerade 
medlemmar: 

Alla firmor , korporationer och or
ganisationer i länder utanför Förenta 
staterna, och vilka icke utövar någon 
verksamhet i form av försäljning av 
produkter eller tjänster till rundradio
företag i USA "eller dess territorier" , 
är numera välkomna att an'sluta sig till 
NAB. Enligt NAB:s president Vincent 
T Wasilewski har man med" detta 
öppnat en väg för "alla dem vilka 

Försäljningen av laserskivspelaren. VLP eller LaserDisc. som mark
nadsnamnet verkar bli. har inletts i Japan på bred front och en rad 
skivor finns att köpa. Så här ser ett av Pioneers reklamblad ut för 
LaserDisc. Hit väntas systemet under 1982. 
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återkommande önskat medlemskap i 
NAB". Ett sådant medlemskap öpp
nar nu möjligheter att tillgå NAB:s 
stora resurser på den tekniska sidan 
och i fråga om forskning och affärsin
formation och likaså att delta i orga
nisationens konvent, konferenser och 
medlemssammankomster. NAB om
fattar nu över 4 700 radioföretag och 
660 tv-stationer, där alla de stora 
näten ingår. 

RÄTTELSER 

Agenterna 
är efter oss 
Yttrandet att "dom här agenterna gör 
mej knappast något" , som man förvå
nad kan ta del av i vår högtalarrecen
sion i nr Il då Bo Bengtssons CM-3 
avhandlas , innebär inte att vi är om
givna av illasinnade mörkmän eller 
mini-gremlingar gömda i hörtelefon
musslorna (p 74. spalt 3) . 

Bara att sätteri och korrektur för
vanskat manusets ord "egenheterna" 
till något helt annat. 

Vi är inte förvånade . Makterna 
driva sitt spel. Agenterna är överallt. 
Det är egenheten med att förmedla 
bokstäver till trycket. 

I R T 1979, nr 4, visades hur diagrammen ska tolkas. 
Diagrammet över brusfältsstyrkan anger den fältstyrke
nivå i dB över l Il V/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 till avläst värde. B är önskad bandbredd 
i kHz. 
Prognoserna är framtagna av Televerket, avd RL, Farsta. 
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Högtalare från Cabasse. Antistatmedel och skivrulle från 
Milty. Kassettbandspelare , receiver, mikrofoner och 
diverse tillbehör från Nakamichi. Ortofon-pickuper. Rull
bandspelare, tangentialskivspelare, receiver, tuner, för
stärkare, högtalare och en mängd tillbehör från Revox. 
SM E-tonarmar och Stanton-pickuper. Skivspelare från 

Thorens. Och Cecil E. Watts skivrengöringsmedel ("Dust 
Bug" känner du väl till?). 

Det här är de produkter och agenturer vi marknadsför. 
Vilka av dom vill du veta mer om? Kryssa för här nedan 
och sänd kupongen till oss så skickar vi broschyrer. 

ELFA HIFI AB, Box 1273,17124 Solna. 

--------------------------------Till ELFA HIFI AB , Box 1273,17124 Solna. Skicka mig broschyrer påde produkter jag kryssat för! 

o Cabasse högtalare 
O Milt Y antistatmedel Permostat 
O Milt Y skivrulle Pixall 
O Nakamichi kassettdäck 
O Nakamichi receiver 
O Nakamichi mikrofoner 
O Nakamichi Black Boxes 

NAMN 

O Nakamichi High Com II 
brusreduceringsenhet 

O Ortofon Moving Coil-pickuper 
O Ortofon magnetiska pickuper 
O Ortofon Low Mass-pickuper 
O Revox rullbandspelare, receiver, tuner, 

förstärkare, skivspelare, högtalare 

ADRESS 
Informationstjänst 7 

O Revox tillbehör 
O SME tonarmar 
O Stanton pickuper 
O Thorens skivspelare 
O Cecil E. Watts skivrengöringsmedel 0 ___________ _ 
0_--, __________ _ 

POSTADRESS 
RT 12-81 

l>iSJit(JIIJ1\lltilJ1~t~r 
I>T-830 

DT-830 är en robust, 31 /2-siffrig digitalmultimeter för mätning'av ström, 
spänning och resistans . Den är även utrustad med diod-test, transistortest 
och kortslutningsprovare med summer. 
DT-830, som är byggd i Japan, är konstruerad för hård daglig användning i 
tuff miljö. Anpassad för starkströmsteknikerns behov eftersom den är utrus-
tad med kortslutningsprovare och 10 Ampereområde samtidigt som den 

även klarar elektroteknikerns krav (hög känslighet, diod-test och transistor
provare) . 
Följande tillbehör ingår i priset: 
Väska, testkablar, transistorprob, batteri, reservsäkring och bruksanvisning. 
För allt detta betalar Du endast 495:-, inkl23,46°/" moms (400:- exkl moms). 

Introduktionspris : 495 :- inkl moms (23,46%) 400:- exkl moms 

Jag beställer __ st DT-830 med väska , testkablar, transistorprob, batteri , 

reservsäkring och bruksanvisning för 495:- inkl moms (23,46%) men exkl porto . 

D Jag vill ha 10 dagars returrätt. 

Namn: Företag: 
Tel : Adress: _________________ _ 

Postnr . _____ Postadress: ________ _ RT 12-81 

BANVAKTSVAGEN 20. BOX 1307. 17125 SOLNA. TEL 0818204 00 
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MOT NYA DIMENSIONER 

Det finns lättviktslurar som är 
verkliga tungviktare i ljudåter
givning - Audio-technicas all
roundlurar. 

Vi har ett flertal, alla under 
100 gr. Men vi har större också. 
Vilken typ som är bäst kan 

~ bara du själv avgöra. 
Du hittar en skillnad i ljud

upplevelse men inte i kvalitet. 
För dig som inte vill låsa in 

musiken i vardagsrummet 
finns inget att förlora i ljud
kvalitet; b~a frihet och nya 

.För 'oss ä:t m1~e:.:JtlOrllU 
.r tillbehör' u~n viktigaste . 
~"' länken i ljudkedjan. Vårt sor
:~timent är fö, dig som upplever' 

'ljud, inte bara hör 
- prov lyssnar och jämför 
- köper hörlurar separat och inte i paket 
- väljer det bästa men inte det 'dyraste. 
Audio-Technica ger ljudet en chans. 

~,""i't .. ~ .. ~~,:~." 
>Ir':":~ ,_~ 

EXTRAERBJUDA . 'DI' 
Du får eri uppsättning be
kväma, värmande eskimå
kuddar vid köp aven AT 
lättviktslur. Erbjudandet 
gäller hos nedanstående 
återförsäljare och så länge 
lagret räcker. 

~''''~'''''''''' '~~''''''' 

@ audio-technica 
CENTRUM RADIO AB,16185 BROMMA, 

TELEFON 08-987590. 

Här är ndgra av landets största dter{örsäljare av Audio-Technica: 

Alvesta: Görans Radio & HiFi, Värendsgatan 4 ~ Eskilstuna: Ljudkällan, Kungsplan 4 .Gislaved: Bild & Ljud, Köpmangatan 5 .Göteborg: Ågrens HiFi, Teate~
gatan 21. Hallsberg: Allanssons Radio & TV, O Storgatan 16. Halmstad: Halmstad Ljudcenter • Hyltebruk: Hylte Ljudcenter.JÖnköping: US Radio TV, Ö 
Storgatan 75. Karlshamn: Fohlströms Video TV HiFi, Rådhusgatan 14. Karlskrona: Nova HiFi, Ronnebygatan 31. Karlstad: Oryx Radio & TV, Järnvägsga
tan 11. Kungsbacka: El-Be HiFi, Storgatan 17- 19. Landskrona: Kundvänliga Axlin, Infarten KÖPGentrum • Linköping: HiFi-Huset, Storgatan)2 .'Lund: 
Kundvänliga Axlin, MobiIia • Lundevarv: Ådalens TV Service. Lycksele: Radiocentralen, Storgatan 46. Malmö: KundvänligaAxlin, Caroli City, Ostervärns
gatan l, Mobilia, Burlöv Centrum, Stereo-City, Föreningsgatan 57. Norrköping: HiFi-Huset, Gamla Rådstugugatan 44. Stockholm: Best Sound, Odengatan 
62, Hammarby Radio, Johan Printz väg/Johanneshov, Ljudgalleriet, Gallerian, Ljudmakarn, Norrlandsgatan 28, Nordiska Kompaniet, Hamngatan, Farsta 
Centrum, Söderbergs Radio, Sveavägen 88, Grimstagatan 170/Vällingby. Södertälje: Gunnars, Storgatan 6 • Trelleborg: KundvänligaAxlin, Extra Stormark
nad • Täby: Nordiska Kompaniet, Marknadsvägen 15. Umeå: Radiocentralen, Björnvägen 7. Uppsala: HiFi-Huset, Sysslomannagatan 5. Västerås: Arne 
Andersson Radio & TV & Foto, Smedjegatan 6. Växjö: Görans Radio & HiFi, Kungsgatan 4. Örebro: HiFi-Huset, Köpmangatan 47, 
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Skandinaviens tnest besökta setninarier 
- personlig planering tned Titne Manager 
Time Manager ger Dig möjlighet att skapa en bättre personlig planering, som tar hänsyn till 
både arbete och privatliv. 

En grundläggande ide bakom tekniken med time manager~verktyget är nämligen att dessa 
båda sidor av tillvaron har ett nära samband. Är arbetsförhållandena goda fungerar också 
privatlivet bättre - och omvänt. 

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

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

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

Välkommen! 

[ AFFiiRS-] 
FÖRIAGET 

IIIICTIVI CDIIUNICATIDNS ARI VITAl ... 
Effective communications are vital to the efficiency of every organisation. The easiest way to 
see and compare the whole range of electronic communications systems is to visit 
Communications 82, the world's leading international exposition of communications equipment 
and systems. It will be the sixth in a bienniai series and will comprise a major international 
exhibition and conference, plus a programme of social events with guest speakers of 
international stature. 

Communications 82 will be of direct inte rest to all communications users as it crosses 
the boundaries between civil and military, public and private, industry and commerce, 
fixe d and mobile, in the same way as do the technologies involved. 

So whatever you need - however specialised - you 'lI find the latest equipment at 
Communications 82, ranging from the simplest mobile radio equipment to tropospheric 
scatter; from public or private digital telephone exchanges to telephone handsets; and 
from data communications and information technology systems generally to fibre optics 
and power supplies. 

Communications 8Z enjoys unique and continu ing 
support from national and international 
authorities, including 
• International Telecommunication Union 
• British Government - through the Home Office 

and the Department of Industry 
• British Telecom 
and the !wo leading UK trade associations 

The Communications 8Z Conference is again 
organised by the Institution of Electrical 
Eng ineers, in association with the IEEE 
Communications Society, IEEE UK/RI Sect ion, 
Institution of Electron ic and Radio Engineers, 
British Computer Society, Institute of 
Mathematics and its Applications, and Institue 
of Physics . 

flo:SJ Resebyra/Specialreso;- - - - - - - 03öl 
Exhibition Dept. Valand City, Box 4027, 203 n Malmo RT t 2-8 t I Tel: 040-71245 Telex : 32812 . I • Electronic Engineering Association 

• Telecommunication Engineering and 
Manufacturing Association 

Communications 
~~ 

Communications Equipment and Systems 
National Exhibition Centre, Birmingham, England 
20-23 April 1982 . 

Communications B2 is organised by Industrial and Trade Fairs limited ~ 
Radcliffe House, Blenheim Court, Solihull, West Midlands, England 
Tel: 021-705 6101 Telex: 331013 for Tony Davies Communications. 

Informationstjänst 10 

Please send me Exhibition Conlerence 

details of Communications B2* I I I 
Name ____________________________________ __ 

Position __________________________________ _ 

Company __________________________________ __ 

Address __________________________________ _ 

I 
I 
I 
I 

·Please indicate as appropriare I 
----~ 
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REALTID 
KLOCKA -_.''''''. 
(oxt,.) 

MAn: 

TvA ST PARALLELL l/O 
(oxt,.) 

TYA KOMPLEnA RS232 KANALER 
Fö, to,mln.l/modom/lk,I •• ,o 

TANGENTBORD 

SENTEC BIG BOARD är utvecklad 
spec iellt tör den senaste vers ionen 
av CP/M. Tänk bara på all program
vara du kan köra utan vidare ... . 

+5V @3AMPS 
! 12V @0.5AMPS 

PR INTER 
4 at 8" Floppy disk 

CR T TE RM INAL ~ 

DU FAR ALLT DETTA pA ETT ENDA KORT 

84K RAM 

Z·80 CPU 

Hela RAM·area n på 64K ar IIl1gangllg med 
standard 4116 RAM. EPROM och vldeou1rym· 
met ar " bank selected" . 

Helt buffrad. Tar all Z80/8080-kod . Mode 2 
Interrupt. 

8" Floppy Ol i k WD1771 controller med TIL dataseparator. 
Cont,olle, IBM 374Q.kompallbel. Hanterar 4 st S" SO drl· 

var (243 K formaterat) och ar d irekt anslut· 
nlngsbar med stanJardkabel - exempelvis till 
Shugart SABOO/801. TldsfOrd rOjd motorkont roll. 
CP/M 2.2. 

24 x 80 tacken Perfek t, skarp, stad ig blid med hårdvaruscroll , 
full markOrkontroll, sammansatt eller delad 

synk/video t normal eller Inverse. Stora och 
små bokstAver med underslAng. Teckengenera
torn ligger I 2716 EPROM (du gOr latt en egen). 
Standardgenerator fOr PASCAL, FORTRAN 
o s v eller svenska tecken för ordbehandling , 

110 Separat parallell Z80 PIO fOr standard ASCII 
tangentbord. Utgång fOr direkt anslutn ing 1111 
monitor. 

2K Syatom Med kommandona: Boot CP/M, Dump memory, 
Monitor Copy, Examine, Fill memory, Test memory, Go 

to, Read och Wrlte 110 ports, Disk read (drive, 
track, see tor) och Search. Monitorn ligger i en 
av fem tIIlgangliga EPROM och tar ej upp plats 
I 64K RAM arean. 

Med Sent.cI enkortsdator Blg Board ar du "up and runnlng" på ett kraftfull t datasystem för en myc
ke t tåg kostnad. Koppla bara till ett par S" d iskdrives - vi har flera fabrikat i 3.500 kr·klassen , ström
försörjning - vi har komponentsatser och kompletta nataggregat , ett tangentbord - exempelvis 
" Sverigebordet" för ca 640 kr, och en vanlig bildskarm. 

SAMT DETTA SOM 
EXTRA TILLBEHÖR 

Sorlo 110 Två kanaler med Z80 SIO och SMC S117 Baud 
ra te generator. Komplett RS232, asynkron eller 
synkron kommunikation fOr terminal, modem 
eller skrivare. 

Porolloll 110 Två kanaler med Z80 PIO fOr totalt 16 bit buff· 
rad parallell tvåvags 110 med handshake fOr 
skrivare m m. 

Ro.ltld klocka Med ZSO CTC. Dygn , tim , min , sek ... 

Komplott komponentaota för 110 och 
r •• ltld.klocko. Prla 590,00 + moml. 

Sentee Blg Board har anvandare inom industri, kontor och utbildning. Industrin har en OEM·produkt 
med kraftfUll , valdokumenterad monitor i ZSO·kod OC h plats för ytterligare 4 st EPROM. 

1 
1 
1 
1 

Upplandsgatan 39, 113 28 STOCKHOLM. 1 
Tel. 08-32 46 00 RT 12-81 : 

Sentee Big Board passar utmarkt fOr admin istration , ordbehandling och programutveckling med 
24 x SO skarm och valfri teckenuppsattn ing i 2716 EPROM. PZSO kan anslutas direkt till RS232· 
terminal med automat isk baud rate anpassning och programvara finns för serie och parallellpr inter. Ja tack , sänd mig mer information om Sentec Big Board 1 
Sentee Blg Board har dessutom en pedagogisk uppbyggnad i såval hård· som mjukvara och kan an· 
vandas för utbildning i ZSO och programmering . 

1 Namn , . .1 

Tag kontakt med Sentec AB för ytterligare in formation - eller gör ett besOk hos oss. Vi vill garna de
monstrera Blg Board och ge svar på dina frågor ! 

Informationstjänst 11 
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MIKROFONTEKNIK I UTVECKLING 
forts fr sid 15 

Vad man åtminstone teoretiskt 
uppnår är en likformig utspänning 
och likaså säger teorin att känslig
heten skall vara lika stor för alla 
uppträdande frekvenser och in
fallsriktningar ; riktigt så idealiskt 
är nu inte det verkliga förhåll a n
det. Känslighetsminskning vid 
högre frekvensers uppfångande ur 
vissa infallsvinklar uppträder van
ligen. 

Det nya med Longs försök var 
att man bibehöll en liten distans 
mellan mikrofonmembranet och 
plattan som "bas", och det är om 
detta begreppet "tryckzon" hand
lar här. I det här utsnittet kommer 
ljudfältet att kännas av som om 
det helt eller till stor del saknar 
bestämd infallsriktning mot mi
krofonen. Plattan och dess ut
formning gentemot mikrofonen / 
membranöppningen kommer, en
ligt upphovsanspråken, att fun
gera som ett slags stoppzon för 
ljudvågen. Med stor precision, det 
handlar om millimeters tolerans 
över gränsytan, kommer Ijud
trycksrörelsen från också likvär
diga signaler med olika infallsrikt
ningar att uppträda "koherent", 
ordnade i likformig rörelse. Ju 
närmare gränsytan vågorna når, 
desto långsammare går förloppet. 
Det hejdas slutligen men bara för 
att börja accelerera igen, och här
vid befinner sig molekylerna som 
är ljudbärare fortfarande i rätt 
fasläge gentemot varandra. Plat
tan och dess ytskikt "sorterar" 
ljudvågens enskildheter, kunde 
man kanske säga . Det här är ju 
ingalunda okänt från den tilläm
pade akustiken där man sedan 
länge talar om dylika gräns y tor 
och väggar som medel att få 
ljudvågor att anta visst beteende. 

Liten mik, stort flak 
Akustiskt fungerar anord-

ningen alltså så att både direktin
fallande och reflekterande ljudvå
gor kommer att samordnas till 
faskorrekt läge. Gränsskiktet de
finieras av underlaget och på ytan 
på vilken kapseln vilar. Ingen 
enskild signal kan träffa membra
net axiellt utan får enbart tillträde 
till det från sidorna . Man undgår 
alltså det av särskilt USA-ljudtek
nikerna omtalade begreppet 
"comb filtering", som innebär en 
frekvensmässigt ojämn verkan i 
form av dominerande resp ut
släckta , tonhöjder och resonanser. 
För PZM-mikrofonen hävdas att 
amplitudresponsen blir synnerli
gen linjär vid samtliga tänkbara 
infallsvinklar för ljudvågen. Med 
detta skulle följaktligen ett annars 

svårbemästrat fenomen ha över
vunnits : Det är jobbigt att kon
struera en mikrofon utan ojämn
heter i sin upptagningskarakteris
tik, och det är kanske ännu svå
ra re att använda den så att ofull
komligheterna inte märks. 

PZM handlar i praktiken om en 
rätt liten mik som sitter "limmad" 
på ett stort, 4-kantigt flak. D v s, 
detta kan ha lite olika geometrisk 
utformning, beroende på kraven . 
Standardutförandet består aven 
elektretkapsel ihop med en fem
tums skiva, 

Byter man ut den senare mot en 
av något annan utformning och 
avfasning, kan man få varierande 
riktkarakteristiker, nota bene 
utan att amplitudegenskaperna 
ändras, enligt tillverkaren. 

"Fritt" ljud resultatet 
Det många användare av den 

här mikrofontypen hävdar är att 
man med PZM-tekniken når en 
hög grad av ökad klarhet och 
"räckvidd" - rent praktiskt kan 
man placera en solist en bra bit 
från mikrofonen, har förf själv 
kunnat se i USA, och ändå få in 
ljudet från vederbörande med en 
oanad "närhet" och skall vi säga 
precision i loben. Detta tänkvärda 
resultat uppstår till följd av att' 
konstruktionen också, heter det , 
utvecklar en hemisfärisk upptag
ningskarakteristik, ljudet fångas 
alltså in inte bara "platt" i sidled 
i höjd med ljudkällan utan också 
en hel del i höjdled. Ljudet blir i 
en rad fall faktiskt påfallande 
plastiskt och lätt: Speciellt minns 
jag vissa pianoupptagningar men 
också ljudet av bleckblås, som i 
båda fallen antog en genomlyst, 
angenämt frisvävande tonkarak
tär, samtidigt som klangen hade 
all önskvärd "impact". Det hela 
gav alltså långt mindre studioljud 
än ett ganska naturligt, rumsligt 
ljud med "stöd" för klangen, som 
samtidigt verkade förmedlas i 
riktning mot åhöraren vid upp
spelningen med god närvaro
känsla . 

Framgången inom studiovärl
den , inom pa-sektorn och den för 
avancerat estradljud i USA har 
dock inte skett utan en hel del 
facktekniska diskussioner. Den 
kanske mest kritiska vidräkningen 
med systemet bakom PZM kunde 
man bevittna tidigare i år , inför 
AES, Audio Engineering Society, 
då organisationen var samlad till 
vårsession i Los Angeles. 

Där framträdde två forskare, 
vilka båda börjat bli allt flitigare 

forts på sid 33 

Kan du vara 
utan den 

här boken? 

Basic-handboken är oumbärlig för den som vill 
lära sig använda datorn till 100 procent. 

Basic-handboken beskriver alla Basic-ord i samtli
ga datorer på marknaden. 

Basic-handboken är skriven aven av USA:s namn
kunnigaste författare inom dataområdet, David A. 
Lien. Den är översatt och anpassad till svenska för
hållanden av Ingmar Olsson. 

Basic-handboken vänder sig till såväl proffs som 
hobbyister och är pedagogiskt upplagd för att göra 
det lätt att hitta och lära. 

Basic-handboken behandlar ingående avvikelser 
mellan olika basicdialekter och ger lösningar på hur 
man omvandlar program på bästa sätt. 

Basic-handboken ger förslag till subrutiner och den 
som har en "tunn" Basic får möjlighet att bättre ut
nyttja sin dators kapacitet. 

Basic-handboken ger en mängd tips och förslag 
inom ekonomiska/administrativa områden och 
grundläggande förklaringar inom matematiska/tek
niska områden. 

Basic-handboken finns hos välsorterade bokhand
lare eller i datorbutiker. Du kan också beställa den 
direkt från förlaget så skickar vi den mot postförskott, 
med 10 dagars returrätt. Använd kupongen! 

----~~!!~~-- ~ 
Skicka mig ..... exemplar av Basic-handboken. 
Jag betalar 178 kr plus porto och postförskottsavgift. Jag 
har 10 dagars returrätt. 

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

Företag ............................................. . 

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

Skicka kupongen till: PAGINA FORLAGS AB 
Birger Jarlsgatan 96 114 20 Stockholm. 

Loken distribueras av TRIM PUBlICA TIONS. 

--------- -
Informationstjänst 12 
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Den enklaste 
förbättringen av 
din musikanläggning 
är också den 
billigaste. 
Pickupen är den första kontakten mellan dina skivor och 
din musikanläggning. Som du förstår en mycket viktig 
kontakt. Är inte den inkommande signalen perfekt, ja 
då kvittar det hur bra övriga led är. De kan ju inte mer än 
vidarebefordra signalen med minsta möjliga distortion. 

Den nya hyper-elliptiska slipningen på våra Shure- . 
pickuper ger lägre distortion än någon annan slipning. 
På bilderna kan du själv se vilken typ av pickuper som 
passar just din skivspelare bäst. Ju bättre tonarm du har 
ju lägre nåltryck kan du använda. Och vilken av dessa 
Shure-pickuper du än väljer så har den alltså numera 
den hyper-elliptiska slipning som gjort vår V 15 type IV 
så berömd. 

(Du kan kanske också förbättra din nuvarande 
Shure-pickup genom att helt enkelt skaffa en ersätt
ningsnåi med HE-slipning.) 

Välkommen in till närmaste Shure-handlare. Där 
kan du själv konstatera varför vi på Shure är världens 
ledande tillverkare av pickuper sedan mer än 20 år. 

Go with theleader - Shure. 

Septon Etectronic, Box 4048 ,421 04 Västra Frötunda . 
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talare vid de olika AES-sympo
sierna och står för en tungt vä
gande, vetenskaplig genomlysning 
av diverse företeelser. Jag har nu 
ett antal gånger hört professor 
John Vanderkooy och hans kol
lega och partner dr Stanley Lip-

. shitz - båda mycket ansedda 
auktoriteter i Canada där de leder 
en universitetsinstitution - leve
rera lika eleganta som inträng
ande analyser aven rad företeel
ser som de uppenbart haft tid och 
pengar att penetrera. Och senast 
nu gällde det PZM. 

De har nämligen funnit att 
mikrofontypen inte fungerar rik
tigt så som det allmänt förmooas . 

Det må vara att de akustiska 
resultaten i hög grad prisas. Men 
V & K hävdar - efter ingående 
studier av förhåll a ndena - att det 
inte är sant att man genom de här 
arrangemangen som PZM mate
rialiserar helt kan råda bot på den 
axiella diskanthöjningen som 
tryckmikrofonen annars är behäf
tad med i sin nuvarande form . 

Grunden för deras kritik är 

Fig 4. Vi beklagar bildens dåliga 
kvalitet, menforhoppningsvis kan 
den ge en uppfattning om hur en 
PZM, tryckzonmikrofon, är ut
formad. Exakta dimensioner är 
inte meddelade for någon av 
Crowns PZM-varianter, men ... 

påståendet att miken i systemet 
givetvis ger en stegrad frekvens
kurva i axialplanet använd som 
frifältsmikrofon, medan detta be
teende skulle upphävas då samma 
mikrofonkapsel monteras flat på 
en styv gränsyta av viss utsträck
ning . 

Nu anför de två att PZM i 
stället medför att både frekvens
gång och polärrespons - själva 
upptagningsområdeskurvan 
tvärtom blir påtagligt försämrade! 
Orsak: Membranet ligger i "akus
tisk skugga" . Det är vad som 
enligt V & L i själva verket måste 
hända då man använder PZM, 
riktade mot den plana skivan 
framför, i syfte att just "skugga" 
membranet från att träffas av 
några direktinfallande ljudvågor. 

Det blev tyvärr inte någon livli
gare publikdebatt inför konventet 
p g a bristande tid men mest där
för a tt Long själv befann sig i 
auditoriet och faktiskt , som det 
verkade, inte kunde vederlägga 
kritiken . Han skulle dock åter-

Fig 5 .... att de utan vidare går 
ner i ett ganska behändigt etui 
framgår ju av den här bilden. T v 
i lådan syns aggregatet for mat
ningen av mikrofonen, som an
sluts med vanliga kablar ti/l stu
dions uppkopplingar. 

Fig 6. Här syns de i PZM-systemet ingående delarna från Crownfor 
olika krav och användningar. 

komma. Men internt bland den 
församlade fackeliten gick förstås 
debattens vågor höga. Ovedersäg
ligt händer något med ljudkvalite
ten med PZM insatta, men inte 
omöjligt krävs mera forskningar 
om fenomenens natur. 

Den intresserade hänvisas till 
den uppsats, "paper", som Van
derkooy och Lipshitz skrivit till 
detta AES 69:e konvent. Det bär 
numret AES Preprint 1796. Pre
print nr 1795 är lika intressant för 
studiotekniken, f ö - det avhand
lar samma herrars rön beträf
fande en föreslagen standard för 
" fas ", polaritet, för analoga band
spelare. Titel: Polarity and Phase 
Standards for Analogue Tape 
Recorders. Förf:a har under åra
tal undersökt ett bestånd studio
bandspelare i Nordamerika och 
funnit att vissa maskiner absolut 
inte kan hålla någon total 
in/avspelningspolaritet, inte hel
ler består några korrekta sådana 
förhållanden ifråga om vad de 
kallar source/tape monitoring. 
Alla vet att ändrar man faslägena 
eller polariteten får man också 
hörbara effekter. Det här sker i 
lå ngt större utsträckning än man 
trott och har långt subtilare verk
ningar än man anat, hävdar de två 
forskarna från Canada. Verknin
garna kommer dessutom att få 
allt värre följder då mikrofontek
nik och övrig apparatur förbätt
ras . 

De har därför framlagt ett de
ta ljerat förslag till universell stan
dard på det här området, och de 
hade till konventet också medtagit 
prov på egen tape med vilken 
ba ndmaskiners egenskaper ka n 
kontrolleras bättre. Ett slags ka
librering, alltså . 

Ett annat viktigt rön är att 
eftersom flertalet av studiovärl
dens bandspelare har faskompen
sationskretsar vilka inte är kom
patibla , borde en standard etable
ras även här. Detta bör främst 
ske, säger de, genom åtgärder i 
inspelningskorrektionselektroni
ken och inte i avspelningsekvalise
ringen, som nu . Man kompenserar 
ju allmänt mellan två led och 
enligt V & L med ofta mindre 
lyckade resultat. 

Men åter till PZM . 

Filmljudet förbättras 
En stor fördel med PZM har, 

vad jag vet, lockat inte minst 
filmindustrin : Tekniken inte bara 
höjer realismen utan den möjlig
gör också, tack vare "rymdkäns
lan", att tonkvaliteten från en 
ljudkälla i rörelse icke tycks un-

dergå förändringar under tag
ningen. Det är, som inses, annars 
ett elände i många fall. Man får i 
fallet bild-ljud i rörelse tillgripa 
diverse knep som att klippa in 
närbilder, lägga på ljud efteråt, 
åka med kameran på alla möjliga 
och omöjliga sätt etc. (Man bör 
akta sig för att tro att insats av 
t ex gun-mikes, distansmikrofoner 
av typen akustiska rör , är några 
universallösningar. ) 

Det finns i dag två PZM-va
rian ter till salu. Den tidigare, 
mera allmänna , heter 30 GP. Den 
har nu följts av nyheten PZM 31 
S. Båda tillverkas alltså med en
samrätt av Crown International i 
Elkhart, lndiana, känd fabrikant 
av förstärkare, fk-variatorer och 
annat och tillika ett av de få 
kvarvarande företagen i bran
schen i USA. 

Growns senaste tillskott, model
len PZM 31 S, sägs ha en "ny" 
frekvensgång och avses främst 
bilda komplement till den äldre 30 
GP. 31 S har ett längre lågfre
kvensregister mot föregångaren . l 
diskanten, heter det från Crown, 
ger 31 S ett varmare, jämnare ljud 
i kontrast mot 30 GP, som har "a 
bright, crisp sound" . Vad förf har 
sig bekant efter studier och rap
porter från branschen är det 
främst CRS i New York som 
föregått med PZM i produktio
nen . 

Digitalmiken här nu? 
Mot bakgrund av att det både i 

USA, Japan, Tyskland och inte 
minst i England - ambiensstereo
fon in! - pågår intressanta utveck
lingsarbeten kan vi med säkerhet 
räkna med ytterligare nyheter i 
fråga om upptagningsmateriel 
och -teknik inom de närmaste 
åren. 

Här samverkar både industrin, 
de tekniska högskolornas institu
tioner, akustiker och i många fall 
de olika ländernas grammofon in
dustri j ämte rundradioföretag, 
vilka aktivt ställt sin medverkan 
till förfoga nde. Då det här 'läses 
torde den intressantaste nyheten 
på mycket länge också ha debute
rat för fackvärlden : Den digitala 
mikrofonen , där veterligt tyska 
firmor blir de första att presentera 
en membrankoppling vilken läm
nar direkta digitala pulser som 
utsigna l, alltså teknik aven hittills 
okänd snabbhet i mikrofon ledet. 
Så fort några närmare detaljer 
föreligger skall vi återkomma -
RT har lovats tidiga informatio
ncr. • 

US 
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Komplett dator i väska . 
Två proccesorer i en krets 
Läromedel 
lör 'data kommunikation 
... National Panasonics nya 
system RL-H 1000 är inte likt 
något annat i datorväg . Det 
yttre skalet består aven atta
che-väska, och i den finns bl a 
datorn HCC, som kan användas 
separat som fickdator på samma 
sätt som de enklare motsvarig
heterna från Sharp och Casio 
(presenterade i R T 1980 nr 8 
resp på annat plats i det här 
numret) . I det här fallet har 
man gått ett steg längre när det 
gäller utbyggnadsmöjlighe
terna, och det totala konceptet 
är helt nytt . Låt oss börja med 
själva datorn HCC, vilken också 
säljs separat: 

Den kommer att kosta ca 
4000 kr, vilket är betydligt 
mera än vad konkurrenterna tar 
för sina enheter, men det rör sig 
också om en mera avancerad 
produkt. Basic-tolken t ex är 
hela 8 kbyte stor och är skriven 
av Microsoft . Ännu så länge 
ligger den i EPROM, men i 
framtiden skall HCC-datorerna 
levereras med en 16 kbyte basic
tolk i ROM. Apparatens 
PROM eller ROM ligger i bot
ten där det finns kretskontakter. 
Framtida kretsar kommer att 

innehålla Pascal liksom en ver
sion av Forth som är överförd 
till Panasonics operativsystem 
snap. l prototypen vi såg fanns 
det 4 k RAM , men det kommer 
att utökas till 8 k i de kommande 
versionerna. 

HCC kopplas samman med 
övriga enheter i väskan över 
kontakter . Man kan komplet
tera med 4 eller 8 k statiskt 
CMOS-ROM som är batteri
matat så att informationen lig
ger kvar även när datorn är 
frånslagen . Med en adapter an
vänder man tv-mottagaren som 
bildskärm, vilket ger bättre pre
sentationsmöjligheter än vad 

. den enda raden i originaldatorn 
ger. Då kan man också utnyttja 
den färg och grafik som maski
nen medger . Vill man ha infor
mationen på papper går det 
också bra; en liten skrivare skö
ter om den detaljen, men den 
klarar bara tecken, inte grafik. 

Det är framför allt datorns 
möjligheter att kommunicera 
med omvärlden som gör den 
intressant. Över ett akustiskt 
telefonmodem kan man ha för
bindelse med en större dator . En 
RS232C-anpassare ansluter 

Kurser i mikrodatorteknik: 
Det finns i dag en rad kurser tid och vidare strukturerad pro-

av det här slaget att välja på. Vi grammering samt systematik 
har tidigare tagit upp några från vid programutveckling. Sifu har 
Utbildningshuset, ISCP och tel 08-24 1400. Mikrodatorim-
Lexicon. portörerna har en ganska omfat-

Här följer en kort förteckning tande kursverksamhet. lintels 
på ytterligare kurser: kursprospekt finner vi de här 

SIFU EIteknik har en rad kurserna: Basic, MCS-48, 
kurser med titlarna: Grundläg- MCS-SI, MCS-8S, iAPX-88/ 
gande mikrodatorteknik (mikro- 86, iAPX-86 (avancerad), 
datorteknik I), mikrodatortek- iAPX-432, iSBC, utvecklingssy-
nik 2, programutveckling för stem/MDS, PL/ M, Pascal , 
mikrodatorer, mikrodator, kon- Ada, iRMX-80/88 och iRMX-
struktionskurs (konstruktion av 86. Intel har tel nr 08-98 5385, 
mikrodatorstyrt datainsam- Britt-Marie Lindstedt. 
lingssystem) , Motorola 6800 Siemens kommer i april att 
grundkurs, Motorola 6800 fort- hålla seminarier om kortsyste-
sättningskurs, interfaceteknik, men SMP och AMS. I mars blir 
datakommunikation och ma- det workshops för dem som re-
skinvara och slutligen data kom- dan är insatta i mirkodatortek-
munikation och programvara. niken och som vill lära sig mer 
Andra avser programmering i om realtidsystem. Tel 
Pascal , assembler, fortran, real- 08-16 1533 /Inger Marshall. 
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Fig I. Datorväskan från Natil!,nal Panasonic v~ckte stor u~Fmärks~m
het på Tekniska mässan i A lvsjö. Grunden I systemet ar den lilla 
jickdatorn HCC som vi kan se i förgrunden. 

HCC till annan kringutrustning 
som t ex skrivare, plotters, ter
minaler m m. Det finns också en 
i/ o-adapter som tillåter överfö
ring till och från sex periferien
heter. Intressant är att en enhet 
för anslutning till mätdatorbus
sen IEEE (IEC, GPlB, HPlB) 
kommer. 

Vem kommer då att köpa en 
sådan här datorväska ? Svaret 
kan förstås bara bli hypotetiskt, 
eftersom liknande utrustningar 
hittills inte har funnits. Det lig
ger dock nära till hands att anta 
att · försäljare ute på fältet kan 
ha nytta av systemet. Kalkyler 
och beräkningar görs enkelt på 
platsen och man har sedan goda 
möjligheter att ringa till sitt 
kontor för att direkt ur deras 
dator få uppgifter om lager, etc .• 

Anpassningsmöjligheterna 
till mätsystemet möjliggör gi
vetvis tekniska tillämpningar., 
Datorsystemet kan användas 
som testutrustning, styrdator el
ler intelligent terminal på fältet. 

Svensk representant är Com
pelan Datasystem ab i Flen. Tel 
0157/14650. 

Statlig satsning 
på mikroelektronik 

"Kombinera mekaniska pro
dukter med mikroelektronik" -
det är budskapet i den kampanj 
som utvecklingsfonderna i sam
arbete med STU (Styrelsen för 
Teknisk Utveckling) och SIND 
(Statens Industriverk) driver. 
Den startades under våren 1981 
och i nio län samlade den i april 
och maj närmare tusentalet fö
retagare till lokala informa
tionsträffar. Där diskuterade 
man bl a mikroelektroniken som 
ett hot eller löfte för de mindre 
verkstäderna. 

SIND och STU hoppas här
med att få i gång konkreta 
utvecklingsprojekt hos ca 10 % 
av de deltagande firmorna . Ut
vecklingsfonderna, som i daglig 
kontakt med företagarna har en 
god bild över aktuella produkt-

utvecklingsbehov, anser att 
kampanjen är välbehövlig. 

Två processorer 
på en bricka 

Den första generationen mik
rodatorer bestod aven mikro
processorkrets till vilken man 
kunde koppla RAM, ROM, 
i/o-portar, m m. Så småningom 
kunde man integrera allt i en 
krets och resultatet blev en "en
chip-dator". 

En annan riktning i utveck
lingen markerar nu National Se
miconductor med den nya mi
krokontrollkretsen CDP 2440. 
Den innehåller faktiskt två av 
varandra oberoende mikropro
cessorer! De har gemensam till
gång till ROM, RAM och 
in- lut-portar. 

Användningsområdena är 
förstås i alla de fall där man vill 
kontrollera två av varandra obe
roende realtid förlopp samtidigt. 
Det kan då röra sig om process
styrning eller datakringutrust
ning som terminaler m m. Med 
två oberoende processorer blir 
uppdelningen av uppgifterna så 
mycket enklare. 

Två-processorkretsen inne-
håller 2 k x 8 ROM och 160 x 4 
RAM. Det senare är organiserat 
som 10 dataregister med var
dera 16 st 4-bits värden. Exek
veringstiden är 4 p-s per proces
sor (icke överlappande). 

Anpassningsmöjligheterna 
mot omvärlden förefaller vara 
mångsidiga. Kretsen har 35 in
och utgångar som är 
ttl/CMOS-kompatibla och ut
gångarna klarar att driva lysdio
der. 

Programvaran motsvarar den 
hos övriga processorer i COP
familjen . I det här fallet gäller 
flervektoriserad interrupt från 
fyra valbara källor och dess
utom omstartmöjlighet. Varje 
processor har fyra nivåers su
brutinstack. I kretsen finns en 
programmerbar tidbasräknare 
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SIGNAL -B RUSFÖ R HÅLLANDE 

Omöjligtl Det kan tyckas så, men faktum är att vi vågar 
redovisa detta smått sensationella värde för det nya 
kassettdäcket Yamaha K-960. Det nya brusreducerings
systemet dbx jämte vår extrema noggrannhet i tillverk
ningen med bl. a. ett mycket speciellt tonhuvud i ren 
Sendust, gör att vi kan uppnå sådana här resultat. 

Det finns bara ett sätt att ta reda på om vi talar 
sanning. Gå in till närmaste Yamaha-handlare och låt 
dina öron övertyga dig! 

HIFI FRÅN VÄRLDENS STÖRSTA 
TIllVERKARE AV MUSIKlNSTRUMENI 

rJAG ARINTREsSERADAVATr BYTA upp MiGTILL YAMAHA HIf7. 
D Skicka mig Er nya produktkatalog med massor av NYHETER 
D Skicka adress och telefonnummer till närmaste Yamaha·handlare 

Namn .. . .. . ...... . . . . .. . ... .. ...... . .... . ....... . .... . ... . 
Utdelningsadress ..... . .. . .... ..... . . ... . ..... . ............. . 
Ortsadress ............... . .. .. . . ... . ........ . . . ....... .. .. . 

Telefon .. .. .. ... ... . . .. . . . . ..... . ...... . ..... .. ..... RT ' 1 '2~8i 

. ., YAMAHA hifi 
Yamaha Svenska AB. Box 4052, 40040 Göteborg. 

tel. 031-42 03 55, 42 72 35. L _____________________ _ 
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~ORS PA LANGA VAGAR. 
Clarion är enbart bilstereo;. ~judanläggni~ga~ 

för vardagsrum sysslar VI mte med. Nej, VI 

har gett oss på ett svårare problem - att ge 
musiken en chans i bilen. 

Ett tecken på att vi lyckats, är de många 
spaltmeter beröm vi fått i tidningarnas test
spalter. Och att nästan var femte svensk som 
köper bilstereo idag, köper en Clarion. 

Som bevis för det suveräna Clarion-ljudet 
skulle vi lnmna visa imponerande tabellvärden 
och frekvenskurvor. 

Men vi tycker nog att det bästa sättet att 
bedöma ljud, det är att lyssna själv! 

CLARION GER DIG 
DET BYGGBARA LJUDET. 

Det Byggbara Ljudet med de många möjlig
heterna, det var vi först med. Precis som vi 
varit först med mycket annat. Den allra första 
bilstereon kom från Clarion. Liksom automa
tiken för vändning av kassettbanden. Och 
elektronisk stationssökning . 

GE MUSIKEN EN CHANS! 
För ungefär en och en halv tusenlapp, får du 

en riktig Clarion-anläggning med bilradioband
spelare och två högtalare. På köpet får du också 
oanade möjligheter; när du vill ge musiken ett 
extra lyft, kan du lätt bygga ut din anläggning. 

Med en effektförstärkare. 
Med ytterligare en. 
Med equalizer. 
Med extra högtalare. 
Med rymd kontroll. 

Ja, med Det Byggbara Ljudet från Clarion, 
kan du bygga ut din bilstereo ända upp till 80 
watt per högtalare. Tror du någon annan kan 
erbjuda dig det? 

Hör med din bilradiohandlare! 

CLARION PE-662 MARK III MED Z-BOA EFFEKTFORSTARKARE 
OCH ZBO-E [QUALlZER. 

G)Clarion 
THE ONE FORTHE ROAD. 

Box 2095. 12702 SK ÄRHOLM EN . TELEFON 08-970 120. 



Maxeli är för oss som gillar musik mer än något annat. För 
oss som vill dra upp volymen och verkligen lyssna. 

Vi som gillar när musiken fladdrar i skjortan och 
rufsar i håret. Vi som tycker att musiken är livet. 
Vi som verkligen lyssnar på musiken och har 
upptäckt vad god ljudåtergivning betyder. Vi 
som sätter vä rde på ett band som håller. Spelning , 
efter speln ing , efter spelning .. . 

Vi som inte nöjer oss med annat än det bästa, vi väljer MaxelI . 
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DUMPEN forts fr sid 34 

och en intern binärräknare med 
mieroware-kompatibel in- /ut
gång. 

Lär kommunikation 
med ABC-Iab! 

ABC-Iab heter en tillsats som 
passar till ABC 80, ABC 800 
och AlM 65, och den gör det 
möjligt för datorn att styra pro
cesser, samla in data m fl tek
niska tillämpningar . Den kan 
också användas till andra dato
rer. Utrustningen är framtagen 
av Liber Teknik och är avsedd 
som läromedel. 

Det är ju just så datorn an
vänds i tekniska tillämpningar, 
men hittills har det varit knapert 
med den fysiska anpassningen 
till omvärlden vad gäller färdiga 
lösningar. 

Hittillsvarande läromedel har 
en begränsning genom att de 

. bara behandlar själva datorns 
uppbyggnad och funktion, men 
nu kan man alltså ägna sig åt 
den intressanta anpassningsde
len . 

ABC-lab är lätt att använda . 
Den styrs från en mikrodator 
med högnivåspråk där möjlighe
ter till enkel lagring och återan
vändning av tidigare utvecklad 
programvara finns. Den är 
också ett flexibelt hjälpmedel 
för utveckling av prototyper vid 
konstruktionsarbete i elektro
nik. 

Ämnesområdena för ABC
lab är följande: 

- Elektronik med praktiska 
övningar i analog och digital 
kretsteknik . 

- Reglerteknik med styrning 
av processer. 

- Kraftelektronik där man 
styr maskiner. 

- Maskinteknik med mät
ningar av töjning, temperatur, 
kraft, vibrationer m m. 

- Vvs-teknik där man gör 
mätning och styrning av tempe
ratur och ventilation m m. 

- Fysik och kemi, inom vilka 
områden man samlar in mätvär
den vid laborationer. 

- Matematik med verklig
hetsanknutna tillämpningar av 
matematisk analys. 

Exempel på laborationstil
lämpningar är: Datainsamling, 
automatisk funktionsprovning 
med felsökning i digitala sy
stem, simulering av digitalkret
sar och logiska funktioner, ro
botstyrning samt analog och di
gital filterteknik. Dessutom kan 
man bygga en multimeter, tran-

sientrecorder, spektrum anal ysa
tor, funktionsgenerator samt 
minnesoscilloskop. 

ABC-Iab innehåller en 8-bi
tars a/d-omvandlare och en 
8-bitars d/a-omvandlare, åtta 
ttl- och fyra reläutgångar, kopp
lingsbord för egna uppkopp
lingar samt ett nätaggregat för 
+5V,2Asamt ±12V,0,4A. 
Priset är 4 500 kr och enheten 
inkl dokumentation säljs av Li
ber Teknik, tel 08/7399000. 

Datortillverkning 
norr om polcirkeln 

Sveriges nordligaste datortill
verkare finns i Pajala, 10 mil 
norr om polcirkeln. Zampo elek
tronikindustri ab heter firman 
som etablerades för ca tre år 
sedan . II personer är i dag 
verksamma där inom produk
tion, programutveckling, CAD
system, plåtverkstad m m. Åt
skilliga Zampo-system används 
i kvalificerade tillämpningar 
inom forskning, industri och ad
ministration. 

Den senaste produkten heter 
2ampo DS-510, vilken är ett 
kontorsdatorsystem. Datorn är 
här sammanbyggd med bild
skärmen, miniflexminnet och ett 
Winchester-minne. Primärmin
net rymmer 64 kbyte, flexskiv
minnet 550 kbyte och Winches
ter-minnet hela 10 Mbyte. De 
aktuella programspråken är ba
sic, fortran, cobol och Pascal 
med CP /M som operativsystem. 

En annan CP/M-dator är Pi
eollo från Scanips Data ab i 
Stockholm. Till den har man 
utvecklat ett programpaket som 
går under namnet T/maker. 
Bakom beteckningen döljer sig 
ett data- och ordbehandlings
program samt en motsvarighet 
till VisiCale. Programmet har 
fullskärmeditor för ordbehand
ling som behandlar text upp till 
255 teckens bredd . Den inklude
rar funktioner för sortering, 
textformattering och justering, 
textbuffert för flyttning av block 
samt repeterad insättning av 
brev, rapporter och text. 

Nyheter 
i korthet 
• 12 miljoner instruktioner per 
sekund kan M-seriens datorer 
från Hitachi behandla. För att 
uppnå det använder man i stor 
utsträckning ecl-Iogik . De första 
stordatorerna i serien med 32 
Mbyte primärminne heter M-
280H och M-240H. 

• Pascal i Philips mikrodator
utvecklingssystem PMDS. 
Kompilatorn finns tillgänglig 
för processorerna 808(J, 8085, 
280 och 6809. 
• Winchester-minnet med av
tagbar skiva som back up, vilket 
vi skrev om i NCC-reportaget i 
RT 1981 nr 9, är nu represente
rat i Sverige. Tillverkaren heter 
alltså New World Computer 
Company och den svenske agen
ten är Alterego Scandinavia ab, 
tel 08/27 26 10. 
• Gylling System-Elektronik 
har nyligen givit ut en katalog 
med program till Apples småda
torer. Här finner man ett 40-tal 
anvä ndarprogra m. 
• Data-Krut är ett nytt infor
mationsblad som Scandia
Metric kommer att ge ut 5-6 
gånger per år. Det handlar om 
Kringutrustning . 
• Hur lagrar man sina disket
ter? Ab Affärssystem har löst 
problemet genom att tillverka 
låsbara plastboxar i lämpliga 
format. Firman nås på tel 08/ 
23 0430. 
• Signetics och AMD samar
betar nu på mikrodatormarkna
den. Avtalet innebär att varje 
part får tillverka vissa av den 
andra partens bipolära mikroda
torprodukter. Det innebär i 
praktiken att man t ex kan få 
följande kretsar från alternativa 
leverantörer: 

Mikroprocessorn 8X300, st y
renheten AM2964B för dyna
miska minnen och kretsen 
AM2960 som detekterar fel 
samt korrigerar. 
• Svenskt mästerskap i pro
grammering! Det är en tävling 
som Institutionen för ADB vid 
Uppsala universitet har utlyst. 
Första pris är en veckas fri lek 
och programmering på institu
tionens da tor . 
• TRIM Publications senaste 
litteraturkatalog är nu klar för 
distribution. Den rymmer en 
mängd intressanta böcker om 
datorer från svenska och utländ
ska förlag . Tel 08/5400 10. 
• Databiten är en firma i Sand
viken som producerar program 
för ABC 80 och 800. Deras 
senaste katalog omfattar bl a 
programtitlar som listning och 
kopiering, plotter, 3D-perspek
tiv inklusive plottning, resonans
kretsar och funktion / regression. 
Databiten har tel 026/ 256493. 
• Hur hittar man lättast en 
datorartikel i Radio & Televi
sion, Byte, Mikrodatorn eller 

Fig 3. ABC-Iab är en tillsats till 
datorer som tillverkas av Liber 
Teknik. Tillsatsen använder man 
for att låta datorn styra diverse 
utrustningar eller for att ta in 
data. Kort sagt utgör ABC-Iab 
den felande länken mellan datorn 
och omvärlden. Utrustningen 
säljs tillsammans med en hand
ledning i lämpliga laborationer. 
Fig 4. Mikrodatorn Piccolo från 
Scanips Data. 

""<>. 

Fig 2. Blockschemat på kretsen 
COP 2440 som tillverkas av Na
tional Semiconductor. Det rör sig 
faktiskt om två processorer i 
samma hölje. De delar på minne 
och in- och utgångar men funge
rar helt oberoende av varandra. 

ABC-bladet? Databiten ha r gi
vit svaret genom att ge ut en 
bibliografi över datapressen på 
en flexskiva . 
• Engelsmän och fransmän har 
nu enats om en gemensam stan
dard för teletext / videotext. Den 
bygger på det brittiska systemet 
Teletext och det franska An
tiope. Kanada har antagit den 
nya standarden. • 
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RT PROVAR KASSETIER 

•• När man läser ett test vill 
man gärna veta vilken produkt 
som var bäst . Det finns dock 
väldigt få ting som låter sig jäm
föras så lä tt och entydigt att man 
ka n få fram en helt giltig segra re . 
Med kassettband går det helt visst 
inte. Om det vore så skulle vi 
kunna sluta och bara ta la om att 
bandet XYZ är bäst i alla avseen
den. Köp det! Punkt slut. 

Även om ett band är tekniskt 
bäst så att det ger bäst ljud i a lla 
si tuationer, är det ändå inte säkert 
att bandet är bästa köp i a ll a 
lägen . Bra band kostar för det 
mesta mer ä n mindre bra ba nd . 
Vad som är bäst avvägning mellan 
pris och ljudkvalitet måste var och 
en av användarna avgöra. 

Men det går knappast att utse 
ens ett band som är tekniskt bäst 
i a lla situationer. Man måste t ex 
a nvända ba ndet i en spelare, och 
olika band ger olika resultat i 
olika spela re. 

Problemet 
med bia s 

Den första svå righeten ä r vid 
vilken förmagnetisering bandet 
skall arbeta. Det finns en given 
standard enligt DIN som gäller, 
men den ä r inte helt entydig. 
Dessutom finns numera ett för
slag från IEC på en bättre definie
rad a rbetspunkt. Ba ndspelare som 
ma n köper eller lå ter trimma kan 
dock ge högst olika värden på 
förmagnetiseringen , och därmed 
olika resultat med banden. 

Om ma n ändra r förm agnetise
ringen händer en mängd saker. 
Allt det kan sammanfattas i en 
skara kurvor enligt fig. Mängden 

kurvor ger där en svårtolka t in
tryck. Det man kanske \T1ärker 
mest aven ändring i förmagneti
seringen ä r att frekvensgången 
ändras . Det kan uttryckas så att 
känsligheten vid höga frekvenser 
ändras. Ju högre förmagnetise
ring, desto säm re känslighet vid 
höga frekvenser, eller desto sä mre 
diska nt. Det ser man på kurva n 
E 10kH z som stå r för Empfind
lichkeit . känslighet, vid 10kHz. 
En låg förmagnetisering ger a lltså 
bättre, eller snara re högre, dis
kant. 

Men frekvensgången vi ll ma n 
ju ha rak. Vilken förm agnetise
ring ger ra k frekvensgång? J a, det 
vet ma n inte. Frekvensgången i en 
bandspela re ä r sta ndardi serad vid 
avspelning. Man spelar av ett 
norm ba nd och ställer tidkonstan
terna ("tonkontrollerna") i av
spelningsförstärkaren så att fre
kvensgå ngen vid avspelning blir 
rak. Sedan spelar man in med en 
förmagnetisering man tycker är 
bra, och ställer därefter frekvens
kurvan på inspelningsförstärka
ren så a tt man får rak frekvens
gång vid avspelning. 

Med det band spela rtillverka
ren va lt och med den förmagneti 
sering ha n valt får man alltså rak 
f rekvensgå ng. 

Inte bara frekvensgången beror 
av förmagnetiseringen. Om man 
öka r förmagnetiseringen kommer 
utstyrbarheten vid låga frekvenser 
a tt öka. Ma n kan a lltså spela in 
starka re på ba ndet utan a tt det 
lå ter illa . Det framgår av kurvan 
Av3 som visa r nivån för 3 % 
distorsion . Ju högre förmagnetise
ring, desto högre nivå. Bruset 
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Billig eDer bra? 
•• •• VALJRAft 

KASSETT! 
o Under flera år har vi analyserat kas
settbanden på den svenska marknaden. 
O I årets test har vi mätt på ett delvis nytt 
sätt, som gör det lättare att jämföra 
banden med varandra. 
A v Bertil Hellsten 

påverkas däremot inte nämnvärt 
av förmagnetiseringen , vilket man 
kan se av de fyra horisontella 
st recken nedtill ifig ( RG). Bruset 
är mätt på fyra sätt som ger olika 
värden , men nivå n är i a lla fall 
konstant. 

Eftersom bruset a lltså är kon
sta nt och den maximalt lämpliga 
nivån ökar när man ökar förmag
netiseringen, kommer dynamiken 
att öka när man ökar förmagneti
seringen . Över en viss gräns börjar 
dock utstyrba rheten att minska 
igen. Det finns a lltså ett värde på 
förmagnetiseringen som ger max
ima l dyna mik vid lågafrekvenser. 

Om nu dyna miken vid låga 
frekven ser stiger med öka nde för
magnetisering, sjunker i stä llet 
dynami ken vid höga frekvenser. 
Det ses i fig av kurvan A I O max 
som visar den maxima la nivån vid 
10kHz. Den kurvan ä r i stort sett 
spegelvänd mot lågfrekvenskur
van. Här finn s också ett max
imum, men det ligger vid en myc
ket låg förmagnetiseringsnivå. 

Kompromiss 
underlättar 

'Det gäller nu för tillverkaren 
a tt välja rätt avvägning mell an 
dynam ik vid höga och låga fre
kvenser. Vilken kompromiss han 
än vä ljer gäller den bara för en 
enda bandtyp. Olika fabrikat ger 
skilda resulta t. Hur ska ll man då 
kunna jämföra band med var
andra? 

En lösning vore att a lla ba nd
tillverkare gjorde ba nd som va r så 
lika varandra i väsentliga egen
skaper a tt ma n kunde byta mellan 
flera typer och ändå få lika resul-

tat. En standardiseri ng, a lltså. 
En sådan finns också, och är 

den gällande DIN. den tyska indu
st rinormen. Den är dock inte enty
dig, och många tillverkare a nser 
sig ha bättre utgångspunkter. 

I stä llet hå ller nu IEC på a tt ta 
fram nya rekommendationer som 
förhoppningsvis kommer a tt om
fattas av flera tillverkare och dess
utom ge mera precisa resultat. De 
nya normerna ä r ännu inte an
tagna, men finns a tt ta del av som 
förslag. Ett band som är tillverkat 
enligt de nya normerna ska ll en
ligt förslaget betecknas med bok
stäverna I EC och en romersk 
siffra som visa r bandka tegorin . 
Sålunda: 
IEC I = järnoxid 
IEC II = kromdioxid och 

liknande 
IEC III = ferrokromba nd 
IEC IV = metallband 

Ett ba nd som betecknas så och 
som innehå ller sta ndarden ä r fullt 
utbytbart med ett a nnat IEC
band inom samma grupp. Fortfa
rande kan dock sådant som brus
nivå och dynamik skilja, men ar
betspunkt och frekvensgå ng skall 
vara lika. 

Ännu ä r vi inte dä r! Fråga n är 
om vi någonsin kommer dit. 
Främsta förespråkarna för I EC
tankarna tycks vara de tyska till
verkarna, och därnäst de ja
panska. De amerikanska ä r tydli
gen mera kallsinniga. Å a ndra 
sidan verkar de amerikanska till
verkarna att vara på väg bort från 
kassettmarknaden i viss utsträck
ning . 

I väntan på a tt a llt ska ll bli 
mycket lätta re får vi välja ett 



annat sätt bestämma arbetspunkt 
för banden. Vi kan då välja att 
stä ll a in förmagnetiseringen 
"rätt " för varje ba nd för sig. På 
sä tt och vis kan man då säga att 
man får ut det mesta möjliga av 
varje band . 

Vad är då "rätt" arbetspunkt ? 
Det finns ju en mängd egenskaper 
att ta hänsyn till. Ett sä tt att hitta 
"rätt" arbetspunkt kan vara att 
ställa den så, att någon parameter 
a lltid blir densamma. Därmed har 
man en egenskap mindre som 
va ri erar mellan banden och ma n 
få r lättare att göra jämförelser. 
"Rätt" för oss här är ju nämligen 
att kunna göra så enkla och till
förlitliga jämförelser som möjligt 
mellan banden . 

relse med andra typer. Deras för
nämsta fördel , den rena fin a dis
kanten, framgår inte när mätning
arna görs på det här sättet. Likaså 
kan det va ra svå rt att rangera 
banden inbördes vid en sådan 
arbetspunkt. 

Att vi ändå valt att mäta me
tallbanden på detta vis förkl a ras 
av att metoden i a lla fa ll rymmer 
en viss sanning: Vi har "transfor
mera t " högfrekvensegenska perna 
ti lllågfrekvensdito i viss mån, och 
slipper därmed värdera högfre
kvensgodheten för sig . 

Hittills har vi bara talat om 
utstyrbarhet och i någon mån om 
brus . Tyvä rr är det ju så att inte 
bara banden brusar . Spela ren 
brusar också. Det är inte ovanligt 
att det bruset bara ligger ca 5 dB 

Alla bandtyper under bandets . Så liten skill nad 
ger samma diskant! påverkar både mätningen och re

sultatet i praktiken . För att bara 
Vi har valt att ställa fö rmagne- ta hänsyn till banden har VI i 

tiseringen så att utstyrbarheten 
vid höga frekvenser (10 kH z) sammanställningen räknat bort 
a lltid blir 12 d B lägre än utstyr- det bidrag man får från spela ren. 

Om skillnaden mellan bruset från 
~a;)~e~~nv~~~~~~ f~~~r~~~~e~~: I~ spelaren med och utan band ä r 5 
ställt in så att MOL, Maximum dB, betyder det att spelaren läg-
Output Level, nivån för 3 % dis- ger 1,7 dB till bandets brus. Om 
torsion , vid 315 Hz a lltid är 12 dB skillnaden är mer än 20 dB är 
högre än MOL vid 10 kHz, där påverkan mindre än 0,1 dB, och 
d om skillnaden är blott 2 dB blir 
n~~ss;~:~~e~ivå n anges som mätt- påverkan mer än 4 dB. 

. Det är en läm plig inställning för Ofullkomligheter 
Jämförelser. Däremot kan det ingår i bilden 
vara en orealistisk nivå i praktiskt Tyvärr ä r nu inte bandverklig-
bruk. Många band ger kanske en heten så "enkel" att man kan 
bättre instä llningskompromiss vid bedöma banden bara efter den 
andra inställningar. Generellt kan dynamik de prestera r. De har 
man dock säga att med denna också en hel del ofullkomlighet er 
inställning ger dynamikmåttet en man måste ta hänsyn till. En 
god samlad bild av bandets egen- såda n är att en jämn ton som 
skaper vid både låga och höga spelas in inte ger en jämn ton 
frekvenser. Dynam iken blir a llt så tillbaka . Styrkan kommer att va-
ett mått på signalkapaciteten.. riera . Variationerna kommer att 
Med den valda instä llningen för- va ra långsamma och snabba, 
sämras nämligen dynamiken ex- djupa och små. Vi har mätt under 
akt lika mycket vid höga frekven- en relativt kort tid, 20 S, och 
ser för a lla band! Dynamiken blir redovisar hur mycket amplituden 
därmed det enda måttet på signal- har ändra ts som mest. Här ger det 
kapaci teten . stor skillnad på banden. Här spe-

Vissa band blir här lite orättvist la r också appara ten in . Om den 
behandlade. Metallbanden kom- t ex ger dålig bandsträck ning 
mer inte till sin rätt på detta sä tt. kommer res ulta tet a tt bli sä mre. 
För a tt de ska ll ge så pass "då ligt" En ann an ofullkomlighet är-a tt 
resultat som 12 dB försämring vid banden gör avtryck på sig sjä lva: 
10kHz måste man förse dem med Om ett inspela t bandvarv ligger 
mycket hög förmagnetisering. intill ett annat kommer inspel-
Man har då i de flesta fa ll kommit ningen att "sm itta" av sig och man 
förbi max nivån vid låga frekven- får ett slags bandeko. Det kan bli 
ser. och får en läg re dynami k än mycket störande vid musik med 
den som är maxi mal. I praktiken stor dynamik. ell er vid tal. Vi har 
använder ma n heller inte meta ll- mätt genom att spela in ett litet 
ba ndet vid så hög förmag neti se- stycke med 500 Hz, låtit inspel-

De flesta av marknadens band 
rådbråkade i labb-testet 
•• Det är en brokig skara band 
som ingår i årets test. Vi har tagi t 
med a lla typer; från metallband 
till lågprisband , från märkesband 
till private labels av mer eller 
mindre okänt ursprung. Somliga 
fin ns på marknaden och andra 
kan va ra svå ra att få tag på . 

Vad gä ller märkesband tror vi 
oss ha med de a llra flesta. Av 
udda namn finns däremot en 
oöverskådlig fl ora av taper som vi 
inte ens försökt att kartlägga. Den 
mesta bandförsä ljningen till kon
sumen t kommer från ett fåta l 
stora tillverkare. De udda mär
kena sva rar för en ringa bråkdel 
av försäljni ngen . 

Ett band som vi missat helt är 
det svenska Track Tape. Enligt de 
ursprungli ga pl anerna skulle Mal
möföretaget börja t leverera i au
gusti . Senaste bud är att vi skall få 
prover I november, och VI bör 
alltså ve ta å tskilligt om banden 
när detta läses. 
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När testet gjordes fanns dock 
inga prover att tillgå, och därmed 
finns de heller in te med i samman
stä llningen . 

Ett annat lite ofullkomligt in
täckt fabrikat är Ampex. Här har 
man inte riktigt vetat hur framti
den skall bli för kassettsidan . Mo
derbolaget har enligt uppgift av
veckl at tillverknirigen , men kas
setten skall t v leva kvar med 
Ampex-namnet , tycks det. Vi har 
bara provat två typer, men sorti
mentet skall omfatta fem va rian
ter. 

Amerikanska 3 M som gör 
Scotch-banden är in te företrädda 
I vå rt test. Anl edningen är att 
svenska 3 M avser att helt dra sig 
ur ljudkassettförsälj ningen och i 
stället ägna sig helt åt videokas
setter och professionella band. 
Det här har varit på gång en tid, 
men fortfarande kan man förmod
ligen komma över restpa rtier av 
Scotchbanden. • 

E. s.tI •• "'r .ppdlt-
"i.g k.nor ,is"r h"r 
ett ';SSI bII.tI beter sig 
om m"" •• tI"" pr-
mIIglfeti,eri"ge& Det 
b. lycbs Nr" lUIfl II 
nltlolbt. I texte" ,i-
s., ,i emellertitl h.r 
mIIlf skllll I.,. kIIr-
POr'" 

ring, utan vid en lägre som ger ningen li gga i 24 timmar och 
bättre diskant. Den valda arbets- därefter spelat av den och mätt - -4 -2 '2 +4 

punkten för med sig a tt meta ll - vi lka signaler som finns på varven 1vA1~ 
____ b_a_n_d_e_n_s_tå_r_s_ig __ rä_·t_t_d_å_li_g_t _iJ·_ä_m_f_ö_-___ r_u_nt __ de_t_I_·n_s_pe_l_a_d_e. ___________ .-1L-_____________ ~ _______ d8 ________ -======================:J~ 
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Tolka staplarna 
så här! 

Beteckningarna efter namnen 
betyder: I = järnoxid ; II = 
kromdioxid och liknande ; III 

Z 
...J = ferrokrom ; IV = metall-
III 

band. 

Toppen på stapeln v isar hur 
starkt man kan spela in på 
bandet. 

Det gröna fäl t et v isar hur 
signalen från bandet var ierar 
i styrka. 

Det lutande strecket v isar 
frekvensgången mellan 315 
Hz och 10kHz. 

Övre kanten på det blå fältet 
visar hur stark kopieringsef-
fekt en är. (Sammanfaller här 
med brusnivån .) 

Stapelns undre kant v isar 
brusnivån från bandet . 

Stapelns totala längd v isar 
-2.0 bandets dynamik. 

----------------------------------------------------~ .. 
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Agfa Super chrom 63,5 
BASF ferroch r om I II 63,4 
BASF Superchrom II 63 , 3 

Memorex r~etal IV 62,0 
Philips Meta l 61,9 
NEC MD 61, 7 

Magnex Studio 3 61, 5 
Agfa Carat 61,4 
Sony FeCr 61,4 

TOC MA 61,2 
BASF Metal I V 61,2 
BASF Chromdioxid 61, 1 

Sony Metallic 61,1 
Technics MX 61,0 
Magnex MX l 60,9 

Philips Ultra Chr ome 60,6 
Fuji Metal 60 , 5 
Magnex Studio 2 60 , 4 

Hi tachi ME/Maxell MX 60,2 
Fuji FX 60,1 
TOK SA-X 60 ,0 

Hitachi SX/Maxell XLI I S 59,9 
Technics XD 59 , 8 
Technics XA 59 , 8 

Pioneer M1 59 , 8 
Fuji FX I 59,7 
Pioneer C1 59 , 7 

Memorex High Bias 59,6 
TOK SA 59 , 6 
Alexett ekonomikassett 59 ,6 

Agfa Metal 59 , 5 
TOK AD 59 , 3 
Sony CD-a 58,8 

NEC SD 58 , 7 
Agfa Superferro 58,6 
Memorex MRX 58 , 3 

Alexett masterkassett 58,2 
Hitachi SR/ Maxell XLI S 58 , 1 
NEC CD 58 , 0 

Sony AHF 57 ,9 
Alexet t kopieri ngskassett 57 , 9 
Toneteam 5000 57,9 

Pionee r N2 57,7 
Ampex ElN 57,2 
Philips Ultra Ferro 57,1 

Memorex Chrome 57,0 
Sony BHF 56 , 9 
Opus uD 56,9 

Hitachi UD/Maxell UD 56 , 8 
Magnex Studio 1 56,7 
BASF Ferro Super lH I 56,3 

Ampex EDR 56 ,1 
TOK D 55 , 9 
Agfa lNS 55 , 8 

NTM 55 , 2 
Fuji Fl 54,8 
P~oneer N1 54 , 6 

Hi t achi l N/ Maxell Ul 53 ,8 
Philips Ferro 53,5 
BASF lH 52 , 6 

Audio May's l N 52 , 5 
Agfa Ferrocolor 52,2 
Sony CHF 52,2 
Sl N 51,7 

Här är banden ordnade efter 
den dy namik de gav i testet. 
Ordningen är här densamma 
som i stapeldiagrammet. 
Märk att metallbanden inte är 
helt jämforliga här - de ger 
i normalt bruk en bättre dis
kantåtergivning än de andra 
typerna. 

Resultatet-en tolkningsfråga 
•• Resulta tet av våra mät
ningar i RT-Ia b presentera r vi i 
form av ta peidiagram. Dä r finns 
sa mmanfa ttat mätningar på 64 
ba ndtyper. Av va rje ba nd har vi 
mätt tre exemplar. 

Sta pl a rn a ä r satta i ordning 
efter fallande d ynam ik . Det första 
ba ndet ger a lltså högst dyna mik 
och 'det sis ta lägst. Stapelns lä ngd 
a nger skillnaden mella n högsta 
ljud på bandet och brus dvs dyna
miken. Ju lä ngre stapel desto tidi
gare i samma nstä llningen a lltså. 
Högsta och lägsta d yna mik i tes
tet ä r 63,5 resp 5 1,7 dB , eller en 
skilln ad på kna ppt 12 dB . 

Dynam iken bestä ms a lltså av 
skillnaden mell a n max nivå och 
brus. Den ska ll na turligtvis vara 
så stor som möjligt för a tt ge bra 
ljud . Men en och samma dynamik 
kan ås tadkommas genom a tt ma n 
ha r mycket hög utstyrba rhet och 
måttligt låg t brus eller må ttligt 
hög utstyrba rh et och mycket låg t 
brus. Resulta tet bör teoretiskt bli 
detsa mm a. I stapeldi agra mmet 
ser ma n också a tt s ta pl a rna ä r 
förskjutna upp och ned . 

Som referens ä r noll dB hä r lika 
med 250 nWb/ m, en internatio
nellt fa stslagen mag neti serings
ni vå. U tstyrningsinstrumenten i 
de n es ta kassettspela re bruka r 
visa noll för en ni vå som ligger 
något under den nivå n (ofta vid 2 
dB under den). 

Man ser då av sta pl a rn a a tt 
ma n ka n sty ra ut vissa ba nd lå ngt 
över noll på instrumentet uta n a tt 
få förvrängning. Med a ndra band 
kan ma n dä remot inte ens styra ut 
till O uta n a tt få distorsion. 

Ma n ser också a tt ma n måste 
styra ut vissa ba nd högt för a tt få 
s tor dyna inik . Hög utstyrba rhet 
följs nämligen tyvä rr ofta av hög 
brusnivå. Meta llba nd ha r hög ut
styrba rh et, men samtidigt hög 
brusnivå. Kromband, å a ndra si
da n, ha r oft a ganska liten utstyr
ba rhet men i stä llet låg t brus . 

"Bäst band" 
på viss spelare 

u är det inte helt ega lt hur 
ma n ås tadkommer den stora dy
na miken. Olika spelare ka n ut
nyttja olika kombin a tione r av 
egenska per mer eller mindre väl. 
Om ba nd et har hög utstyrba rhet 

och hög brusnivå måste man alltså 
kunna styra ut ordentligt för a tt få 
stor dyna mik. En del spel a re 
tillå ter emellertid inte a tt man 
styr ut för fullt. Ma n få r begrä ns
ningar i huvudet och inspelnings
fö rstä rkaren . Lite ä ldre spelare 
med ferrithuvuden ä r typiska så 
dan a konstruktioner. 

Till dem bör ma n i stä llet a n
vänd a ba nd med mycket lågt brus 
och som inte kräver a tt ma n styr 
ut så kraftigt. Då måste å a ndra 
sidan bruset från spela ren sjä lv 
va ra mycket lågt. Annars ka n 
maskineriet lätt äta upp några dB 
av dyna miken , och då ha r ma n 
ka nske inte så stor glädje av ba n
dets låga brusnivå. . 

Så som vi ha r mä tt ba nden hä r 
kommer de kn a ppast a tt fungera 
på någon spel a re . Dyna mik på 
över 63 dB uta n Dolby- kretsa r 
uppn ås ba ra i unda ntagsfa ll. För 
a tt veta vilket ba nd som ger mest 
dynam ik mås te ma n a lltså veta en 
del om spel a ren också. 

Den övre, grön färgade biten av 
sta peln visar hur nivån varierar 
från bandet. Den ska ll na turligtvis 
inte variera a lls, men på grund av 
ojämnheter i oxiden och dess 
tjoc klek på ba ndet kommer nivå n 
a tt å ka eller skutta upp och ned. 
Det ka n störa å tergivningen , spe
ciellt av långsa m musik med lå nga 
utdragna toner. Det blå fä ltet ä r 
förstorat fem gånger för a tt bli 
lä tta re a tt läsa. Fullt så stora 
variationer som det ser ut a tt va ra 
ä r det a lltså inte i verkligheten . 

Frekvensgång 
kan göras god 

Det lutande strecket i mitten av 
stapeln visar frekvensgången vid 
låg nivå (-20 dB). Närma re be
stämt visar linjens högra del å ter
givningen vid 10 kHz, meda n den 
vä nstra ä r referens vid 315Hz. En 
linje som luta r nedå t visar a lltså 
en diskantsä nkning och uppå t en 
diska nthöjning. En ra k linje visa r 
a tt frekvensgången är ra k, eller 
s na ra re lika med den frekvens
gå ng ma n få r frå n ett standardise
ra t mätband vid samma fö rmag
netisering . De mä tband vi använt 
är BAS F R723DC som jä rnox id , 
BAS F C401 R som kromdioxid , 
Son y CS 30 som ferrokrom och 
TDK M A som meta llba nd . 

Som synes ger de nesta band 
näs ta n samma frekvensgång som 
referensbanden , utom de enkla ste 
low noise-typerna i s tort sett. 

Den undre, bl å delen av stapeln 
visa r hur mycket av dynamiken 
som "äts upp" a v kopieringseffek
ten. Kopieringsnivå n a nges alltså 
av den bl å delens övre begrä ns
ning . Den bör ligga så lågt som 
möjligt för att ma n inte skall få 
störningar i något läge. Meta ll
banden ligger hä r i regel mycket 
lågt och bra, och ger a lltså ringa 
störningar på grund av kopie
ringseffekten. Vissa ba nd har så 
låg kopieringseffekt a tt värdet 
hamnar på samma nivå som bru
set. Det betyder dock i och för sig 
inte a tt ma n inte hör kopieringen . 
Öra t kan urskilja den ga nska 
långt nere i bruset, dessvärre. 

Enkla ba nd med då lig känslig
het bruka r också ge liten kopie
ringseffekt. Tvåskiktsba nd å 
andra sida n bruka r ha mycket hög 
kopieringseffekt, vilket ta r bort 
lite av det goda intrycket såda na 
band a nna rs ger:. . 

Så välj nu : Hög dyna mik, lång 
stapel, små ojämnheter, !iten grön 
del, ra k frekven sgå ng, rakt streck 
i det röda och liten kopieringsef
fekt, litet blått fält! T ack vare vå r 
mätmetod ä r det enkelt a tt finn a 
de band som ger mest dyna mik . 
Band med högre dynamik kom
mer först i di agra mmet. 

Skillnaderna mella n ba nden ä r 
ändå små i regel. Den tota la 
dyna mikskillnaden mell a n bäs ta 
och sämsta ba nd är ca 12 dB. 
Dyn a miksiffrorna fö rdel ade sig 
sålunda: 

Mer ä n 63 dB: 3 ba nd 
62 - 63 dB: 1 ba nd 
61-62dB: 10 band 
60- 61 dB: 7 band 
59- 60 dB: 11 ba nd 
58-59 dB: 7 ba nd 
57 - 58 dB: 7 ba nd 
56- 57 dB: 6 band 
5 1-56 dB: 12 ba nd 
Ett ba nd behöver inte förändras 

må nga brå kdel a r aven dB fö r a tt 
få en a nn a n placering i dyna mik
lista n med så täta interva ller . Det 
betyder emellertid ganska lite för 
det ljuda nde resulta tet. För ba nd 
som ligger i nä rheten av varandra 
bör ma n därför lägga stor vikt 
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också vid andra egenskaper som 
kopieringsdämpning och ytjämn
het. 

Högst dynamik får man i regel 
a v tvåskiktsband som ferrokrom 
och de båda Superkrombanden. 
Ferrokromband ställer i regel 
ganska ringa anspråk på spelaren. 
Ma n kan alltså få bra resultat 
även med enklare maskiner. Dock 
ka n ibland frekvenskurvan bli nå
got orolig. Banden ä r också 
ganska dyra. 

Metallband ger också mycket 
hög dynamik, kanske rentav lite 
bättre i jämförelse än vad som 
framgår vid vår mätmetod. För 
att man skall kunna utnyttja den 
höga dynamiken krävs dock väl
digt bra spelare. Enklare kassett
däck som är "anpassade" till me
tallband brukar begränsa dynami
ken väsentligt. Det är svårt för 
huvudet att orka med de höga 
nivåer som krävs vid inspelning. 
Däremot ger meta llba ndet i regel 
bäst diskant av alla bandtyper. 

Superkrombanden fr.ån BASF 
och Agfa ä r egentligen 2-skikt
ba nd av olika slag. De ger hög 
dynamik. Agfabandet ställer 
mindre krav på spelarens förmåga 
än BAS F-tapen . Å a ndra sidan 
ger BASF ett bä ttre och jä mnare 
resultat. 

Vanliga kromband kan också 
ge bra resultat , men hä r ä r sprid
ningen mellan de skilda typerna 
stor. Det tillverkas också "krom
band" av olika material , både med 
kromdioxid och med högkoercitiv 
jä rnoxid . 

Järnoxidband av vanligt slag 
används i största utsträckning. De 
ka n också ge resultat som över
trä ffar de enklare krombandens . 
De a llra enklaste jä rnoxidbanden 
ka llas "lågbrusband" inte för att 
de ger speciell t lågt brus eller bra 
ljud, utan snarare tvä rtom. N a m
net har en historisk förklaring: De 
ersatte de a llra första kassettban
den som gav högre brus . Dess
utom vill väl ingen tillverka re ge 
ba nden na mn som antyder a tt de 
egentligen är dåliga . " Lågbrus" 
skall alltså läsas som " lågpris". 
Ett band som kallas Hi Fi Low 
Noise kan alltså miss tänkas för 
att vara ett riktigt dåligt band. • 

Agfa 
Icke mindre än sex typer står på 

Agfas program, som därmed är ett 
av de större i branschen. I progra m
met finns också det band som ger 
högst dynamik i testet : Agfa Su
perchrom . På det ha r vi mätt upp 
63,S dB dynamik och det ä r hela 
1/ 10 dB mer än för nästa band i 
ordningen . Man kan se tre tydliga 
segrare i "dynamikIoppet" här, och 
det är Agfas Superchrom som dela r 
förstaplatsen med BASF:s Super
ehrom och Ferrochrom. 

Dyna miken på 63,S dB är givetvis 
utmärkt. Det finns emellertid lite 
smolk i glädjen över detta. Ba ndet 
är i sjä lva verket ett två-skiktba nd 
av sa mma slag som ferrokromband . 
Vissa spelare kan därför få svårt a tt 
ge rak frekvensgång om man använ
der det i krom läget som avsett. 
Försök i så fall med kromförmagne
tisering och frekvensgång för fer
rokrom om däcket har de möjlighe
terna. Ba ndet ger också starka ko
pieringseffekter , faktiskt mest av 
alla provade ba nd . 

För a tt ge lika goda diskantegen
skaper som andra ba nd behöver 
Agfas Superchrom lite mindre för
magnetisering än a ndra kromba nd. 
Alternativt får ma n lite sämre dis
kant om ma n använder norma lt hög 
förmagneti sering. Sa mmantaget är 
det ett mycket bra band med undan-

AlexeH 
Det här märket är inget fa brika t, 

och ka n bara köpas i stora kvantite
ter (minst 500 st) från Alexander 
Kassett ab, tel 08/52 la 80. Banden 
är främst tä nkta som kopierings
ba nd, men ka n na turligtvis tlnvän
das fö r alla ändamå l. Storförbru
kare kan här köpa band billigt. även 
om det inte rör sig om superkva lite
ter precis. 

Bäs ta ba ndet kallas maslerkas
sell och kostar för C 90 4:40 plus 
moms i poster om 500 st. Vill man 
ha låda till kostar det ytterliga re 39 
öre per styck . Små priser a lltså. Och 
kva liteten ? För masterkassetten rik
tigt hyfsad, faktiskt. Det rör sig om 
ett järnoxid ba nd med ga nska bra 
data , fullt a nvä ndba rt för kva lifice
rat bruk . Ganska liten kopierings
dämpning, dock. något som det de-

tag av kopieringseffekten. 
Agfas metall band har hamnat 

ganska långt ner i diagrammet. Vi 
märkte också rä tt stora skillnader 
mellan de tre exemplar som mättes. 
Tidigare har vi sett mycket hög 
utstyrba rhet hos Agfas meta llband, 
men de tre proverna här visar lite 
lägre siffror, och som sagt ganska 
stora variationer mellan exempla
ren . 

Agfas ferrokromba nd heter Ca
rat. Alla ferrokromband är vä ldigt 
lika, och de är mycket riktigt vä l 
samlade i diagra mmet. Alla ger 
utmärkta resultat , fastän sa mtidigt 
hög kopieringseffekt. Bruset är 
mycket lågt. Om man har bandspe
lare som ger begränsningar i nivå n 
vid inspelning är e tt ferrokromband 
ett bra val, eftersom man arbeta r 
med ganska låg förmagnetisering 
och därmed inte a nsträ nger elektro
nik och magnetfunktioner så hårt. 
Alla spelare har dock inte läge för 
ferrokrom . I nödfall kan ma n då 
a nvända förmagnetisering för jär
noxidba nd och frekvenskurva för 
kromband . 

I stort sett är a lltså a lla ferro 
krom band likvärdiga, och Agfas 
dito ger ett utmärkt resultat. 

På järnoxidsidan erbjuder man 
tre typer. Den bästa heter Agfa 
Superjerro och är ett mycket bra 
band . Åtminstone om man jämför 
det med järnoxidband. Återgivning
ens jämnhet är god och utstyrba rhet 
och brusnivå ä r sådana att det inte 

lar med andra järnoxid ba nd med 
hög känslighet. Bra band för den 
som vill köra kopiering till laddad 
kassett och ställer krav på kvalite
ten. 

Ha r man lägre krav kan man 
välja den billigare kopieringskasset
ten . Ma n få r lite läg re utstyrba rhet , 
lite högre brus och faktiskt mindre 
kopieringseffekt. Fortfarande ett 
hyfsa t järnoxidband. 

Billigaste bandet från Alexett ä r 
underl igt. Vi mäter det lägs ta brus 
vi se tt på ett järnoxidband, och en 
låg utstyrbarhet. Tillsa mma ns med 
det låga bruset få r vi ä ndå en 
anmärkningsvärt hög dynamik. 
Högfrekvensegenska perna är där
emot märkliga . Det gick över huvud 
inte a tt få någon å tergivning av 10 
kHz vid - 12 dB, utan vi fick i stället 

ställs extrema krav på spelaren för 
att utnyttja bandet till fullo . Bara 
ett pa r tre järnoxidband ger bättre 
eller likvärdiga resulta t. 

Ett pinnhål lägre, i pris och 
prestanda, ligger Agfa LNS. Low 
Noise Special. Det hamna r bland 
övriga lågbrusband i slutet av vår 
uppställning, med typiska egenska
per som låg utstyrbarhet och där
med låg dyna mik . Frekvensgången 
är också fallande mot höga frekven
ser. 

Ännu något sä mre är Agfa Ferra
color som har ännu lägre utstyrbar
het och dessutom högre brus. Det 
bandet bruka r placera sig sist i vå ra 
tester, och det är vä l också me
ningen: Bandet skall vara billigt och 
enkelt sa mt fungera utan a tt ge 
någon hi fi-kvalitet. 

Agfa Metall: Hävda r sig inte så 
bra mot andra metallba nd . Främst 
klen utstyrbarhet. Skillnader mellan 
olika exempla r. 

Agfa Superchrom: Ett av de allra 
bästa banden . Mycket hög dynamik. 
Tyvärr också hög kopieringseffekt. 

Agfa Carat: Ferrokromba nd som 
likt övriga ferrokromband ger ut
märkt resultat på de flest a spelare. 

Agfa Superferro: Mycket bra jär
noxidband. Norma l utstyrbarhet 

, och brusnivå som dock tillsammans 
ger hög dynamik . 

Agfa LNS: Lågbrusba nd utan å t
hävor. Måttligt upphetsa nde. 

Agfa Ferrocolor: Lågbrusband av 
enklaste sort. 

nöja oss med -25 dB diskantnivå . 
Frekvensgången blev a llt annat än 
rak. Bandet ger också ytterst starka 
va ri a tioner. Ett underligt beteende, 
som var lika för a lla de fem prover 
vi undersökte . Fråga n är om de var 
behäftade med något tillfälligt fel. 
Över huvud mås te man va ra upp
mä rksa m på jämnheten i kvaliteten 
när det gäller ba nd som inte säljs av 
tillverka ren sjä lv. 

Alexett masterkassett: Ett bra 
jä rnoxidba nd för kopiering och all
mänt bruk . 

Alexett kopieringskassett: Pris
vä rt järnoxidband med rä tt bra 
egenskaper. 

Alexett ekonomikassett: Under
ligt band som verkar fe laktigt. 
Ingen diska ntå tergivning av bety
del se. 
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Vi har bara provat två av de fem 
typer som skall ingå i Ampex
sortimentet. Vi fick prover på de 
övriga tre typerna så sent att vi 
inte hann göra några mätninga r 
på dem. 

De två provade är de enklaste 
typerna , ELN och EDR. ELN är 
ett band som prestandamässigt 
placerar sig ovanför de enklaste 
lågprisbanden och de bästa järn
oxidbanden . Dynamiken ligger 
strax ovanför 57 dB. 

EDR är ett enklare band med 
ungefär I dB lägre dynamik . Båda 
banden har genomsnittlig jämn
het i återgivningen och måttlig 
kopieringseffekt. 

De tre band vi inte provat denna 
gång är dels två bekanta ; Grand 
Master J och II , dels ett nytt 
metallband. Grand Master-ty
perna har beståtts med 
nya höljen, men sägs vara 
oförändrade mot förr. 
Det torde betyda att 
Grand Master I kräver 
ganska liten förmagneti
sering för a tt ge bra dis
kant, att ytjämnheten, 

sedd som nivåjämnhet, är god och 
att utstyrbarhet och brus båda 
ligger ganska högt. 

Bandet ger en dynamik som bör 
placera det bland de bättre järn
oxidbanden. 

Grand Master II, eller GM II, 
är ett kromekvivalent band. Från 
tidigare mätningar kan vi säga att 
dynamiken är tämligen låg, för att 
komma från ett kromband . 

Metallbandet skall heta MPT 
60, och vi vet inget praktiskt om 
det. Ampexbandens framtid som 
kassettband har verkat lite osäker, 
men det tycks nu som om de här 
fem typerna kommer att gå att 
köpa i vårt land fram över, i alla 
fall. 

Ampex ElN: Järnoxidband 
med genomsnittliga data. Ganska 
låg förmagnetisering krävs för bra 
diskant. 

Ampex EDR: S k lågbrusband 
av enklare slag. 

Auclio May's 
Kassetten på denna tidnings om
slag är tillverkad av Audio May's 
för Thorens. Samma kassett skall 
också säljas under eget namn i 
Sverige. Finessen med den är att 
bandet ligger lindat på små spolar 
inne i höljet. Det hela blir väldigt 
elegant, men lösningen kan också 
vara tekniskt motiverad . 

T ack vare a tt bandet ligger på 
små metallspolar är det betydligt 
mindre risk för att ojämn upplind
ning ka n skapa extra friktion och 
bandtrassel. Vissa band ka n man 
behöva slå mot ett bord t ex för att 
få i gång om de transporterats 
eller varit utsatta för skakningar. 
Dela r av ba ndkakan ka n ha för
skjutit sig och ligger mot sidornas 
glidfolier inne i kassetten . Sådant 
kan helt låsa bandkakan! Det 
problemet ka n inte uppträda i 
Audio May's kassett , där bandet 
hela tiden är inneslutet i spolen. 
Det minskar också risken för ex
tra svaj på grund av frik
tion i kassetten. Friktio
nen är inte bara låg, utan 
också konstant , obe
roende av hur bandet lig
ger. 
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En bra kassettlösning alltså, 
och snudd på' genia l! Men hur är 
bandet? 

Det lä r vara tillverkat av BAS F 
och är likt BASF gul, det enklaste 
LH-ba ndet. Det är inte något 
särskilt bra band, utan ett ganska 
enkelt lågprisband . 

og tycker vi a tt kassetten 
borde vara värd ett bättre band
material! Vi har också sett prover 
på samma kassett med band som 

. enligt uppgift skulle stamma från 
Fuji. Det gav betydligt bättre 
resultat. Över huvud verkar man 
söka efter en lämplig bandkvali
tet. 

Vi har fått ytterligare prover 
med andra bandfabrikat i, från 
den svenske importören. Vi hop
pas man hittar något bra till slut. 

Audio May's lN: En utmärkt 
kasserr med bandspolar av metall, 
och ett betydligt sämre band av 
enklaste lågbruskva litet. 

BASF 
Om vi skall utse något bästa band 
i testet måste det bli BASF su
perchrom. med reservationer åt 
alla håll. Det finns ett par band 
som ger lika god dynamik, men de 
har samtidigt större ojämnhet i 
den återgivna nivån och större 
kopieringseffekt. BASF-bandet 
ger hög utstyrbarhet och lågt 
brus, kombinerat med mycket 
små amplitudvariationer och täm
ligen medel bra kopieringseffekt. 
Det sistnämnda är den svagaste 
punkten på bandet. 

För att bandet skall komma till 
sin rätt bör det köras med ganska 
hög förmagnetisering, högre än 
vanliga kromband. Bandet är upp
byggt som ett tvåskiktband . 

ågra detaljer om uppbyggnaden 
har inte lämnats ut, men det 
förefaller röra sig om två krom
skikt med olika egenskaper. 

Rätt använt ger det här bandet 
ett ljud som ligger i metall band
klass. Ja, i vårt test utklassar det 
samtliga metallband , men det be
ror till största delen på mätbeting
elserna här. Vrd mer normal 
kromarbetspunkt ger BASF su
perchrom något lägre dynamik, 
men väsentligt större utstyrbarhet 
i diskanten . 

Metallband finns annars att få 
från BASF också. Det är ett bra 
sådant som rätt använt i regel ger 
bättre resultat än andra bandty
per. Dynamiken blir knappast 
högre än med andra typer, men 
metall bandet kan i regel ge bättre 
sting i diskanten genom att dis
kantll'ivån kan återges högre och 
med mindre förvrängning. 

I stort sett samma data som 
metall bandet får i vår mätning det 
vanliga Chromdioxidbandet från 
BASF. Vi betonar att metallban
det inte är riktigt jämförligt, men 
krombandet visar ändå fina data . 
I staplarna ser man att skillnaden 
mot metall bandet främst är lägre 
kopieringsdämpning. Den blå sta
peln syns inte imetallversionen, 
men är åtskilligt lång i kromban
det. Det senare är alltså mycket 
bra och överträffas bara, som sig 
bör, av ferrokrom- och metall
band samt de båda superkrom
banden. BASF:s vanliga krom
band har under åren förbättrats 
å tskilligt och håller nu mycket 
hög klass . 

De tre första banden i vår 
sammanställning är alla tvåskikt-

band. Ett är Agfa superchrom. det 
andra är BASF Superkrom och 
det tredje BASF:s Ferrokrom
band. Dynamiken för de tre är 
ungefär densamma. Skillnaderna 
i övrigt är ganska små. BASF
bandet Ferrokrom har hamnat 
mellan de tre, och det är ganska 
rättvisande: Det har en ytjämnhet 
som är ungefär lika med Agfas, 
och sämre än BASF:s Superkrom. 
Det har en kopieringsdämpning 
som är bättre än Agfas Super
krom, men sämre än BASF:s. 
Skillnaderna mella n dem är dock 
små och kanske inte så intressanta 
att gräva för djupt i. 

Om vi lämnar dessa fyra första 
BASF-band får vi ta ett långt steg 
innan vi når fram till Ferro Super 
LH J. eller BASF Grön som den 
stundom kallas. 

Det bandet är inte av så hög 
klass som de andra. Inte av så 
högt pris heller f ö. Frågan är 
dock om man inte får bättre 
valuta för pengarna om man t ex 
köper krom kassetten i stället, som 
inte är 'särskilt dyrare men avse
värt bättre. Man får nära 5 dB 
högre dynamik med krombandet. 
Det är populärt att jämföra band 
med MaxelI UD. Om vi gör så 
med LH I finner vi att de är 
tämligen lika, med något mer brus 
för LH I samt något mera kopie
ringseffekt. Det placerar LH I 
mellan toppbanden med järnoxid 
och lågprisbanden . ormalt kör 
man detta band med mindre för
magnetisering och får då god dis
kantå tergivning . 

Till lågprisba nden hör defini
tivt BASF LH , eller BASF Gul. 
Det är ett riktigt enkelt lågpris
band, ett såda nt som man inte 
köper för a tt få välljud, utan för 
att det är billigt. 

BAS F Metal: Bra metallband. 
BASF Superchrom: Ett av de 

bästa banden i testet. Hög utstyr
barhet, lågt brus och god jämnhet. 

BASF Ferrochrom: Tillhör 
också de absolut bästa. En hårs
mån sämre än Superchrom. Ger 
bättre resultat ä n det på enklare 
spelare. 

BASF Chromdioxid: Ett av de 
allra bästa krom banden. Mycket 
prisvärt. 

BASF Ferro Super lH I: Me
del bra järnoxidband med bra dis
kant. 

BAS F lH: Lågprisband utan 
finess eller särskiljande egenska 
per. 



Fuji 
Vi känner inte riktigt igen Fuji
banden från förra årets test. Sna
rare känner vi då igen vissa egenska
per vi sett tidigare från fabrikatet. 
Eftersom vi mätt på ett lite annat 
sätt är det kanske svå rt att jämföra 
resultaten frå n gång till annan, men 
vi får ändå missta nken att man här 
har ändrat på någon detalj i recep
tet. 

När Fujis metallba nd först kom 
hade det ganska extrema värden vad 
gällde utstyrbarhet, diskant och be
hov av förmagnetisering. Det anpas
sade man så småningom till vad 
andra band av samma typ gav och 
krävde av förutsättningarna. , u är 
bandet ett rätt genomsnittligt och 
typiskt metallband . Skillnaderna 
mellan olika metallba nd är inte så 
stora. Det kan röra sig om enstaka 
dB när det gäller utstyrbarhet och 
brusnivå. Fujis band ligger härvid
lag någon dryg dB under det bästa 
metallbandet och ungefär I dB över 
det enklaste. 

Fuji FX /I är kromekvivalentban
det frå n Fuji. Det har tidi-
gare placerat sig ganska 
oansen ligt mitt bland öv
riga krom band . Med vårt 
sätt att mäta den här 
gången, och i det nya skick 
som bandet förefaller att 
vara, placerar det sig be
tydligt bättre. Vi får nu en 
dynamik som placerar det 

Magnex 
Ett nytt italienskt märke som 
skall gå att få tag på med början 
i höst i Sverige. Man har uppen
bart satt ambitionerna högt för 
produkten, och de prover vi har 
undersökt har visat mycket goda 
värden. 

u ä r oss inte bekant hur gam
mal tillverkningen är, men i Sve
rige är a lltså mä rket nytt. Gamla 
erfarna tillverkare menar att det 
inte är någon större konst att få 
fram enstaka prover på band med 
a lldeles betagande data , men svå
righeterna brukar komma när 
man skall upprä tthålla en jämn 
kvalitet i stora serier. 

Den fra nska firman Pyral till
verkade under några år kassett
band i England. Den fabriken 
hade namn om sig att leverera 
utsökta prover, . men tyvärr något 
mindre utsökta partier av mass
tillverkad va ra . Tillverkningen 
där ä r numera nedlagd . 

Detta är a lls inte sagt som ett 
a ngrepp på Magnex, utan sna rare 
som en brasklapp från vår sida. Vi 
kan ju bara bedöma det vi sett och 
mätt. 

bland de bästa krombanden . Det 
kräver hög förmagnetisering för a tt 
ge de resulta t vi ville ha för mät
ninga rna. Om man kör det med 
mera normal förmagnetisering 
borde det därför ge en betydligt 
bättre diskantåtergivning än ge
nomsnittet. 

FX I har på motsvaran.de sätt 
blommat upp i årets jämförelse. 
Bandet ligger nu bland de bäs ta 
järnoxidtyperna. Hä r ä r förm agne
tiseringskraven mera genomsnitt
liga och ba ndet ger som resultat hög 
utstyrbarhet, låg brusnivå och god 
jämnhet i den åte rgivna signalen. 
Dynamiken blir nära 60 dB, vi lket i 
och för sig överträffas av meta ll- , 
krom- och ferrokromband, men av 
få järnoxid band. 

Fuji FL är ett lågprisband som 
utmärks av låg kopieringseffekt och 
i öv rigt föga märkliga data. 

Fuji Meta l: Genomsnittligt me
ta llba nd . Inte så hög utstyrbarhet. 

Fuji FX II : Bra kromband med 
god signaljämnhet. 

Fuji FX I: Järnoxidband av myc
ket hög kl ass. Lika bra som många 
kromband. 

Fuji FL: Lågbrusband för enklare 
a ppl i ka tioner. 

Magnex MXL är enligt uppgi ft 
ett metall band, men ett underligt 
sådant. 

Metallband brukar ge ett tä m
ligen högt brus, kombinerat med 
hög utstyrbarhet. Med MXL är 
det tvärtom , dvs bandet har lågt 
brus och låg utstyrbarhet. Resul
tatet blir ändå att bandet ger god 
dynamik , närmare 61 dB. Metall
band bruka r dessutom ge små 
kopieringseffek ter. Magnex MXL 
har kopieringseffekt som ett två
skiktsband av värsta sort ungefär , 
dvs väldigt hög. 

Dessutom trivs bandet bäst med 
en ganska låg förmagnetisering, 
ungefär mitt emell an krom- och 
metallinställning ger bästa resul
tat. Om man applicerar mera 
normal metall-förmagnetisering 
blir diskantegenskaperna mera 
sk ra la. 

Allt detta får oss a tt misstänka 
a tt bandet inte är något egentligt 
metallband , utan snarare något 
s lags tvåskiktband av krom typ. 
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Hitachi Maxell 
Maxell-fabriken som tillverkar 
ba nden ägs av Hitachi, och de 
förekommer därför under båda 
namnen. Typbeteckningarna skil
jer däremot. Det billigaste bandet 
heter Hitac hi Low Noise eller 
Maxe lI UL. Det ä r ett lågbrus
band av enkel sort . tstyrbarhe
ten vid låga frekvenser är typisk 
och tillåter inte så starka signaler. 
Bruset är ganska högt , och resul
tatet blir en klen dynamik . 

Det mest kända och förmodli
gen mest så lda bandet är MaxelI 
UD som heter UD också hos 
Hitachi. Det tillhör en "mellan
grupp" vad gäller ljudförmågan: 
I nte så högpresterande som de 
mest avancerade järnoxidba nden , 
men heller inte lika torftigt som 
de enklaste lågprisbanden . Ut
styrbarheten ä r ganska god, men 
brus nivån ä r osedvanligt hög. Dy
namikområdet mellan signal och 
brus blir därmed maxima lt 
knappt 57 dB. 

Skillnaderna är små mellan 
grupperna här . Det märker man 
inte minst om man jäm'för med 
Hitachi j Maxells bästa järnoxid
band, SR respektive XLI S. Det 
ger en dryg dB högre dynamik , 
men placerar sig en bra bit bättre 
i jämförelsen. På en punkt impo
nerar detta band stort, och har 

Det spelar ju i och för sig inte så 
stor roll så länge resultatet är bra. 
Man bör dock se upp så att man 
inte kör med för stor förmagneti
sering, som kan ge dålig diskant. 

Magnex S tudio 3 är ett ferro
kromband , enligt uppgift , och be
ter sig också i a lla stycken som ett 
sådant. Ingen plats för tveksam
het där , inte. Om man undantar 
BASF ferrokrom ä r de alla som 
enäggsmånglingar, och Magnex 
passa r bra in i syskonskaran. Fak
tiskt ger Mag nex-ba ndet minst 
nivåvariationer av alla ferrokrom
band , även om vi a lltså skall vara 
försiktiga att dra slutsatser av de 
enstaka prov som är oss bekanta. 

Magnex Studio 2 heter krom
bandet från tillverkaren. Det ä r 
ett ba nd med måttlig utstyrbar
het , men lågt brus . Dynamiken 
ligger på ungefär 60 ,S dB, vilke t 
ä r mycket bra om spelaren kan 
utn yttja det låga brusvärdet. En 
stark kopieringseffekt drar ner det 
goda intrycket något. 

a lltid gjort. Det gälle r jämnheten 
i å tergivningen, som är oöverträf
fad. Vi har mätt snabba variatio
ner som är mindre än 0,2 dB. Ett 
genomsnittligt band ger variat io
ner som är två-tre gånger större. 

En jämn återgivning blir sä r
ski lt viktig om man a nvänder 
kompandersystem typ dbx för att 
undertrycka bandbruset. Samti
digt som de trycker undan bruset 
framhäver de tyvärr såda nt som 
ojämnheter i såväl frekvensgång 
som nivå. System av typ dbx 
bö rj ar nu bli allt vanligare i kas
settdåck, och därmed får ma n 
börj a ställa nya krav på banden . 
Det blir inte längre lika viktigt att 
bandet i sig skall prestera lika stor 
dynam ik. En sådan parameter 
som nivåjämnhet blir i stället 
desto viktigare . Hitachi SR j Max
ell X Ll S är därmed ett bra band 
för den typen av applikationer . 

På sam ma gång är det bra 
också för vanligt bruk , och pl ace
rar sig sammantaget bland de 
bästa järnoxidbanden. 

Kromekvivalenten heter H ita 
chi SX eller MaxelI XLII S. Det 
ä r ett bra krom band som också 
det ger ytterst små nivåva ria tio
ner. Jämfört med "äkta" krom
band ger det högre utstyrbarhet 

forts på nästa sida 

Magnex Studio l är na mnet på 
järnoxidbandet. Det ger resulta t 
som placerar det i en mellangrupp 
till sam mans med band som Max
ell UD och liknande. Ganska bra 
resultat, alltså, men inte av a bso
lut toppklass vad gäller dynami
ken . 

Både brusnivå och utstyrbarhet 
är lägre än D:s. Kopiering
effekten och nivåvariationerna är 
dä remot högre, tyvärr. 

Magnex MX: Metallband som 
snarare förefaller alt vara två
skiktband av något s lag. Mycket 
lågt brus, måttlig utstyrbarhet. 
Skall användas med ganska låg 
förmagnetisering jämfört med 
andra metallband. 

Magnex Studio 3: Bra ferro
kromband som är väldigt likt 
andra sådana. 

Magnex Studio 2: Kromband 
med lågt brus och hög dynamik . 

Magnex Studio l: Järnoxid
band av mellanklass. 
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HITACHI MAXELL forts 
och tyvärr också högre brus. Dy
namiken blir ändå bra, även om 
flera kromtyper ger någon dB 
bättre resultat. 

Metallbanden är varandra 
ganska lika . Hitachi ME/ Maxell 
M X ger en dynamik på något över 
60 dB. Det metall band som gav 
mest i testet kom upp till ca 62 dB, 
och det enklaste ca 59,5 . Spänn
vidden är alltså ga nskå liten, och 
metall banden är också väldigt lika 
till sin karaktär: Framför allt ger 
de en högt utstyrbar diskant om 
man kör dem med mera normal 
förmagnet isering än vi använt i 
testet. 

Med en sådan, något lägre för
magnetisering, får . man visserli
gen också en lägre dynamik vid 
låga frekvenser, men man utnytt
jar då metall bandets företräden 
på ett bättre sätt. Företrädena 
ligger främst i diskantregionen , 

Memorex 
Från Memorex ha r.vi Illi för första 
gången fått prov på 11 ' ; ta llba nd. 
Vi har dock bara haft tillgång till 
ett enda prov, så slutsatserna får 
dras med en viss försiktighet. För
modligen rör det sig om ett ganska 
tidigt produktionsprov, så resulta
ten från en större produktion ka n 
te sig a nnorlunda . 

Bandet heter Memorex Meta/, 
icke oväntat, och ger mycket hög 
dynamik. Ja, vi mäter faktiskt den 
högsta dynamiken på något me
tallband i testet, nämligen 62 dB. 
Den höga dynamiken är en följd 
främst av hög utstyrbarhet. Vi 
kunde styra ut bandet ungefär 8 
dB över 250 nWb/ m, vilket är 
högsta värdet i testet. Med "un
gefär" menas här att nivå n var 
ganska instabil och varierade un
gefär 1,5 dB, vilket är rätt dåligt. 
Frågan ä r om variationerna är 
något tillfälligt som kan försvinna 
efter en tids produktion eller om 
man kan vänta sig att Memorex
bandet kommer att ge det resulta
tet. Ja, om man ser på övriga 
Memorexband förefaller det tro
ligt a tt varia tionerna är en ofrån
komlig del av verkligheten, tyvärr. 

Frånsett ojämnheterna tycks 

där man alltså kan uppnå mycket 
höga nivåer och därmed ett 
mindre instängt och friare ljud, 
speciellt om man försöker banda 
musik som har en energirik dis
kant. Om man skall banda a ndra 
typer av musik vinner man just 
inget på att använda de dyra 
metallbanden utan kan använda 
ett billigare ferrakrom eller su
perkromband i stället. Det ger i 
regel högre dynamik vid låga fre
kvenser. 

Hitachi ME/ Maxell MX: Bra 
metall band i mitten av fältet. 

Hitachi SX/ Maxell XLII S: 
Bra krom band med god jämnhet 
och låg kopieringseffekt. 

Hitachi SR/Maxell XLI S: Jär
noxidband med testets bästa nivå
jämnhet. Mycket hög utstyrbar
het och bra dynamik. 

Hitachi UD/Maxell UD: Me
del bra järnoxidband. Bra kopie
ringsdämpning. 

Hitachi LN/ Maxell UL: Låg
brus band utan speciellt bra egen
skaper. 

dock Memorex metall band vara 
av hög klass. Den höga utstyrbar
heten ställer krav på spelaren vid 
höga nivåer. 

Inte mindre än två kromtyper 
finns i Memgrex program. De 
fanns där även förra å ret. Då hade 
vi svå rt a tt skilja de båda typerna 
åt på a nnat än priset, men i årets 
utgåva kan man dessutom se tyd
liga kvalitetsskillnader. 

Det bästa krom bandet heter 
High Bias och ger ungefär 59,5 
dB dyna mik, men är också behäf
tat med rätt stora nivåvaria tioner. 
När vi mäter maximal utnivå från 
banden a nalyserar vi signalen i en 
a utomatisk distorsionsanalysator. 
Det visa r sig då att eventuella 
variationer i nivån in till analysa
torn i regel ger stora utslag i 
distorsionsvärdet. Likaså kan man 
se på signa lj ämnheten att vissa 
ba nd har tydliga rytmiska varia
tioner i signalstyrka n. Det tyder i 
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NEC 
Bokstäverna NEC står för Nippon 
Electric Company, som är ett av 
de stora japanska elektronikföre
tagen. Det finns en delljudprylar 
att köpa från den tillverkaren i 
Sverige, och man kan kanske 
också hitta kassetterna på en del 
hå ll. 

Vem som står bakom tillverk
ningen är inte ·bekant. Det kan 
finnas ett band kokeri inom kon
cernen, men mera troligt är kan
ske att någon annan tillverkare 
levererar kassetterna . 

NEC MD är hur som helst ett 
fint metallband med ordentligt 
hög utstyrbarhet. Hamnar i den 
allra översta klassen . 

NEC CD är däremot ett band 
av kromtyp som inte ger särskilt 
bra resultat. Dynamiken är 
ganska klen, och det placerar ba n
det långt bak bland krombanden. 

NEC XD, slutligen, är ett järn
oxidband som ger bra resultat. 
Utstyrbarheten är hög och ger bra 
dynamikegenskaper . 

NEC MO: Mycket bra metall
band. 

NEC CD: Ganska dåligt krom
band. 

NEC XO: Mycket bra järnoxid
band. 

båda fallen på a tt oxidskiktet är 
ojämnt i tjocklek , och att de regel
bundna va ria tionerna kan komma 
från va lsar i tillverkningsproces
sen. 

Förutom ojämnheterna är High 
Bias försett med starka kopie
ringseffekter. 

Memorex Chrome II ger betyd
ligt lägre utstyrbarhet och högre 
brus. Ja, "betydligt": Utstyrbar
heten är ungefär l dB lägre och 
bruset ungefär 1 dB högre. Dyna
miken blir därmed ca 57 dB, vilket 
är ganska då ligt för ett kromband . 
Sämst i testet, faktiskt. Däremot 
är ytjämnheten uppenbarligen 
bättre för det här Memorexban
det än för de andra. 

Den oxid Memorex använder i 
järnoxidbanden kallar man 
M RX 3. Så hette också järnoxid
ba ndet tidigare. N umera heter det 
M RX / , men använder samma 
oxid . Det bandet ger dessvärre 

Opus 
Banden från Opus är originella så
tillvida att de tillverkas i Israel. 

Banden heter Opus UD, och 
namnet skall väl förmodligen leda 
tankarna till MaxelI UD. Det 
finns ett visst samband mellan 
Opus och fabrikatet Aria som med 
ganska osnygga metoder försökte 
å ka snålskjuts in på marknaden 
med MaxelIs tape-beteckningar. 
De banden tillverkades dock i 
Australien och sattes samman i 
Fjärran Östern. 

Det finns stora likheter mellan 
MaxelI UD och Opus UD. Dyna
miken hos Opus U D är t o m en 
tiondels dB högre i vå ra mät
ningar. Det finns skillnader också, 
som gör att man i alla fall helst 
skulle vä lja MaxelI : Nivåjämnhe
ten är sämre på Opus UD, och 
kopieringseffekten är större . 

Opus UD: Medelbra järnoxid
band. 
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ganska stora variationer i utsigna
len. Övriga data är betydligt 
bättre. Vad gäller dynamiken pla
cerar det sig bland de bättre 
järnoxid ba nden . Det är t ex 
ganska likt Agfa Superjerro, för
utom då va ri a tionerna. Möjligen 
ka n vi sätta ett litet frågetecken 
för högfrekvensegenskaperna . 
Man bör nämligen använda 
ganska sparsa mt med förmagneti
seri ng för att ba ndet skall ge sitt 
bäs ta. 

Memorex Metal: Högst dyna
mik av metallbanden . Mycket hög 
utstyrbarhet. Starka variationer i 
utsignalen . 

Memorex High . Dias: Medel
måttigt krom band med rätt stark 
ojämnhet. 

Memorex Chrome II: Krom
band med låg dynamik. 

Memorex MRX: Järnoxidband 
med mycket bra dynamik. Tyvärr 
rätt starka variationer i nivå . 



Philips 
Philips Ferro är kort sagt ett 
enkelt, dåligt och billigt band, om 
man med dåligt menar att det ger 
låg utstyrbarhet , eller hög för
vrängning, ' och högt brus . Inget 
man köper för kvaliteten utan för 
priset. 

Philips Ultra Ferro får man då 
ställa högre krav på. Designen på 
ask och kassett är ny, men bandet 
skall vara detsamma som i gamla 
Philips Super Ferro I. Vi undrar 
dock om det stämmer. V åra pro
ver, inalles fyra, skiljer sig en del 
från föregångaren . Tyvärr skiljer 
de sig också till det sämre. Utstyr
barheten är lägre, vilket ger lägre 
dynamik. Skillnaden ä r en dryg 
dB, och i den stenhårda konkur
rensen betyder det att bandet får 
finna sig distanserat av åtskilliga 
jä rnoxid ba nd och övriga typer. 
Däremot betyder knappast skill
naden så mycket för ljudet. 

I jämförelse med andra 
band finner vi nu Philips 
Ultra Ferro liggande nå
got under de a llra bästa 
järnoxid ba nden , men 
fortfarande en bit över 
band som MaxelI UD. 

Philips Ultra ehrome 

Pioneer 
Pioneer har inte tidigare så lt kas
setter, men kommer nu med en hel 
serie. Bakom banden står Fuji 
som tillverkare. Enligt uppgift 
skall de inte va ra identiska med de 
band som fin ns i det normala 
Fuji-sortimentet, men flera av 
dem visar stark släktskap. 

Enklaste bandet heter Pioneer 
N l . Det visar sig väldigt svårt att 
skilja från Fujis lågpris band FL. 
Enda skillnaden ä r i kopierings
dämpningen som skiljer ca 4 dB . 
Det ka n dock ha sin orsak i att det 
handlar om olika tillverknings pa r
tier. Den parametern är knappast 
noggrant kontrollerad på den här 
kvalitetsnivån av band . 

Pioneer N2 är till si n karaktär 
ganska likt FX l från Fuji. Data är 
dock mindre imponerande. Såväl 
utstyrbarhet som brusnivå är 
mindre gynnsamma, och dynami
ken sju nker därför från 59 ,7 dB 

är däremot ett bra kromband, till 
synes utan större släktskap med 
Philips tidigare kromband . Här 
har man ganska medelmåttig ut
styrbarhet, men ett lågt brus som 
ger bra dynamik. 

Bland de normala krombanden 
är det bara BASF:s som möjligen 
är bättre. 

Philips ferrokromband slutar 
man tydligen att sälja från nu . 
Metallbandet fortsätter man där
emot med . Det placerar sig hed
rande högt i dynamikligan . Dyna
miken är vä ldigt nära 62 dB, 
vi lket ä r ett imponerande värde. 
Signaljämnheten är dock inte per
fekt. 

Philips Metal: Mycket bra me
tallband . Hög utstyrbarhet. 

Philips Ultra ehrome: Mycket 
bra kromband . Stor kopieringsef
fekt. 

Philips Ultra Ferro: Genom
snittligt bra järnoxidband. 

Philips Ferro: Lågprisband som 
gläder plå nboken mer än örat. 

för FX I till 57,7 för N2. Den 
skillnaden gör att Pioneerbandet 
får finna sig överträffat aven rad 
andra järnoxid band, andra typer 
att förglömma. 

Pioneer Cl .är ett kromband 
som förhåller sig på samma sätt 
till Fuji FX 11: Alla viktiga da ta är 
något lägre, vilket gör att den 
samlade bedömningen blir ett me
delmåttigt kromband. 

Pioneers metallband kallas M l 
och skiljer sig inte så mycket från 
Fujis metallband . Skillnaden är 
dock så stor, och tyvärr negativ, 
att bandet halkar net bland de 
inte alltför starkt lysande metall
banden . Medelmåttig utstyrbar
het bär största ansvaret för det. 

Pioneer MI: Metallband med 
ganska låg utstyrbarhet. Över
träffas av de flesta metallbanden . 

Pioneer el: Medelmåttigt 
kromband . 

Pioneer N2: Genomsnittligt bra 
järnoxidband . Bra ytjämnhet. 

Pioneer NI: Lågprisba nd av 
enkelt slag . 

Sony 
Sony har "massor av band" på sitt 
program. Inte mindre än tre järn
oxidband erbjuder man. Att välja 
mellan de två enklaste verkar svårt; 
priset ski ljer normalt mindre än en 
krona . 

Den enklaste kassetten, Sony 
CH F. är en typisk lågpriskassett. 
Det går inte att styra ut den nämn
värt innan den ger oljud . Brusnivån 
ä r hög. Frekvensgången är vissen. 
Ytjämnhet och kopieringsdämpning 
är dock goda . 

Son y BHF kostar bara någon 
femtioöring mer, men är en betyd
ligt bättre produkt. Den är av klas
sen "MaxelI UD", men ytterligare 
något bättre. Ytjämnheten är god, 
faktisk t bättre än Maxellbandets. 
Samtidigt är kopieringsdämpningen 
stor . 

Bästa järnoxid band från Son y 
heter AHF och är ännu bättre. Det 
kommer dock inte upp till toppen av 
vad järnoxid banden kan prestera .. 
De bästa järnoxid banden ger både 
lägre brus och högre utstyrbarhet. 
Inget bra järnoxidband presterar 
dock lika god kopieringsdämpning. 

ivåjämnheten är också utmärkt. 
Sony CD-a är namnet på krom

bandet, utån krom men väl med 
högkoercitiv järnoxid. Det får finna 
sig i att ge ungefär 1,5 dB lägre 
dynamik än de bättre krom banden 

TDK 
I TDK:s sortiment finns ett 
ganska okänt band som vi tagit 
med i provningen här. Det finns 
dock inte med i diagramsamma n
ställ ningen . Det vore ganska 
orättvist, menar vi. Ba ndet heter 
TDK D Cl80 och är på intet vis 
ett band med hög ljudkvalitet. I 
stället är det marknadens längsta 
kassettband , och därmed det tun
naste. Ba ndtjockleken bör vara 
omkring 6 /-Lm , vilket är hälften av 
ett C90-band som är 12 /-Lm . 

Ett så tunt band är naturligtvis 
ömtål igt. Det varnas också på 
kassettasken för ovarsam behand
ling. Ma n tillråds att endera spela 
eller snabbspola hela bandet. Att 
övergå från den ena framdriv
ningsformen till den andra kan ge 
påfrestningar som skadar bandet. 

och nära 5 dB mindre dynamik än 
Superkromerna. 

Sony FeCr tillhör de goda Ferrok
romerna. Sony var ju på sin tid en 
föregångare i tvåskikttekniken . De 
är också såvitt vi vet den enda 
tillverkare som säljer rullband av 
ferrokromtyp. Sonys ferrokrom pas
sar fint in i gruppen med de nästan 
identiska ferrok rombanden . 

Son y Metallic är mycket bra . 
Många metall band lider av tämli
gen starka variationer i utsignalen . 
Så icke Sonys. Dynamiken är hög 
och bandet platsar bra bland topp
banden . 

Sony Metallic: Bra metallband. 
Sony FeCr: Ferrokromband av 

känt slag som ger mycket goda 
resultat. 

Sony CD-a: Medelmåttigt krom
band . Bra kopieringsdämpning. 

Sony AHF: Järnoxidband med 
bra dynamik. Utmärkt kopierings
dämpning. 

Sony BHF: Prisvärt band av mel
lanklass. 

Sony CHF: Lågprisband för låga 
anspråk. 

där man behöver 1,5 timmars 
sammanhängande registrering av 
t ex tal. Att köra det tunna, ömtå
liga ba ndet som musikkassett i 
bilbandspelare är ett säkert sätt 
a tt skaffa sig bekymmer! 

Mera konventionellt som lågb
rusba nd är TDK D i C90-längd . 
Det tillhör rentav de bättre låg
brusbanden. Utstyrbarheten se
ga·r sig faktiskt någon dB över 
nollinjen . 

För bättre resultat väljer man 
ändå TDK AD. Det kräver ganska 
hög förmagnetisering för att 
komma till sin rätt, men ger ut
märkt hög dynamik och fin nivå
jämnhet. Lägst brus av alla bra 
järnoxid band . Få järnoxid band 
ger lika bra resultat. 

TDK har två kromekvivalenta 
band på sitt program. Så som vi 
mätt dem här skiljer de sig åt 
genom att SA-X ger högre dyna
mik än SA. Om man använder 
båda vid samma förmagnetisering 
blir skillnaden i stället att SA-X 
ger en bättre diskantåtergivning. 

TDK SA ger ungefär 59,S dB i 
dynamik, medan SA-X ger en 
halv dB ytterligare. Den ökningen 
uppnås i stort sett med högre 
utstyrbarhet. Om man väljer att 

Det tunna bandet kan heller 
inte hysa något tjockare oxidskikt. 
Det för med sig att dyna miken 
blir klen . Vi mäter 3 % distorsion 
redan vid en nivå ungefä r 10 dB 
under 250 nWb/m. Diskanten .ä r 
dock bra, ja så bra a tt ljudet blir 
tunt och vasst! Dynamiken uppgår 
vid låga frekvenser till ca 45 dB, 
och det ä r magert. Så är bandet 
heller inte tänkt för musik, utan 

ta ut förbättringen i form av .. 

forts på sid 53 
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Modem inspelningsteknik är numera 
så avancerad att den också görs med PCM 
digitalinspelning och direktgravering av 
skivorna. 

Den färdiga skivans resultat är en 
förbättrad naturtrogenhet i ljudet med större dy
namik och lägre distorsion. Men, resultatet 
stäIIer också ökade krav på hifi-anläggningen, 
spedeIIt på högtalare och skivspelare. Där 
har du bakgrunden tiII våra teknikers sökande 
efter nya lösningar. 

Pioneer skapade ett nytt material: 
Polymer Graphite:M Det kan formas och 
pressas tiII praktiskt taget vilken struktur som 
helst. Och det motsvarar de teoretiska krav 
som aldrig tidigare kunnat uppfylIas. 

Vid tester visade sig Polymer Graphite ™ 
var idealiskt för högtalarkoner, vilket var vår 
tanke. 

Materialet visade sig dessutom vara det 
bästa tänkbara för tonarmar! 

COMMUNICATION COMPONENTS. 
Att Pioneers nya material är en hifi

teknisk revolution i tonarmen bevisar PL-L800, 
som är en av Pioneers tan
gential -skivspelare i årets nya 
elitserie för ljud: 
Communication Components. 
InternationelI press har redan 
klassat de olika systemenheterna 
som"ett överraskande steg framåt 
ijapansk ljud-elektronik:' 

PL-L800 använder en linjär
motor för tonarmen, utan växlar, utan meka
niskt motstånd och med stationära spolar och 
samverkande rörliga magneter. Dessa ger 
sidorörelser hos tonarmen genom magnetisk 
induktion. Genom detta elimineras 
skating-kraften, spårningsdistorsionen i 
horisontaIIed och vibrationer. 

SPÅRSINNE. 
Polymer Graphite™-tonarmen har 

extremt låg egen massa och därmed 
en sälIsynt god spårningsförmåga. 
Den spårar exakt starkt utstyrda ski
vor· (som ju blir allt vanligare). 
Inte heIIer mycket buckliga skivor 
är något problem. Tonarmens 

pelresonanser. Eftersom den rör sig i sidled, 
istäIIet för att vara upphängd i en enda 
punkt, kan inga inre krafter uppstå. Resultatet 
blir kraftigt minskad överhörning och lägre 
intermodulationsdistorsion . .... 

korta effektiva längd minskar påtag- ___________________ _ 
ligt delsvängningar och multi- PL-L800 SKIVSPELARE I COMMUNICATION COMPONENTS-SERIEN. 
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Hö AI~AI~NA. 
Svajningen är praktiskt taget omätbar. varför PL-L800 har det höga signalstörförhåII-

Exakt tonhöjdåtergivning åstadkommes andet 78 dB (DIN B) eIIer bättre. 
genom samverkan meIIan ett Tillsammans med skiv-TONARM. 

kvartskristaIIstyrt spelaren kommer Pioneers 
servosystem, Pioneers Stable nya pickup avmoving-coil-typ: 
Hanging Rotorupphängning™ PC -4MC. 
och den likspännings drivna Pickupens ovanligt höga 
direktdriftsmotorn. DIREKT INDUKTIONSLlNJÄR MOTOR. FLYTANDE UPPHÄNGNING. utsignal betyder att du inte 

K OAXIALUPPHÄN GNIN G. GENOMSKÄRNING AV KOAXIALUPPHÄNGNINGSSYSTEMET. behöver en anpassningstrans-
Systemet arbetar tillsammans med hela formator eIIer en spedeII förförstärkare. 

skivspelarlådan genom fyra mekaniskt Den kan kopplas tiII alla förstärkares normala 
fjäderkopplade isolatorer. Inuti sitter på detta MM-ingång och det är lätt att byta nål själv. 
sätt en konstruktion som fuIIständigt skiljer 
tonarmen, skivtaIlriken och motorn från ytter
världen. 

Inte ens stötar mot utsidan påverkar 
CD PIONEER" 

Communication Components. 
nålens spårning i skivspåret. Det är lätt att förstå Pioneer Electronics Svenska A.B .. Lumavägen 6. 5-104 60 Stockholm. Tel: 08/ 231250. 
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Bilden är tagen i svepelektronmikroskop vid Biomedicinska centrum, fotoavd i Uppsala. 

Nya Philishave 81 rakar i två steg och kapar den där viktiga 
extra biten, som vanliga rakapparater aldrig når ner till. 

Vid pilen ser du hacket efter lyftkniven. Där skulle 
skäggstrået normalt ha skurits av. Men lyftkniven drar 
upp skäggstrået en bit ur hårsäcken. Skärkniven 
kommer nu åt att kapa mer av skäggstrået, utan att öka 
risken för hudirritation. 

1. Var och en avde 2. Lyftkniven drar 
45 roterande. själv- upp skäggstrået 
vässande knivarna ur hårsäcken. 
föregås aven 
fjädrande lyftkniv. 
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3. Skärkniven 
kommer nu åt att 
kapa merav 
skäggstrået. 

4. Skäggstrået Mer
går till sitt normal
läge i hårsäcken. _ 
med snittytan i nivå 
med huden. 
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bättre diska nt ger S A-X ett resul
tat som närmar sig meta llban
dens. Den skillnad på en ha lv dB 
som vi ha r mella n ba nden här ä r 
givetvis obetydlig för öra t, men 
innebär a tt TDK S A placera r sig 
medelmåttigt bla nd kromba nden 
meda n SA-X fl ytta r fl era pinnhå l 
högre upp. Vi betonar a lltså igen: 
Skillnaderna mellan olika ba nd 
intill varandra i stapeldiagra m
met ä r små! 

TDK MA ä r namnet på TDK:s 
meta ll band i plastkassett . TDK 
sä ljer också sa mma ba nd i en 
kassett av plas t och meta ll. Den' ä r 
ytterst stabil och har då na mnet 
TDK MA-R. där R stå r för Refe
rence någonting. Den är mycket 
a nslående, men för inspelnings
bruk duger säkert den omsorgs
fullt gjorda plas tkassetten väl. 

PROVAR KASSETTER forts på sid 96 

Ba ndet i den tillhör de a llra 
bästa meta llba nden . Dyna miken 
ä r hög och ytjämnheten förnäm
lig. 

TOK MA: Mycket bra meta ll 
band . Finns också i tj usig meta ll 
kassett under na mnet TDK 
MA-R. 

TOK SA-X: Kromekviva lent 
ba nd av bäs ta slag. 

TOK SA: En ha lv dB sä mre 
resulta t än SA-X, a lterna t iv t nå
got sämre diska nt. 

TOK AO: M ycket bra jä rnoxid
band . Fin d iska nt om det körs 
med normal jä rnoxidbias. 

TOK O: Lågprisband som är en 
hå rsmå n bättre än de värsta . 

TOK O C180: Marknadens 
längsta kassettband . Ytterst öm
tå ligt , då lig ljudkva litet , kan bara 
användas i riktigt skonsa mma 
däck. Men ger a lltså 1,5 timma rs 
oavbruten inspelning. 

Technics 
Matsushita med varumärket Tech
nies har så lt kassetter i fl era år. I 
första hand till de egna produk
terna, men man kan ibland finn a 
kassetterna i handeln . Banden tycks 
vara ti llverkade av TOK, vilket f ö 
också lär gä lla videobanden med 
Matsushi tas Panasonic-namn. 

Technics X D tycks så lunda va ra 
ga nska lika TOK A D. Båda banden 
a rbetar med hög förmagnetisering, 
och ger utmärkta data . 

Technics XA tycks vara identiskt 
med TOK SA. och är således ett 
utmärkt kromband. 

Meta llbandet från Technics heter 
M X och är, icke ovä ntat, mycket likt 
TOK M A . 

Technics MX: Mycket bra me
ta llband. 

Technics XA: Bra band av krom
typ. 

Technics XO: Mycket bra järn
oxidband . Mycket fin diskant om 
det körs med norma l jä rnox idbias. 

Se för övrigt TOK. 

Toneteam 
Kassett av okänt ursprung, men 
med en särskilja nde pun kt i rekl a
men: Ma n har gjort en kasse tt 
med längden elO. a lltså med 35 
minuter på va rj e sida . Det ska ll 
precis räcka till för en lp-s ida . 
Och det gör det fö rstås, förutsa tt 
a tt lp-sidan ä r 35 minuter, något 
som långt ifrå n a lltid ä r fa llet. 

Viktiga re än lä ngden är nog 
kvaliteten. Här fa nn vi en besvä
rande hög fluktu a tion i utn ivå n. 
Signalen ut va rierade sna bbt med 
ungefä r 2 dB, och det kan förs töra 
inspeln inga r med långa vila nde 
toner . Den verkliga varia t ionen 
ka n f ö va ra betydl ig t större efter
som vå rt mätsystem in nehå ller en 
viss, na turlig t röghet. 

Bortsett frå n va ria tionerna pla
cera r sig ba ndet relativt bra, och 
kan karakteriseras som ett me
delbra jä rnox-
idba nd . 

Toneteam 
5000 C70: Me
delbra 
idband m 
a lltför stora ni 
vå va ria tioner . 

Det viktigaste är inte om många tillverkaxe tycks 
tro det. Utan ljudet naturligtvis. 

Sennheiser har alltid satt ljudkvaliteten i främsta 
rummet. Så även när man tog fram de lätta HD40 
(60 gram), där man lyckats bemästra de lätta lurar
nas akilleshäl, basåtergivningen. 

Priset och komforten kommer att förvåna Dig. 
Hör hos Din radiohandlare. 

SAS insåg fördelarna och beställde 10.000 st 
HD40 till sina l:a klassresenärer. 

:::(Z):=s E 1\11\1 H E I S E R R B 
Box 22039, John Ericssonsgatan 10, 104 22 Stockholm 

Informationstjänst 19 RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1981 53 



Fig l. Så här litet är det nya färg-tv-chassit 615 från Telefunken. De 
flesta funktionerna ligger på det stora kretskortet, och moduler används 
bara där de behövs: for anpassning till olika system och for 
uppbyggnad. 

Fig 3. 3-norm-modulen är det stora kortet på bilden. Det kompletterar 
tv-apparaten for mottagning av NTSC och SECAM. Kortet till vänster 
tar emot ljudbärvågen 4,5 M Hz från bildbärvågen. 

54 RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1981 

Tv-moHagare för 
PAL/NISC/SECAM 
behövs redala nu! 
Det har blivit aktuellt n:red tv-mottagare som 
klarar flera normer p g a möjligheterna att ta 
emot satellit-tv och forekomsten av videoband
spelare for såväl PAL som SECAM och NTSC. 

•• Färg-tv-mottagare och vi
deokassettspelare för tre färg
system finns nu att få på den 
svenska marknaden . Men våra 
tv-sändningar är ju som bekant 
PAl-kodade och vad finns det 
då för anledning att skaffa en
heter som klarar NTSC och 
SECAM? Svaret ligger i det allt 
större utbudet av videoinforma
tion. 

Jämfört med USA har vi 
ganska få titlar inspelade filmer 
på videoband . USA-banden föl
jer ju NTSC och får vi då 
möjlighet att spela upp dem blir 
valmöjligheterna så mycket 
större . Troligen blir USA
banden också mycket billigare, 
eftersom de går ut i så stora 
upplagor. Många Amerikarese
närer har kanske haft med sig 
kassetter hem och försökt att 
spela upp dem, men utan resul
tat. Nu blir det dock möjligt! 

Ett annat argument för ut
rustning för tre färg-tv-system 
är satellittekniken . Som fram
går aven rad artiklar i R T är 
den ju redan här om än i liten 
skala ännu . I väntan på de 
direktsändande satelliterna kan 
vi ju ta emot bl a ryska satelli
ter. De sänder med SECAM
kodade signaler liksom experi
mentsatelliten OTS med ' sina 
fra nskspråkiga tv-sändningar 
avsedda för Tunisien. Med en 
relativt stor antenn, ca 5 m 
parabol , kan vi ta emot dem i 
Sverige. Tyvärr har man börjat 
förvränga signa len (scramb
ling). Intressant är att kommer
siella sändni ngar från brittiska 
"Satellite Television" skall gå ut 
över OTS! 

Såvitt vi förstår bör det inte 
vara särskilt svårt för en kunnig 
tekniker att bygga en avkodare 
för "descrambling" och det är 
väl inte helt otroligt att det 

kommer fabriksbyggda sådana. 
Vi skall inte fördjupa oss för 

mycket i satel literna här, efter
som de behandlas på annan 
plats i det här och andra 
RT-nummer. De bärande argu
menten är dock många för 3-
systemapparater här i Sverige, 
som framgår. 

Telefunken har 
tre-system-tv 

Telefunkens tv-apparater har 
i dag möjlighet till de tre färgsy
stemen. Det intressanta är dock 
att det inte rör sig om ett spe
ciellt utförande, utan att samt
liga modeller kan kompletteras 
med en modul för PAl / NTSC 
och SECAM. Komplett installe
rad blir merpriset i handeln ca 
1 200 kr. Modulen passar i de 
nya tv-chassierna 615 och 415. 
Det senare är något kompaktare 
och finns i de minsta appara
terna. I de nya chassierna har 
man f ö rationaliserat bort de 
flesta moduler. De som finns . 
kvar sitter dä r för att kunna 
bytas ut mot varianter för olika 
system . Det finns också kontak
ter i vilka man kan placera 
kompletterande funktioner. Se 
bild över chassit,fig I. 

Omkopplingen mellan 
NTSC, PAl och SECAM sker 
automatiskt. Kretsarna känner 
av var ljudet frekvensmässigt 
sett ligger i förhållande till bild
signalen . 

Är man enbart intresserad av 
SECAM kan man välja en spe
ciell modul. Den är billigare än 
3-norm-modulen . Vilka modu
ler som kan användas i de olika 
tv-systemen framgår av tabel
len . Några system kräver även 
en ljudomvandlare för att man 
skall känna av rätt avstånd mel
lan ljud och bild . • 

GL 



Text-tv: .. IM" ... aven 
... med skrivare 

,: 

~;:3QQ T"'~t -,...., 93()ö M_n 31 Au.; 11.~1: lO 
Text-tv har fått ett ökat intresse enhet f6r att kunna kontrollera 

'~~ .~ ..... och allt flera tv-apparater med mottagningsförhållandena vad 
'111/: .... .:.:., ,,,,~ 

~JiJ den funktionen sälj s i dag. An- gäller text-tv på en viss plats . _,_o ~, _' . " ..... tingen är mottagarna redan från Det kan anna rs vara svårt att ............... --
FCt'reO ~L: ~;EJI~;AT I tJNER I CUPEN ••••••• 302 början byggda för det eller avgöra om det ä r de geografiska 

fl '- L~;VENSKA +r L~ •••• r ~3 ' också kan de kompletteras i betingelserna ' eller om det är 
DIV :2, Rf:~L 'O' . tut · f efterhand. Telefunkens tv-mo- kundens tv-mottagare som det . 

30S deller är gjorda en ligt det senare är fe l på . Att ma n utgår från tCCIf.:E't':svtRISE BESEGRADE FINlAHP 
.:: DI~ CLIP: F'R(JGRAt'ffIIET MED TV ~ T1 DEl'! . 31;6 alternativet. , samma mottagare, med eller 

SILVER FöR FRANK •• JO? 
Vi har tidigare visat hur en utan text-tv-dekoder, är ett ar-

f..tF!I)TTIH NG : "EIARA" komplettering av chassit 714A gument fö r radiohandlaren som 
I'tCfrOR BL.A,F·I)RMEL l, ",OTOC:ROeS •••• 309f 

nt·U·lI(At1PE::t·j": SVERIGE FöLl. r<NAPPT. ;309 f kan ske så att äld re a pparater då kan hå lla färre appara tmo-

V. ~"'~l-!3t< FOlSClLL: MÄSTARNA Fo-öLL.: ~ • • 3101 
kan "u ppgraderas", Kom plette- deller i lager. 
ringsmöj ligheterna gäller för- Det senaste på text-tv-fronten 

[ . ::'t;I(EL -VM: S-Fl NI LSSON FöRSöKTE ••• •• 311. stås även de nya chassierna 615 är skrivaren som till sats till J 

Rt!4'n TIP:3 340 V 65 el. TRIO 343 och 415, vi lket innebär att Tele- text-tv-mottagaren. Med en så-
.... ,. T [PST.=oVLl NG: funken nu ka n erbjuda text-tv- dan få r man på papper ut den 

l'I~T ;TV: S MFIHADSMÄSTARE. 1 ••• 350-351 mottaga re från 14 och upp till information som bildskärmen 
26 tum. visar. 

b.:::':"::,. 14-tummaren är bl a intres- Vi har med andra ord tagit ett 
Fig 4. Text-tv-innehållet kan man numera få ut på papper! Utskriften sant i servicesammanhang då steg närma re den elektroniska 
kommer f rån en skrivare som Telefunken säljer som tillbehör till man vill ha en liten och portabel tidn ingen. Se fig 4. 
text -tv- mottagare, 

Olika tv- system 
och passande moduler 

Norm NTSCM NTSCN PAL PAL 1 PALM PALN SECAM SECAM SECAM 
B,G.H B.G.H D.K.K1 L 

Flrgblrvlg 3.579645 4.433818 4.433818 4.433828 3.575811 3.582082 foB 4.250000. foR 4.408250 

AVIt6nd mellan ljud- . 
och bildblrvlg (MHz) 4.5 4.5 5.& 5.9998 4.5 5.5 5.5 8.5 8.5 

Bildfrekvenl (Hz) 59.94 69.94 60 60 69.94 60 60 60 50 

Linjefrekvens (kHz) 16.734284 16.734284 1&.82& 16.826 16.734282 1&.826 16.826 15.825 15.825 

Ljudmodulation fm fm fm fm fm fm fm fm Im 

Typ och polaritet 
hol modulationen A&C neg A5Cneg A6Cneg A6C neg A6C neg A5C neg A5C neg A5C neg A5C pol 

Moduler: 
NTSC/SECAM G/PAL x x x x x x 

SECAMG x x 

SECAMG/L x 

Ljuclomvlndla,. 8 MHz x 

Ljudomvendllrl 8.& MHz x x 
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Mellanvågen börjar 
bli bättre 
Så modifierar du 
R-390jURR 
Nu är mellanvågen på väg tillbaka med en ·del 
intressanta nyheter från bl a Västindien och Indonesien. 
Att mottagaren R-390j URR kanforbättras har vi nämnt 
tidigare och här ger vi anvisningar om några 
modifieringar man kan göra. 

•• Mellanvågen har efter en 
lång och orolig period nu äntli
gen stabilisera ts något. Några 
intressanta nyheter på banden 
har därmed blivit hörbara även 
i orden. Den van ligaste statio
nen torde då vara "The Carib
bean Beacon" som sänder på den 
lite ovanliga frekvensen 1 610 
kHz. Den är belägen på ön 
Anguilla i Västindien och utef
fekten är 15 kW, men den ska ll 
inom kort ökas till 50 kW . 

Antennen är en vertika l mast 
på 115 m och förutom på 1 610 
kHz är sta tionen också aktiv på 
690 kHz. Sändaren ligger lO 
kHz utanför vedertaget mellan
vågband och just nu pågår dis
kussioner om huruvida den är 
att betrakta som kort- eller mel 
lanvågssändare. I USA räknas 
den som kv-station, medan vi 
här i orden (med få undantag) 
hä nför den till mell anvåg. 

Frekvensvalet beror sannolikt 
på att trängseln i etern i Västin
dien / USA är stor: Genom a tt då 

lägga sig lite "off' får de en 
a lldeles egen kanal utan stör
ningar och nå r därmed en större 
lyssnarpublik. Den enda kon
kurrens de kan få kommer i så 
fall från USA där några statio
ner med låg effekt, ofta dr ivna 
av solceller och belägna i natio
nalparker eller dylikt, ger turist
information på just 1610 kHz. 

The Caribbean Beacon hörs 
ofta i Sverige och korrekta rap
porter besvaras av stationens 
ingenjör Bob Jensen under 
ad ress : Box 690, Anguilla, Vä
stindien. Ett enkelt QSL-kort 
utgör verifikationen. 

VoA på Antigua 
I samma del av världen ha r 

ytterligare en sta tion etablerats, 
nämligen Voice of America på 
ön Antigua. Frekvensen är 
1 580 kHz och sändareffekten 
uppges till 50 kW. 

Etableringen får vä l ses som 
en sträva n från USA:s sida a tt 
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skapa politisk bala ns i etern. 
Särskilt då i en vä rldsdel dä r 
kraftigt vänsterorienterade ra
diosändare under sena re år mar
kant öka t i antal. 

Indonesien går in 
Under jultiden brukar de in

tressanta småsta tionerna på ön 
Papua / Nya Guinea kun na hö
ras med hyggliga signa lstyrkor. 

u har man stuvat om li te på 
ba nden och en ny station här 
nere är Radio West Sepik. Va
nimo, med 2 kW på 3 205 kHz. 
Vidare har Radio Manus bytt 
frekvens med Radio New Ire
land från 3905 till 2428 kHz 
och vice versa. Slutligen har 
Radio Eastern Highlands skif
tat från 2410 till 3 395 kHz. 

Samtliga ovanstående stat io
ner hörs bäs t en st und före 
stängn ingsdags som är vid 14-ti
den SNT. Ibland kan de även 
uppfattas vid "sign on", vilket 
sker vid 21 .00 S T . Normalt 
dör de sedan bort vid 
2) .30- 21 AO-tiden. Verkliga 
dx-objekt ... 

Modifiera R-390A/URR 
Mottagaren R-390A/ URR 

från Collins har vi tidigare be
sk rivit i RT och den har nu blivi t 
ganska populär här i Sverige. Vi 
har också nämnt några förbä tt
ringar som enkelt kan utföras på 
den här apparattypen och här ä r 
de igen , eftersom många fråga t 
efter dem: 
~ Större If-effekt 'till hörtele
fonjacken: i originalutförandet 
ger hörtelefonjacken bara någon 
milliwatt ut , vilket många upp
lever som otillräckligt. För att få 
högre effekt kan man helt enkelt 
koppla samman terminal 6 med 
terminal 8 på kopplingsplatta n 
bakpå appara ten , Därmed öka r 
man uteffekten till ca 1/ 2 W. 
~ Modifiering av mf-stegen: 
Mottagaren har bl a två 
mf-bandbredder som för vanligt 
dx-bruk ä r onödigt breda , näm
ligen 8 och 16 kH z. Mf-trans
form atorerna har spolar med 
höga Q-värden, och för att 
uppnå ovan nämnda band bred
der har spola rna lastats ner med 
15 k motstå nd . De dämpar för
stärkningen och tillför kretsa rna 

onödigt brus, varför man lämp
ligen avlägsnar några. Det ä r 
enkelt a tt klippa bort det ena 
benet från motstå ndet och där
efter böja tråden å t sidan. Om 
man så önskar, kan man löda 
tillbaka motstånden. Ingreppet 
bör göras på transformatorerna 
T501 och T502 så att både 
primär- och sekundärlindning
ens motstånd avlägsnas. Om 
mf-burkarnas skyddshöljen sak
na r hål bör sådana borras upp, 
eftersom en efterj ustering av 
trimningen blir nödvändig . 

De allra flesta R-390A är 
"stagger tuned" med :Pa mf:en 
på 457 kHz, den 2:a på 455 kHz 
och den 3:e på 453 kHz. Om 
man lägger a lla stegen på 455 
ger det både bättre förstärkning 
och bättre ljud . - Sammantaget 
betyder den här modifieringen 
en marka nt förbättring av sig
nal/ brusförhålla ndet samt ett 
renare och fylligare ljud. 
~ Optimalt ny ttjande av in
gångskretsarna: R-390A / U RR 
har en påkostad dubbel a ntenn
ingå ng . Men använder man en 
obalanserad matarledning· från 
a ntennen , får man koppla signa
len förbi den bala nserade an
tennkretsen . H ä r kan då påpe
kas a tt man bör skifta ka bla rna 
P205 och P206. Kortslut däref
ter den dubbl a a ntenningången 
och a nslut den obalanserade an
tennen till " unbalanced input". 
Resulta tet blir en god anpass
ning till antennen . 

I a nnonser talar man ofta om 
"Collins R-390A/ U RR", men 
det bör än en gång påpekas a tt 
det i det här landet endast finns 
ett fåtal mottagare av det här 
slaget. Collins gjorde ursprungs
ritninga rna och den första mot
tagarserien kom i mitten av 
I 950-talet. Sedan lade den ame
rikanska försvarsmakten ut till
verkningen till firmor som gav 
de lägsta anbuden, varför de 
flest a mottagare ä r tillverkade 
av Motorola, EAC och Stewart 
Warner. Även Teledyne m fl har 
gjort mindre serier. 

Trots a tt apparaten inte ä r 
byggd för ssb, står den sig gott 
jämfört med dagens amatörpro
dukter. Pröva själva får ni se ... 

• 



Hela 80 dB dynamik presterar denna Tandberg-spelare. Den höga 
dy namiken har uppnåtts genom en kombination av firman s alla 
egna lösningar i inspelningstekniken. Till detta har man så lagt en 
alldeles egen in- och avspelningskorrektion som gör det stora lyftet. 
Mekaniskt är maskinen identisk med övriga i 20A-serien. 

ex 747 från Akai är en av de hittills f å bandspelare som kan 
utny ttja de nya EE-banden riktigt. M ed de banden får man bättre 
högfrekvensegenskaper så att man i princip kan gå ner i hastighet 
och ändå få oforändrad ljudkvalitet. Den här spelaren har två 
hastigheter; 9,5 och 19 cm / s. En gammal Akai-specialitet är 
auto-reverse, d .. v s automatisk körning åt båda hållen med vändning 
vid bandsilIt. Aven denna finess inkluderas i spelaren. 

Bandet 
går vidare 
i nya former 
och sammanhang 
* I forra numret av RT inledde vi en stor rapport från 
den internationella radio- och tv-utställningen i Berlin, 
som hölls i höstas. Vi betade då av nyheterna främst på 
videofältet. Här fortsätter vi genomgången med 
tv-teknik och ljud. * Utvecklingen på bandspelarsidan karakteriseras 
främst av att nya system sänker bruset och ökar 
dynamiken. Samtidigt slår man också sönder enhetlig
heten. Förr fanns bara Dolby B, nu finns åtskilliga 
konkurrerande system. * Allt handlar dock inte om kompaktkassetter: Nya 
generationen rullband och bandspelare ger forbättrad 
återgivning på en högre nivå. Mikrokassetten smyger 
också fram som hifi-medium. 
Mässrapport: Bertil Hellsten 
•• Ba ndspela re ä r ju i dagligt 
ta l ba ra kassettspela re numera. 
Likväl lever det lilla "rull"
bandspelarsortimeptet och det 
sker även tekniskt intressa nta ny
tänka nden där. 

orska Tandberg stod för ett 
såda nt på mässan. Det konkretise
rade sig i en ny modell i 20 A-se
rien, som funn its några å r. Tidi
ga re ha r ma n a rbeta t med egna 
specia lutvecklade kretsar i inspel
ningsförstä rkaren fö r att få liten 
förvrä ngning och hög dyna mik . 
Kretsarna ka llas Actilinear, ett 
sys tem som ger hög överstyrning
sma rginal i inspeln ingsförstä rka
ren, och Dyneq, ett automatiskt 
system som avpassa r diska nthöj
ningen vid inspelningen till signa I
innehållet så a tt ma n a ldrig över
styr diskanten på bandet. Till 
detta lägger nu Ta ndberg en liten 
enkel deta lj , och därmed kommer 
ma n raskt upp i en dyna mik på 80 
dB, enl igt da tabladen. Deta lj en ä r 
en ny frekvenskorrektion som gör 
det möjligt a tt utnyttj a moderna 
ba nd bä ttre. N orma lt anvä nder 
ma n vid 38 cm/ s enligt l Ee en 
tidkonstant på 35 ilS. Genom a tt 
sänka den till 10 ilS få r ma n lägre 
diska nt innehå ll i bruset, och där
med ett lägre värde på det vägda 
bruset. 

ackdelen med det hela ä r a tt 
inspelninga rna inte blir kompa
tibl a med a ndra spela re, men den 

saken ka nske inte gör så mycket i 
rullba ndsamma nhang. Det är f ö 
många som experimenterat med 
diverse ospecificerade inspelning
skorrektioner under å ren. I prin
cip kan ma n för va rj e inspelnings
tillfä lle stä lla in en optimal kom
promiss mella n dynamik och dis
kantrenhet, så ta nken är inte ny . 
Ta ndberg syns dock vara först 
med a tt introducera den på konsu
mentma rknaden . 

Nya rullband 
av kromtyp 

De 80 dB Ta ndberg prestera r 
kommer från va nliga jä rnoxid
ba nd . Nu kommer dock allt fler 
bandtillverkare med kromband, 
eller kromekviva lenta band, för 
ba ndspela re också. Den nya typen 
ka ll as sa mma nfa ttande för EE, 
Extra Efficiency . För a tt den 
ska ll fungera som avsett skall ma n 
a nvä nda 2- 3 dB högre förmagne
tisering ä n för vanliga ba nd . Det 
fo rd ras a lltså en ny genera tion 
spela re. 

Ha r ma n en såda n ka n ma n 
emellertid få en kra ftig förbä tt
ring, fra mför a llt i diska nten . 
Pra kt iskt säger man a tt kvaliteten 
frå n t ex 9,5 cm/ s blir lika god 
som fö r 19 cm/ s. Det gä ller med 
norma l frekvenskorrektion. Om 
ma n t illä mpar t ex Ta ndbergs fre
kvenskorrekt ion bör ma n i stä llet 

forts på nästa sida 
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Med Yamaha K 960. kommer man upp i 
en dynamik av 10.0. dB, enligt tillverkaren. 

Förutsättningen för det är att man använder 
den dbx-elektronik som flnns inbyggd i däcket. 

M ed metallband uppges frekvensgången vara rak till 
220.0.0. H z. Fjärrkontroll kan anslutas. 

forts fr föreg sida 
få en betydlig ökning i den lågfre
kventa dyna miken . 

De tillverkare som hittills få tt 
fram de nya bandtyperna är 
BASF, Maxell och TDK. När 
banden skall börj a sä ljas ä r dock 
inte helt kla rt. Det måste ju till 
nya spelare också. 

.En såda n är X 3R frå n Teac 
samt ex 77 och ex 474 från 
Akai. De arbetar båda med vanlig 
tidkonsta nt , och vinsten med a tt 
a nvä nda de nya ba nden ligger 
a lltså i en bättre diska ntåtergiv
ning. Ma n kan köra ba ndet med 
lägre hastighet och oförändrad 
ljudkva litet. Förutsa tt a tt de nya 
ba nden inte blir dubbelt så dyra 
som nuvara nde typer kan man 
därmed minska ba ndkostnaden en 
del. 

Mä ngden ba ndspela re a rbeta r 
emellert id med kassett. Det som 
framfö r a llt sker på den sida n är 
a tt ma n introducera r nya, effekti
va re brusreduktionssystem. Fort
farande kommer ä ndå de nya 
systemen blott i de a llra dyras te 
maskinerna. De Oesta kassettdäck 
har fortfa ra nde ba ra B-Do/by . 

Stor systemflora 
för brusborttagning 

Anta let system ä r däremot 
stort. Må nga ha r utrusta t sina 
däck med C-Do/by . I princip är 
Dolby C två Dolby B som kopplas 
efter va randra så a tt verka n för
dubblas . Ma n uppnår brusunder
tryckning på 20 dB därmed . Ver
kan ä r dock helt förlagd till höga 
frekven ser. 

Andra satsa r på Telefunkens 
High Com som också ger ca 20 dB 
förbättring av dynamiken . Anta-

let licenstaga re för High Com 
tycks dock inte va ra så stort. 
Nakamichi ha r tidiga re så lt sin 
version av High Com, High Com 
II , men ma n visade inte upp den i 
å r. I stä llet förde ma n fra m en 
fri stående Dolby C. 

För ännu effekti va re brusun
dertryckning finn s dbx, som Oera 
tillverka re sa tsa t på. Med den ka n 
ma n få 90- 100 dB eller mer frå n 
kassetten. 

Sanyo ha r en egen va ria nt som 
olikt dbx arbeta r i två ba nd . Den 
heter S uper D och ger också 
mycket stor undertryckning. Bara 
Sa nyo och dotterföretaget Fisher 
visade upp såda na enheter. 

Toshiba är också ensa m om sitt 
system, såvitt vi kunna t finna. Det 
heter Adres och ger också ungefä r 
20 dB brusreduktion. 

Ensa m tills vidare är också 
Bang & Olufsen med sin specia l
lös ning fö r kassettinspelning. Hä r 
rör det sig inte lä ngre om ett 
brusundertryckningssys tem uta n 
om inspelningssystemet HX Pro
fessiona/. Na mnet är egentligen 
Dolby HX Professiona l, beroende 
på a tt Ba ng & Olufse n såh rä ttig
heterna till Dolby, som ska ll 
ma rknadsföra systemet. 

Lösningen gå r ut på a tt ma n 
påverkar förmagnetiseringen på 
såda n t sä tt a tt den hå ller sig 
konsta nt , oberoende av eventuella 
tillskott frå n den signa l som ska ll 
spelas in . På det viset få r man en 
bättre definierad a rbetspunkt på 
kassettba ndet och en konsta nt fre
kvensgå ng sa mt som biprodukt en 
bättre utstyrba rhet i di ska nten . 

Det hela finn s förverkliga t i 
firma ns största kassettspela re 
B&O Beocord 8002. Med sin 
säregna design och sina goda tek-
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Tv. Mitsubishi tillhör dem som 
satsar på Dolby C. Det här däcket 
presterar 74 dB med Dolby C och 
heter DT 35. Verket drivs av två 
motorer och har i övrigt de data 
man väntar av ett hi fl-däck. 
Dessutom kan manflnjusteraför
magnetiseringen för den använda 
bandtypen. En visare med tre Iys
dioder gör det möjligt att ställa 
frekvensgången helt rak. 

niska egenska per blir den därmed 
både utseendemässigt och kva li
tetmässigt en sä rling på markna
den. 

Luxman tar ut bandet 
ur kassetthöljet 

Ett ga mma lt problem med 
kompaktkassetten är a tt den 
egentligen inte ä r gjord för de 
höga krav ma n stä ller på dagens 
utrustningar. Kassetten i sig på
verkar bandets rörelser och den 
precision som ä r uppnåelig . En 
lösning på må nga av de proble
men skulle va ra a tt dra ut bandet 
ur kassetten och köra det som på ' 
en va nlig bandspelare. 

J apanska Luxman kan bli den 
första tillverka re som rea lisera r 
den lösningen . I största hemlighet 
visade ma n nämligen en prototyp 
på en såda n spela re. Den ska ll 
materia lisera sig i ett fä rdigt däck 
under na mnet K 300, och ska ll 
finn as på ma rknaden till hösten 
1982. 

Ma n ka lla r systemet "omega 
drive", något oegentligt. Det ska ll 
ge avsevä rda förbättringa r i fas
stabilitet och modula tionsbrus 
och dessutom ge pla ts för större 
och bättre tonhuvuden, vilket 
också ger förbättra t resulta t·. I a llt 
väsentligt ska ll kassettspela ren 
därmed få sa mma kva litet som en 
ba ndspela re med öppet ba nd . 

Försiktigt intåg 
av mikrokassetten 

Mikrokassetter a nvä nder 
samma band som vanliga kom
paktkassetter. Det va r dä rför 
ofrå nkomligt a tt någon förr eller 
sena re skulle göra en hi fi -spela re 
för j ust mikrokassett. Det ä r 
kna ppast någon nyhet i sig. I 

Ovan. Sony var först med att 
lägga kassetten i "byrålåda", så 
vitt vi minns. På årets mässa 
visades åtskilliga andra tillver
kare med samma lösning. Här på 
bilden erundig SeD 620.0.. Kas
setten läggs i "lådan" som en 
motor drar in i spelaren. Däcket 
är utrustat med High Com, vilket 
ger en total dynamik på 76 dB. 

Berlin visades ett a nta l mikrokas
setts pela re för hi fi . Det nya eller 
det som var värt a tt notera var a tt 
de ännu inte ä r sä rskilt många i 
anta l. Fråga n är också om de 
någonsin blir det. 

En liten kassett ä r främst in
tressant för bärbart bruk . Här har 
det ju emellertid visat sig a tt ma n 
ka n få mycket små och nätta 
maskiner reda n med den va nliga 
kompaktkassetten . Då ha r ma n ju 
också förd elen a tt kompa ktkasset
ten är en oerhört fas t eta blerad 
sta ndard . Att bryta kompa ktkas
settens domina ns är svå rt. Må nga 
tillverkare tveka r också uppenbar
ligen inför a tt la nsera ännu ett 
kassettsystem. Man ka nske rentav 
ha r el-kassetten i ta nka rna . 

Å a ndra sida n få r ma n med de 
nya meta llbanden för mikrokas
sett riktigt bra lj ud , och om det nu 
kommer kassettdäck för hembruk 
också för den lill a kasse tten, kom
mer de säkert a tt a ttra hera en del 
köpa re. Om ma n tänker sig att 
bygga upp en stor sa mling av 
inspelade kassetter kommer ma n 
na turligtvis a tt få utrymmespro
blem förr eller sena re. Med mi
krokassetter kommer ma n unda n 
med betydligt mindre pl a ts, och 
ma n har möjl igheten a tt köpa en 
ytterst liten, bärba r spela re av 
gå nglå tmodell för porta belt bruk. 

Den som lever få r se. Ba ndtill
verka rna ga rdera r sig i a lla fa ll 
och släpper ut meta llba nd också i 
mikrokassetten för den händelse 
det skulle uppstå en efterfråga n. 

Därmed skulle mikrokassetten 
kunna rå ka ut för sa mma öde som 
kompaktkassetten på sin tid : Att 
bli förva ndlad frå n en dikterings
kassett till ett hi fi-medium . • 



Toshiba med varumärket Aurex erbjuder Adres både som fristå ende 
enhet och inbyggd i kassettdäck. Ett av dem är PC x 45AD på bilden. 
Det är utrustat med riktiga visarinstrument med stort dynamiskt 
område. Med Adres-elektroniken inkopplad uppnår man 80 dB 
brusavstånd. 

Super D från Sanyo och Fisher finns bara att få som fristående enhet. 
Den ger mest brusundertryckning av alla system, upp till 40 dB på en 
kassettspelare, och arbetar i två band för minsta möjliga korspåverkan 
av olika frekvenser. 

HX Professionai från Bang & Olufsen är inget brusreduktionssystem 
utan ett nytt sätt att styra uppteckningen. Metoden används i Beocord 
8002 och ger bl a betydande dynamikvinster i diskanten. 

Prototyp till ett nytt slags 
kassettspelare från Lux
man. Den arbetar med van
liga kassetter, men bandet 
dras ur kassetten och runt 
tonhuvudet. Härigenom 
skall manfå samma kvali
tet som från en rullband
spelare. Nackdelen är att 
det går åt ganska mycket 
mekanik för bandskötseln 
och att däcket blir skrym
mande. 

Europapremiar 
förbruslri 
~mofonskiva 
medCBS 
eX-system 
Amerikanska eBS har tagit fram ett kompandersystem 
som skall ge vanliga grammofonskivor nästan lika hög 
dynamik som digitala. Dessutom skall man kunna 
spela dem på vilka skivspelare som helst utan 
kvalitetsförlust. För att få den höga dynamiken behöver 
.man dock en tillsats . 
•• Vi påstår i en annan a rtikel 
att a ll a väntar på digita ltekniken, 
och a tt det mest spännande nya 
som ka n hända ä r j ust den . Det 
betyder inte att den gamla "heder
liga" ljudtekniken uteblev från 
Berlinmässa n. Tvärtom. Ljudtek
nik i a na log form upptog säkerli
gen det största utrymmet i mont
ra rna . 

Däremot var nyhetsinnehållet i 
de fl esta fa ll ganska magert. Det 
rörde sig, som så ofta , om nya 
modeller på gamla teman. Vilket 
inte hindra r att ma n i små steg 
hela tiden höjer prestanda , även 
på tä mligen billiga utrustninga r. 

Det vore dock orä ttvist a tt påstå 
att inga stora steg har tagits. 
Stora steg tas, och ibland också 
steg som verka r en a ning tagna i 
pa nik infö r digita lepokens in
träde. 

För a tt det skall bli någon 
digita l revolution måste i första 

. rummet skivbolagen na ppa på 
iden . Uta n ett progra mutbud blir 
det ingen digita lljudskiva, och 
utan prog ra mbolagens medverka n 

- ~ . ~ 

I I 
II Il 

blir det inget utbud. Vilket in
tresse kan då skivbolagen ha av 
digita lskivan? Kan de öka sin 
försälj ning eller si n vi nst? Ja, det 
ä r inte a lldeles givet. Vad som är 
givet ä r a tt de mås te investera 
stora summor i nya pressa r och ny 
studi outrustning. 

Det måste därför te sig loc
kande a tt försöka förbättra den 
nuvarande, a na loga grammofon
skivan för a tt förhindra eller för
dröja genombrottet för den digi
ta la. 

Skivdynamik 
på 80 dB 

Ett såda nt försök, tidiga re rela
terat i RT, ä r amerikanska eDS' 
introduktion av si tt kompa ndersy
stem Cx. Med det får man 20 dB 
förbättring av dynamiken på en 
vanlig skiva . Man kommer där
med upp i en dynam ik på mer än 
80 dB över skivan. Det närmar sig 
åtm instone vad man få r frå n digi
ta lskiva n. 

Ökningen av dynamiken upp
forts på nästa sida 

.... _wort 
- , . ".j •••• ..... -.. <I""~,,,-... 

I I 
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• 
Fig /. Denna Telefunken -tillverkade avkodare för CX-skivor var i 
funktion på mässan. Lyssningsbetingelserna var, som vanligt, av den B 
arten att man näppeligen kan säga något om hur systemet låter. 

--------___ -----.J 
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forts 
EUROPA

PREMIÄR FÖR 
BRUSFRI 

GRAMMOFON SKIVA 
når man genom ett kompander
förfarande. Man komprimera r 
a lltså musiken före graveringen 
på skivan, och man expanderar 
den vid avspelning. l många år ha r 
det funnits dbx-kodade skivor på 
marknaden som fungerat på 
sam ma sätt. Med dbx får man 
dessutom en dynamik som kan 
sträcka sig till 100 dB! 

Vad är då fördelen med eX? 
Ja, nackdelen med alla hittills 
använda kompandersystem är att 
man måste använda särskilda 
kretsar vid uppspelningen . Annars 
låter musiken helt enkelt illa. Att 
spela upp en dbx-skiva utan 
dbx-avkodare ger som resultat en 
kraftigt hörbart pumpande signa l 
som dessutom är vass och tunn . 

Det här är ju besvärligt och för 
med sig att kodade skivor bara 
kan säljas i små upplagor till dem 
som tillgår avkodare. Det är det 
problemet som eBS har attacke
rat och säger sig ha löst. eX-sy
stemet är så beskaffat a tt man kan 
spela aven kodad skiva även uta n 
avkodare med gott resultat. För 
att man skall få de önskade 20 
extra dB som utlovas måste man 
dock ha avkodare . Finessen med 
det hela är emellertid att alla 
skivor kan eX-kodas. Den som 

insignal (dB ) 

-BO -60 -40 

inte har någon avkodare skall inte 
märka vare sig försäm ring eller 
förbättring, men den som har 
avkodare får en dramatiskt bättre 
dynamik. 

Det låter ju bra, men hur kan 
det fungera? Man stä llde ut lå
tande demoskivor på mässan, men 
det var mycket svårt a tt bilda sig 
någon uppfattning om hur a llt 
egentligen lät. Om jag skall vara 
riktigt ärlig lät a llting täm ligen 
illa i eX-montern . Men man 
kunde i alla fall höra att bruset 
försvann med ex inkopplad . 

Kompatibilitet 
svårt krav 

Hur kan man då komprimera 
signalen vid inspelningen utan a tt 
det hörs vid uppspelningen ? Må
len för kompatibiliteten anger 
eBS vara: Den som inte har 
någon avkodare skall inte märka 
någon förändring i bakgrundsbru
set. Frekvensgången skall vara 
oförändrad . Det ska ll höras mini
mala pumpeffekter i bruset eller 
musiken. 

Fortfarande kommer dock sig
na len a tt vara komprimerad! Men 
ofta komprimeras ju skivor ändå , 
fast för "hand" så att dynamiken 
inte skall påverkas av skivbruset. 
Vad eBS-skivorna gör är att ap
plicera en automatisk kompres
sion, som dessutom vid behov kan 
styra expandern så att man ås tad
ko.mmer en hittills omöjlig skivdy
namik. 

För a tt få en kompression som 

-40 

-60 

-BO 

forts på sid 93 
Fig 2. Kompression och 
expansion i CX -syste
met följer dessa kurvor. 
Sigmiler under - 40 dB 
behandlas inte. Nivåer 
över - 40 dB kompri
meras i förhållandet 
1 :2. Systemet blir nivå-

~ beroende, men skall en
~ ligt uppgift inte ge hör
~ bara fl·rsämringar om 

.~ !l nivån ligger upp till 6 
~ dB fel. 

Fig 3. Blockdiagram för 
expanderkopplingen. De 
många tidkonstanterna 
används för att ge en kom 
pression som inte märks 
vid avspelning utan expan
sion. 

tidkonstant kretsar 
~ 

komprimerad 
siQnal 

R 

referensspänning 
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IH litet axplock 
ur eH stort lJudutbud 
Nya förstärkare, skivspelare, högtalare, pick 
uper, mottagare och andra enheter fanns 
givetvis dråsvis på Berlinmässan. Här fanns 
också en och annan intressant detaljlösning, 
men i det stora hela är mycket bekant från förr. 
Vi har samlat några intressanta detaljer här till 
ett snabbt svep över fältet. 

Tangentialtonarmen för skivspe
lare är känd sedan urminnes ti
der. Den har nu också börjat bli 
tämligen vanlig. Alltj1era tillver
kare utrustar sina bättre spelare 
med tangentilatonarm för att få 
bättre ljud. Technics SL 15 är en 
av dem. 

Förutom tonarmen är spelaren 

Q O .. 

Pioneer visade upp sin serie 
"Communication Components", 
audiokomponenter med speciell 
grafisk utformning. Man kan se 
framsidan som en informations
centrai där olikfärgade symboler 
lyser upp och visar hur apparaten 
används för ögonblicket. . 

Rasande grant, men lite prak
tiskt också. Det händer nog envar 
då och då att man undrar var fö r 

utrustad med automatisk melodi
finnare med samma verkan som 
de system som fi nns i kassettspe
lare numera. 

Med knapparna på spelarens 
vänsterkant väljer man vilka styc
ken man vi Il spela och i vi I ken 
ordning. Man kan givetvis också 
spela en hel skivsida i en följd. 

o 
d e t i n t e I d t e r! I regel sitter 
dd någon liten förarglig omkopp
lare fel och hindrar allt välljud. 
Det problemet skall vara slutgil
tigt löst med de nya sakermI, 
menar Pioneer. 

Bilden visar A 6, en stereoför
stärka re med 2 x 60 HI uteffekt. 
Kraftförstärkaren är av "non 
swi tchi ng" -typ, d v s ett slags 
kvasiklass A. 



Ett helt ny tt sätt att koppla sam
man komponenterna i en hi fi
anläggning visade tyska Schnei
der. Varje enhet är forsedd med 
mångpoliga stiftkontakter i hör
nen. 

För att koppla samman dem 
skjuter man bara ihop enheterna 
och allt kopplingsarbete är klart. 
Genom att varje låda är utrustad 
med kontakter på flera ställen 

Åter en programmerbar skiv
spelare, denna gång från On
kyo. Också här kan man alltså 
ställa in i vilken ordning man 

"Den totala ljudrevolutionen" 
manifesterade sig i dessa högta
lare f rån Jamo i Danmark. Det 
revolutionerande skall ligga i 
själva upphängningen av basele
mentet som här monteras i fly-

kan man godtyckligt bygga upp 
torn eller (ånga, låga kombina
tioner. Det hela kallas Direct 
Contact System, och ansatser till 
liknande lösningar har väl visats 
fl rr av andra tillverkare. 

Här fann s det nu dock ett helt 
system med f y ra enheter. Den 
undre här på bilden är ett kassett
däck med "byrålåda " som dras ut, 
och i vilken man lägger kassetten. 

vill höra de olika avsnitten på 
en skiva. 

Det här är inte något ny tt 
utan har funnit s att se på 
mässor och utställningar 
ganska många år nu. Däremot 
har vi inte sett någon sådan 
här programmerbar spelare i 
handeln ännu. 

Avkänningen av när styc
kena börjar och slutar sker 
med en optisk anordning som 
känner att Ijusreflexionen är 
annorlunda f rån de glesa spå
ren mellan styckena, jämfo rt 
med de täta spåren där musi
ken är graverad. 

tande upphängt rör fo r att hindra 
baffe ln att svänga med. Den öpp
ning som blir mellan låda och 
högtalare f år fungera som basre
flexöppni ng i systemet. 

Och resultatet? Riktigt bra .ef 
ter vad man kunde höra under de 
fo rhållanden mässan bjöd. M en 
vi tycker oss ha hört argumenten 
fl rr, vilket i och fo r sig inte 
fo rringar värdet av CBR-syste
met. som Jamo kallar lösningen. 

För klangformning och anpass
ning till olika lyssningsrum er
bjuder S ansui denna jk- variator. 
Det som skiljer den från andra 
sådana är att man kan lagra · upp 
till fyra inställningar av spek
trum i ett minne och låta en dator 
styra skjutreglarna till önskad 
position. 

Man använder också servosy-

En av många intressen ta ljudpy t 
sar fo r påverkan och klangför
bättring är denna "Space Dimen
sion Controller" med typbeteck 
ningen S H 8030 från Technics. 
Anordningen innehåller dels en 

stemet vid intrimning med skärt 
brus i ett lyssningsrum. l stället 
fo r att användaren själv balanse
rar in varje oktav for sig sköter 
datorn om alltsammans och stäl
ler på några sekunder in en per
f ekt balans. Det inställda resul
tatet kan sedan lagras i ett av 
minnena. Apparaten kallas San
sui S E 9. Compu Equali zer. 

jj'ek vensekvalisator i fem steg, 
dels en eft erklang och ekoenhet 
som skall kunna öka stereozonen 
till 240°. En speciell lysdiodvi
sare kan antingen fungera som 
nivåmätare eller ekoindikator. 

THOR@!5 TANDBERG De europeiska al 
ternativen var minst 
två. Kanske någon 
bör se sig om efter 
en alternativ slo
gan? 

die Ole europälsche Alternative 
europäische 
Alternative 

"Gånglåtar" av alla slag var en 
het produkt på mässan. I huvud
sak rörde det sig om radiomotta 
gare och kassettspelare eller 
kombinatiqner av · dem i olika 
skepnader, alla for personlig pri
vat avlyssning. Det här exempla
ret från Koss är en radiomotta
gare i stereo for fm och am. 
Etthundrasextio gram väger ska 
pelsen, och till den kan man 
ansluta två hörtelef oner - fl re
trädesvis av Koss' fabrikat enligt 
tillgängliga data. Kossluren, som 
sky mtar något i forgrunden, är 
unik såtillvida att den går att 
folla ihop till mycket liten stor
lek. UppfolId sitter den stadigt 
och bra på huvudet, en detalj som 
är nog så viktig om man tänker 
njuta musik under j oggning eller 
skidåkning. 
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ågra stora ljudtekniska ny
heter fanns knappast a tt ses på 
å rets mässa . Det anna lka nde digi
ta lljudet verka r ha pa ra lysera t 
utveckla rna. Inte så a tt det inte 
tas fra m nya modeller , uta n så att 
det knappast ä r fråga om så om
vä lva nde fö rbä ttringa r. Det ä r ju 
också så att ljudtekniken i sin 
nuva ra nde form knappast ka n 
komma så mycket lä ngre. Vä ldigt 
mycket av "utvecklingen" ha ndlar 
om ren kosmetik . 

Det digitala ljudet ä r alltså 
ännu inte här, om vi med "här" 
mena r hos va nl iga konsumenter. 
Men det rycker a llt nä rma re. Phi
lips ä mna r lansera sin digita lskiva 
näs ta å r, och Oera tillve rka re med 
dem . Philips digita la ljudskiva a r
beta r efter sa mma princip som 
Laser Vision med optisk avkä n
ning, och det verka r som om 
ljudskiva n skulle komma tidigare 
än bildskivan och förmodligen har 
den också en chans till en större 
utbredning . 

Elektromagnetisk 
digitalskiva ? 

Vilket system fö r den digitala 
ljudskiva n kommer då a tt vinna? 
Det rinns tre mer eller mindre 
a llva rliga konkurrenter på områ
det. Telefunken hävda r a tt dess 
Mini Disc är det bästa a lternati-

vet. Det ha ndla r om ett rent me
kaniskt system som har mycket 
gemensa mt med va nliga , analoga 
gra mmofonskivor. Ett spår på ski
va n känns av mekaniskt med en 
pick up som omva ndlar skiva ns 
modula tion till digita la signaler 
för vidare bea rbetning till ljud . 
Skiva n blir tämligen liten , 135 
mm i di ameter , och rymmer 60 
minuter per sida. 

S törsta fö rdelen med skiva n ä r 
a tt den ska ll gå a tt fra mställa i 
sa mma process som va nliga gra m
mofonskivor. Skivbolagen skulle 
dä rmed inte behöva inves tera i 
några nya pressa r. Största nack
delen ä r a tt skivan blir minst lika 
ömtå lig som en va nlig grammo
fonskiva. Sa mma nackdel vid
lådde T elefunkens videoskiva TeD 
som gjorde ett grundligt fi asko i 
mitten av I 970-ta let, Nu hade 
skiva n andra begrä nsningar dess
utom, men fortfarande envisas 
ma n med a tt vilj a använda sa mma 
teknik. N ågra a llva rligt intresse
rade licenstaga re till sys temet ha r 
ma n dock inte. 

Kapacitiv 
digitalskiva ? 

Ett ann a t a lterna tiv utgör 
JVC:s A HD. AHD betyder Audio 
High Density Di sc och ä r helt 
enkelt JV C:s videoskiva VH D, 



som man spelat in digitalljud på. 
Avspelningen sker i en videospe
lare med särskild a/d-omvand
lare. Man använder samma mått 
på AHD som på videoskivan. Dia
metern är 260 mm och skivan 
rymmer en timmes video. Kapaci
teten för audio är därmed onödigt 
hög. Man har ändå velat behålla 
skivstorleken och för att utnyttja 
skivan bättre har man lagt in en 
tredje ljudkanal förutom de båda 
stereokanalerna. Dessutom kan 
man lagra ett antal stillbilder på 
skivan att återges på tv-mottaga
ren tillsammans med det 3-kana
liga ljudet. Ljudskivan ha r där
med raskt fått ytterligare en di
mension. 

Fördelen med AHD framför 
Philips digitalskiva är att den är 
enklare att framställa . Nackdelen 
är dess storlek och att skivan är 
mera ömtålig än den optiska . JVC 
verkade heller inte trycka så väl
digt hårt på att få AHD accepte
rade som en standard. 

Optisk 
digitalskiva ? 

Och det kanske är lika gott. 
Faktum är nämligen att en myc
ket stor majoritet bland både ja
panska och europeiska tillverkare 
har beslutat sig för att anamma 
Philips optiska system. Bland dem 

finns koncernmodern för JVC, 
nämligen Matsushita med varu
namnen National Panasonic och 
Technics. Åtskilliga tillverkare vi
sade upp prototyper till spelare för 
Philips Compact Disc och allmänt 
var man av uppfattningen att just 
den var framtidens ljudskiva . . 

Därmed ser vi ut att få en ny 
standard för ljudskivor som i sig 
inrymmer båda de väsentliga 
egenskaperna hos ett digitalljud
system: Dels att ge en ljudkvalitet 
som på intet sätt begränsas av 
mediet , dels att skivan är okänslig 
för slitage och skador. Inget annat 
system ger de fördelarna i lika hög 
grad . 

Skivan är 12 cm i diameter och 
rymmer en timme på varje sida. 
Förmodligen blir dock de flesta 
skivor ensidiga, eftersom en dub
belsidig skiva måste tillverkas som 
två skivor som limmas samman. 
Man vinner just ingenting på att 
göra skivan dubbelsidig därmed . 
Frekvensområdet 'är rakt mellan 
20 och 20 000 Hz och distorsionen 
mindre än 0,05 %. Andra oöns
kade signaler som kanalöverhör
ning och brus ligger 90 dB under 
signalen . 

För att uppnå de egenskaperna 
arbetar man med 16 bit linjär 
analog/digitalomvandling. Samp
lingfrekvensen är 44,1 kHz, vilket 

ger ett data flöde på 4,3218 
Mbit / s. 

Skivans funktionsprincip är 
densamma som för den optiska 
videoskivan från Philips. Informa
tionen lagras alltså som små för
djupningar i skivan . Skivan förse
glas därefter med ett genomskin
ligt plastskikt. Den optiska läsa
ren sänder sin ljusstråle genom 
det skiktet och läser informatio
nen som kodats in i skivan. Genom 
att strålen fokuserats på skivan 
kommer föroreningar på ytskiktet 
att ligga ur fokus och inte påverka 
läsningen . 

Den digitala ljudskivan blir den 
första verkligt digitala produkten 
inom ljudområdet. Digitalise
ringen har ju pågått en tid inom 
hemelektroniken, men ännu har 
det bara handlat om digital styr
ning och kontroll av signaler. Med 
digitalskivan tar man steget fullt 
ut och arbetar också med digitala 
signaler. 

Digital inspelning 
också för konsument 

Digital inspelning ha r funnits i 
ett antal år inom den professio
nella inspelningstekniken, men nu 
kommer den alltså också för kon
sument och i ännu högre utsträck
ning i skivindustrin på a lla nivåer. 
Åttiotalet kommer att bli det de-

cennium då vi övergår från analog 
till digital signalöverföring inom 
flera områden. Den digitala ljud
skivan är bara ett första steg på ' 
den vägen . 

Närmast efter skivan kommer 
förmodligen den digitala kassett
spelaren, och ännu längre fram i 
tiden digita la radiosändningar 
och slutligen också digital televi
sion. Men då har vi nog lämnat 
1980-talet. 

Med digital teknik kan man 
alltså uppnå en ljudåtergivning 
som är omöjlig med alla andra 
kända metoder. Iden bakom det 
hela är a tt man registrerar siffror 
som motsva rar signalens storlek i 
varje ögonblick . Siffrorna kan lä
sas med mycket stor precision och 
återska pas till exakt de värden de 
hade vid uppteckningen. Ljudsig
nalen ka n därefter återges med så 
hög precision man önskar. 

Det låter ju enkelt och bra, men 
det finns också skäl till att man 
inte infört den digitala tekniken 
ännu : Det stora linjära frekvens
omfånget, den oinskränkta dyna
miken och den låga distorsionen 
ka n bara uppnås om man beskri
ver signalen tillräckligt noggrant. 
För a tt få den noggrannheten 
måste ma n behandla en mycket 
större informationsmängd än med 

forts på nästa sida 
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forts fr föreg sida 

vanlig analog teknik . Den stora 
mängden information mås te 
också bearbetas tillräckligt sna bbt 
för att man skall få önskat resul
tat. 

Allt tätare 
uppteckning 

En digitalljudskiva utn yttj a r 
ungefär en yta av 0,0 I m' per 
timme. Dataöverföringshas tighe
ten frå n skivan är ungefä r 2 
Mbit / s. Det innebä r a tt skiva n 
rymmer ungefär 7,2 Gbit. Ma n 
ka n t ex jämföra detta med ka pa
citeten hos en lika stor 5 tums 
Oexskiva i ett smådatorsystem . En 
sådan rymmer i bäs ta fa ll ett pa r 
hundra kilobyte eller ka nske 1,5 
Mbit. Samtidigt ä r överförings
hastigheten betydligt lägre. 

Om man skulle a nvända sa mma 
teknik som i en vanlig lp-skiva för 
att lagra tillräcklig mä ngd infor
mation för digita lljud under en 
timme, sku lle man behöva 2,6 m' 
eller 24 stora lp-skivor , båda si
dorna. Då är dock överföringshas
tigheten begränsad till ca 100 
kbit /s ändå. 

Ett a nna t tänkba rt medium 
vore 1/ 4-tums tape. Om ma n 
a nvänder samma teknik som för 
a na log inspelning (med fyra spå r 
och 9,5 cm/s) skulle ma n inte 
uppnå högre överföringshastighe
ter än ca 200 kbit /s och man 
sk ulle behöva 4,4 km ba nd eller 
mer än fyra 10 tums bandspolar 
med lp-band . 

På sa mma sätt skulle ma n 
kunna spela in en timmes digita l
ljud på ungefär 17 st C60-kasset-

ter med "a na log" teknik , men 
också dä r, blir överföringshastig
heten för låg. 

Det rö r sig a lltså om stora 
data mä ngder som är svå ra a tt 
ha ntera med konventionell teknik . 
Den 'enda " befintliga" utrust
ningen som gått att aptera för 
digita lbruk ä r videobandspelarna. 
En videokassettspelare för hem
bruk medger ett da ta Oöde som är 
ungefär tre gånger högre ä n det 
som behövs för digita lljud. 

Kompaktkassetten 
digitalmålet 

Det finns ju reda n nu ett a nta l 
tillsatser som förvandlar en video
spelare till en digita llj udspela re, 
men de a rbeta r a lla med konven
tionel la tv-signa ler och ger samma 
speltider som för tv-signa ler. Ma n 
skulle emellertid kunna sä nka 
hastigheten till ungefä r en tredje
del och få sa mma digita lljudkva
litet genom a tt lä mna tv-s ta nda r
den och skräddarsy ett in spel
ningssystem för just digita lljud. 

En standard VHS-kassett för
bruka r ungefä r I m' ba nd per 
timme. Genom a tt förbä ttra sta n
da rden skulle ma n alltså kunna 
använda den ytan på tre timma rs 
digita lljud , och a lltså förbruka ca 
0,3 m'/ h. 

En kompa ktkil.SSett för ljud 
rymmer 0,53 m' per timme. Ba n
det är dock av a nnat slag med 
annan yta, etc. Om ma n ext ra po
lerar den utvecklingen som hittills 
äg t rum på mag netba nduppteck
ningens o mråde, ser ma n a tt en 
ytterliga re förtätning av uppteck
ningen är möjlig i en snar fra mtid . 
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Med dessa två kurvor kan man be
skriva utvecklingen av bandinspel
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ningstekniken så som den tillämpas i videospelare. 
Den minsta våglängd som kan upptecknas har sjunkit 
medan samtidigt spårbredden har kunnat reduceras. 
Den använda bandytan blir därmed allt mindre och 
mindre. {Efter original från Telefunken.} 
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Vi visar en fig som hä rrör från 
Telefunken och som beskriver ut
vecklingen dels av spå rbredden på 
videoband , dels upptecknad 
minsta våglängd. Båda de mätta
len ä r ett må tt på den a nvä nda 
band ytan. Genom en extra pola
tion ka n ma n se a tt en uppteck
ning aven timmes digitalljud på 
en C60-kassett ligger inom möj
ligheternas ra m i en nä ra framt id . 
Lutningen på kurvorn a i fig kan 
ka nske diskuteras, men med de 
nya ba ndtekn iker, som ä r kända i 
dag, och nya huvudkonstruktioner 
borde det vara möj ligt a tt teckna 
upp digita lljud på e n va nlig kom
paktkassett. 

Detta ä r uppenbarligen målet 
för må nga tillverka re. Sanyo har 
tidiga re stä llt ut en di gital band
spela re som anvä nde El-kassett 
(den stora ljudkasse tten som a ld
rig slog igenom) och Sharp stä llde 
nu också ut en sådan. Sharp säger 
kla rt ut : " Vi kommer inte a tt göra 
tekniken tillgänglig fö r kons u
menten förrän det är möjligt a tt 
göra inspelninga rna på en kom
paktkassett. " 

När denna tek nik kan bli till
gänglig för konsumenten ha r 
ingen vågat a ntyda, me n det 
skulle förvåna oss om det dröjer 
till efter 1985 eller så . (Ju st nä r 
detta skrivs ingår meddela nde 
frå n JV C a tt man fra mställ t en 
digi tal kassettspelare. Se sä rskild 
ruta ' ) 

Digital radio 
över satellit 

Dä rmed skulle ma n ha två digi
ta la medier tillgä ngliga för konsu
menten : Den digita la skiva n och 

1980 

den digitala kassetten . Men den 
digita la radiosä ndningen? 

Liksom med digita la skivor och 
ba nd får ma n också hä r problem 
med ba ndbredden. Överföring i 
det vanliga fm-ba ndet ä r inte a tt 
tä nka på. Möj ligen skulle ma n 
kunna a nvä nda sa mma frekvenser 
och ba nd bredder som tv-ka na
lern a, men i de uppl åt na frekvens 
ba nden ryms kna ppast några sä n
da re för digital t ljud . Den fram
komligaste vägen blir dä rför i 
stä llet att a nvä nda sa tellitburna 
sä nda re på 12 G,Hz, sa mma fre
kvensba nd som ä r avse tt för di
rektstrå la nde tv-utsä ndning. Med 
den typen av sändare skulle man 
få till gå ng till stort utrymme som 
också ka n använda för digita la 
radiosä ndninga r av "d igita l" kva 
litet. Det torde dock dröja å tskil
liga å r inn a n såda na blir regulj ä r 
verklighet. 

Hela kedjan 
blir digital 

På sikt torde också kringutrust
ningen bli påverkad av de digita la 
progra mkä llorna. Reda n nä r det 
gä ll er a na log ljuduppteckning av 
högsta klass ä r det ändpunkterna 
i kedja n, dvs mikrofoner och hög
ta la re, som sä tter begrä nsning
a rna i viktiga avseenden . Än mera 
märkbart torde det bli i digitalål 
dern. Dessutom ka n konstruktio
nen på förstärkare och andra 
komponenter förä ndras. Det ä r ju 
inte a lldeles självk la rt a tt man så 
sna bbt som möjligt ska ll om
vandla si n di gi ta la sig na l till en 
ana log för a tt förstärka och bea r
beta den med volymreglering oc h 



K vantisering Frekvens- Dynamik Skiv- Avstånd Spår Varvtal Speltid Funktions-
(b it) . omfång (dB) diameter mellan spår per mm (r/ m) per sid<t princip 

MD 

M ini Disc 14 

(Telefunken) 

AHD , Audio High 

Density Disc 16 

(JVC) 

CD 

Compact Disc 16 

(Philips - Sony) 

tonkontroller , t ex. I stä llet skulle 
man kunn a bea rbeta den di gita la 
signa len direkt i en sna bb proces
sor och på så sätt slippa fr å n de 
förvrängninga r och begränsninga r 
som a llt id uppstå r i ett a na logt 
system . 

Omva nd lingen t ill a na log signa l 
för öra t bör uppskjutas så lä nge 
som möjligt. Ka nske ka n den puls
bredd modu lerade förstä rka ren få 
ett nytt anvä ndningsområde hä r 
så a tt signa len ka n hå ll as mer ell er 
mindre digita l genom hela kedj a n, 

Digital kompaktkassett 
nu från japanska JVC 
N är vi skrev intilligga nde ra p
port frå n Berlinmässa n fick vi 
ett fö rsta meddela nde om a tt 
ma n fö rverkliga t di gita l inspel
ning på kompaktkasse tt. J VC 
ha r enligt meddela ndet tagit 
fra m en prototyp aven spela re 
som ger en timmes speltid på en 
kasset t. 

Gra nska r ma n uppgivna da ta 
nä rmare finn er ma n a tt det rör 
sig om en t immes tota l speltid på 
en C 90-kassett . Ma n kör a lltså 
inte med den vanliga kassetthas
tigheten 4,75 cm/s uta n med 7, 1 
cm/s. 

För a tt lyckas med dig ita l
uppteckni ngen ha r ma n dess
utom a nvänt meta ll ba nd aven 
typ som utveckla ts fö r digita l 
inspelning. Va rje ka na l a rbetar. 
med fyra spå r plus ett kontroll 
spå r för prog ra msökn ing och 
innehå llsa ng ivelser . 

Av da ta fra mgå r vida re a tt 
ma n a nvänder en så låg sa mp-

(Hz) 

20 - 20 k > 8 4 

20 - 20 k > 90 

20 - 20 k > 9 0 

ända fram till högta la ren . Men då 
måste man verkligen först få fra m 
vä llj uda nde förstä rka re med puls
bredd modulering, något som ännu 
knappas t ha r visa ts ell er lå tit höra 
sig. 

För övri gt ka nske inte ens den 
konventi onella högta la ren ä r gi
ven som sista länk i kedja n. Det 
pågå r bl a hos Bell Labs i USA 
försök med rent di gita la omva nd
la re mell a n signa ler och ljud av
sedda fö r telefonibruk med sex 
bita rs upplösning. 

lingfrekvens som 33 ,6 kH z, vil
ket medför a tt högsta a nvänd
ba ra frekve ns blir kna ppt 17 
kH z, teoretiskt. I pra kt iken bl ir 
grä nsfrekvensen sa nnolikt ä nnu 
lägre, men ha r inte uppgivits. 

Kva ntiseringen sker med "ek
viva lenten till 14 bita r". Detta 
torde betyda a tt ma n a nvä nder 
10- 12 bita r och loga rit misk 
kva ntiseri ng. Det innebä r a tt 
ma n a nvä nder mindre spä n
ningss teg vid låga nivåer och 
större vid höga, a llt för a tt 
reducera da ta nödet för a tt passa 
ta pen. 

Som vi ser av uträkninga r i 
a rtikeln bredvid ska ll det strä ngt 
taget gå a tt lagra en va nl ig 14 
ell er 16 bita rs signa l på kassett , 
men det ha r ma n a lltså inte gj or t 
hä r. Ä ndå ä r detta ett stort steg 
fra må t. Vad ma n ka n göra i 
teorin sa mma nfa ller inte a lltid 
med vad som ä r pra ktiskt möj
ligt. 

(mm) (/-Lm ) 

135 2 .4 420 

(7 5 ) 

260 1,6 740 

120 1,35 625 

Möj ligheterna för den ana loga 
tekniken ä r i stort sett uttömda; 
det är nu dags för den d igi ta la . 
Men hu r sna rt kommer den ? Re
da n nästa å r ska ll det hela börja 
med den d igi ta la lj udskiva n ä r det 
tänkt, men hur fort gå r det seda n? 
Ja, hä r uppstå r genast ett pro
blem: Progra mva ra n. Ingen kom
mer ju a tt kö pa en digita l skivspe
la re om det inte fi nns ett ordent
li gt utbud med progra m t ill den. 
Likaså kommer det in te a tt fra m
stä llas ett stort progra mutbud så 

(m in) 

250 60 Elektro-
(10) mekanisk 

750 el 60 Kapacitiv 

900 

500 - 60 Optisk 

200 

länge det inte fi nns må nga spe la re 
a tt sä lj a utbudet ti ll. Så till vida 
lik na r digita lskiva n videoskiva n, 
som a lltså ännu inte på något sätt 
explodera t i a nta l, trots vä ld iga 
satsninga r. 

Den sna bba succen hä nger på 
hur sna bbt och stort Philips och 
Son y kan få fra m progra mvara t ill 
si na spela re. De t illverka rna ta la r 
lugnande ord , givetvis, men suc
cen ä r änd å inte given. Även om 
den borde va ra 'det ur rent teknisk 
sy nvinke l. Vi hoppas! • 

Jämförelse mellen packningstAthet hos olika mecler 
vid uppteckning 
av digitale 
ljudsignaler: 

Digitall judskiva 

Lp-skiva 

1/ 4 tums band 

Kompaktkassett 

Videobandspelare. 
specialutfÖl'ande 
för PCM 

Kompaktkassett. 
specialutfÖl'ande 
fÖl' PCM 

Lagringsyta 
(m' /h) 

0 ,011 

2 ,6 

27. 1 

11,6 

0 .31 

0 ,36 

1 skivsida 

24 skivor 
(bAda sidorna) 

4.4 km band = 
ca 4 .5 10 tums 
spolar 

2.9 km band = 
17 st C 60 

1/ 3 aven E 60 
kassett 

1 st C 60 kassett 
(bAda sidorna) 

övwtÖl'ingshastighet 
vid binär överfÖl'ing 
(Mbit/s) 

ca 2 

ca 0 . 1 

ca 0 .2 
(4 spär 9.5 cm/s) 

caO. l 

ca2 

ca2 
(8 spär 4.75 cm/s) 
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Track D 
. et n ya , 

venska b 
andet från .. l 

Va r dens 
mOdernaste k 

Nu har du sett. 
Har du hört? 

a se . ttJndust . ,.. 
n. J rack ,.. 

Jape AB 
, Malm ·· o. 



lillen har Ilort en bittre 
DMM ••• mrr.n nu. 

Vi anviinder fler 
m etalloxid-varistorer, 

dioder, termistorer 
och resistanser iin 

någon annan 
tillverkare av lågpris
PMM's f iir att skydda 

Dig och Din DMM i 
hiindelse aven 

oavsiktlig 
iiverbelastning. Till 

viinster visas det 
hiigviirdiga 

siikringssystemet Nr 
striimingången. 

Skriv eller ring.-
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Snabba tongivare fiir 
fijrbindningstest 

f inns nu i tre av Fluke 
DMM's - 80208, 

80218 och 80248. 
Dess snabba 

responstid betyder att 
Du inte blir 

begriinsad av 
instrumentet då Du 

felsiiker 
mångledarkabel. 

Vår 8020-serie av portabla 
DMM blev inte världens mest 
populära bara på specifikationer. Det 
berodde på överlägsen noggrannhet 
och tillförlitlighet. Mer värde för 
pengarna. Avancerad teknologi. Och 
ett ansvar för kontinuerlig 
förbättring och utveckling av våra 
DMM's prestanda. 

Dessa är bara några av skälen till 
varför Fluke är marknadsledande. En 
position som vi kommer att behålla 
med våra fyra nya multimetrar i 
8020B-serien. 

Exteriört har vi konstruerat om 
frontpanelen för enklare 
handhavande. Vi har adderat anti
glidfötter av gummi och förbättrat 
vårt slagtåliga instrumenthölje. Vi 
har även lagt till ett nytt vinkelstöd 
med låsbart läge. 

Internt finns ändå bättre 
nyheter: Dubbelt säkringsskydd på 
strömingången för maximal säkerhet 
vid oavsiktlig överbelastning. Och nu 
har tre modeller en inbyggd, snabb 
tonsignalgivare för förbindningstest. 
Responstiden är 50 mikrosekunder 
för att kunna känna av även de 
snabbaste mekaniska reläerna. 

Alla modellerna backas upp av 
en 2-årig garanti beträffande 
reservdelar och arbetskostnad och har 
en garanterad 2-årig 
kalibreringscykel. 

Du får samma oöverträffade 
slitstyrka. Överlägsna funktioner och 
egenskaper. Samma fantastiska 
DMM's till ett nu lägre pris . 

För detta är vad 
marknadsledandet egentligen 
betyder. 

Priser i SEK exkl moms : 
8020B ... 1350,-
8021B ... 975,-
8022B . .. 850,-
8024B . . . 1875,-

=IF::L::U=:K=E::I . ;;;;;;;;;;; ® 

Distributörer : Elfa Radio & Television AB, tel. 08/ 7300700 
lIT Multikomponent, tel. 08/ 835150 

Informationstjänst 21 



Stereoljud i tv var den hetas te 
tv-n yheten på mässa n. Ja, nyheten 
var t o m så het att den ställde till 
en del oordning i leden . Stereo i tv 
är näm ligen inte bara till för att ge 
tittaren en bättre ljudåtergivning 
uta n också för att ge den tyska 
tv-industrin sysselsättning . Det 
stereos yste m som kommer a tt a n
vä ndas i Väs ttyskiand och så små
ningom troligen i större delen av 
Europa ha r vi beskrivit i deta lj i 
RT 1980 nr 4. 

I korthet rör det sig om en extra 
ljudbärvåg som läggs till den tidi
gare. Vid norma l stereo överför 
den extra bärvågen vä nsterka na
len och den ordina rie ljudbärvå
gen summa n av vänster och höger. 
Genom att lägga sa mman de båda 
kanalerna på rä tt sä tt ka n ma n få 
ut enba rt vä nster eller enbart hö
ger. 

( Den extra bärvågen överför R 
och den ordina rie L+R. (L + R) 
- R = L, a lltså vänster. R fås 
direkt från tillsa tsbärvågen.) 

Tack vare att man arbetar med 
två skilda bärvågor för ljudkana
lerna får man mycket god isola
tion mellan kana lerna . Ma n ka n 
därmed ha helt olika innehå ll på 
dem uta n att de stör varandra . 
Man kan t ex ha kommentarer 
eller dia log på två språk sa mti
digt. Titta ren väljer vilket språk 
han vi ll ta del av . I Tyskland ha r 
man exempli fierat detta med att 
filmer kan återges såväl dubbade 
(vilket ä r det norma la hä r) som 

med originaldialogen. Vid sänd
ninga r på två språk sä nder man 
det ena språ ket över den ordinarie 
kanalen och det andra språket 
över till sa tska na len . Avkodningen 
blir därmed annorlunda än den 
för stereo. I systemet finns därför 
en sä rskild identifieringssignal 
som talar om huruvida sändaren 
a rbeta r med stereo eller två skilda 
ljudkana ler. 

Tyska patent 
på stereoljud 

Detta stereosystem är utvecklat 
i Europa och patenträttigheter till 
det innehas av IGR, lnteressege
meinschaft fu r Rundfunkschutz
gerechte. För a tt skydda den tyska 
industrin under introduktionsske
det kom mer ma n inte att ge till
stånd till utländska tillverkare a tt 
tillverka mottagare enligt syste
met förrän 1983 . 

I Ja pan har man en produktion 
av stereo-tv redan nu, men där 
arbeta r ma n efter ett helt a nor
lunda system med pilotbärvåg av 
ungefär sa mma slag som i stereo
ljudet på fm-radio. 

De tyska tillverkarna sta l a lltså 
hela showen vad gäller stereo-tv, 
och därmed tv-mottagare över hu
vud taget. J a, näs ta n helt , men vi 
åte rkommer till det. Stereo i tv är 
just nu väldigt a ktuellt i Västtysk
Iand . Tyska "TV 2", ZDF, inledde 
näm ligen sänd ningar med stereo-
lj ud i sam band med Berlinmässan. II 

forts på nästa sida 
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MERA LJUD ÄN BILD stereomottagning. Så är t ex alla 
p Å MÄSSAN forts fr föreg sida Telefunkenmodeller som säljs i 

Tyskland förberedda för stereo-
Inte mindre än 29 tv-sändare över 
Västtyskiand sänder nu i stereo 
och når ca 40 % av landets invå
nare. 

Hur skall då en stereomotta
gare byggas upp? Vad gör den 
som har en mono-tv? Man kan 
urskilja tre möjligheter. Den som 
har en väl fungerande mono-tv 
kan behålla den och komplettera 
med en särskild mottagare för 
stereoljudet. En sådan visade bl a 
Körting upp på mässan, med typ
beteckningen FSD 100 och ITT 
en med 2466. En sådan mottagare 
ansluter man till befintlig stereo
anläggning och får ljudet i högta
larna som hör till den. 

En ännu fiffigare lösning är 
kanske att skaffa en videospelare 
med inbyggd stereomottagare. Då 
kan man också spela in de pro
gram man önskar i stereo och 
återge dem över en vanlig stereo
anläggning. Man kan också titta 
direkt. Här finns det dock bara ett 
fåtal modeller att välja på, och 
alla arbetar med systemet V 2000. 
Det är patentfrågan som dyker 
upp igen. Läs mer om detta i den 
separata artikeln om videospelare! 

Generellt kan man knappast 
bygga om en monomottagare för 
stereo. Vissa tillverkare har dock 
förberett sina mottagare i större 
eller mindre utsträckning så att de 
i efterhand kan kompletteras för 

ljud och behöver bara komplette
ras med en avkoda re. Utsignalen 
till den förs till stereoanlägg
ningen . 

Bekvämast för de flesta är dock 
att köpa en stereoklar mottagare. 
Frågan är dock hur en sådan skall 
se ut. Man arbetar här i huvudsak 
efter två linjer: antingen förser 
man tv-lådan med en högtalare på 
varje sida, eller också arbetar man 
med lösa högtalare, som kan pla
ceras optimalt i rummet. 

Bredare ljud 
än bild 

För att man skall få en vettig 
stereoverkan vid lyssningsplatsen 
måste man ha ett visst avstånd 
mellan högtalarna. Det är svårt 
att få det avståndet om högtalare 
och bildskärm skall byggas in i en 
enhet. För att få större stereobas 
arbetar många firmor med en 
elektronisk breddning av stereo
basen, inkopplingsbar. Bredd
ningen sker oftast med fasvän
dande kretsar, som arbetar vid 
medelhöga frekvenser . 

Bättre stereobas kan man alltså 
få om man använder lösa högta
lare och placerar dem på var sin 
sida om bildskärmen. De bör dock 
placeras så symmetriskt som möj
ligt för att ljudbilden inte skall bli 
sned. Ofta får man ju i dag sned 
ljudbild med en högtalare på ena 
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sidan av skärmen, men detta går 
att råda bot på med två högtalare. 

Om man breddar stereobasen 
för mycket uppkommer emellertid 
ett annat fenomen. Ljudbilden 
blir så mycket större än den syn
liga bilden så de förlorar i någon 
mån kontakten med varandra . 
Frågan är också vad stereoljudet 
skall förmedla. Skall ljudet följa 
med bilden i panoreringar och 
zoomningar? Eller skall ljudet stå 
fast och återge en total rumsakus
tik, trots att bilden visar en när
tagning av skådespelare i en tea
terpjäs, t ex? 

Sådana frågor får väl sina svar 
när mediet varit i bruk en tid. Tills 
vidare gör tillverkarna vad de kan 
och erbjuder olika lösningar. Och 
alla tillverkare av stereoljudet är 
tyska hittills. Med en del undan
tag. Sony har ett dotterföretag i 
Tyskland, Sony-Wega GmbH, 
och det är medlem i IGR, och har 
alltså tillgång till stereopatenten. 
Sony, och Wega, kunde därför 
som enda japanska firma visa upp 
en mottagare för stereoljud. 
Andra firmor kunde nog visa mot
tagare, men fick inte. Ja, en ja
pansk tillverkare menade t o m att 
de inte ens fick tala om att de tagit 
fram en prototyp för stereo, så 
rigorösa var patentkraven. Detta 
hindrade dock t ex inte Hitachi 
att bakom montern visa upp en fix 
och färdig modell för stereo, med 
påskriften "kan ej levereras förrän 
1983". 

Salorasystemet för ste
reo-tv arbetar med en 
summasignal och två 
motfasiga skillnadssig
naler, som tas fram ur 
den vanliga tvåkanaliga 
stereoöverföri ngen med 
en speciell avkodare. 

Problem blev det däremot för 
en mindre italiensk tillverkare, 
som på mässans första dag frej
digt ställde ut en stereo-tv. Det 
gick inte många timmar förrän 
den tvingades förse sin mottagare 
med texten "saknar stereodeko
der" . 

Stereostorm 
med Ortoperspekta 

Ännu större oväsen åstadkom 
Salora genom att ställa ut ste
reo-tv som inte arbetade enligt det 
tyska stereosystemet utan med 
Saloras eget Ortoperspekta-sy
stem. Mottagaren arbetade på 
den signal som tillhandahölls av 
ZDF och var alltså helt kompati
bel med det tyska stereosystemet. 

Ortoperspekta är i och för sig 
ett intressant ljudåtergivningssy
stem som tagits fram av Salora , 
men som man inte mäktat mark
nadsföra i kamp mot den konven
tionella stereofonin . I korthet går 
det ut på att i stället för en 
ljudvägg skapa ett ljudrum. Det 
sker genom att man använder tre 
högtalarsystem. Ett placeras rakt 
framför åhöraren och återger 
summan av vänster och höger. De 
andra två systemen placeras t ex 
vid sidoväggarna och matas med 
skillnadssignalen mellan vänster 
och höger. De båda sidosystemen 
ligger dessutom ur fas. 

På detta sätt återger framhög
talaren musiken som sådan och 
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Professionella musikmänniskor världen över använder till 
stor del AGFA tonband och AEJFA kassetter vid inspelning och 
kassettkopiering tack vare den konstant höga kvaliteten . 

AGFA SUPERFERRO t.ex. ligger i topp test efter test tack 
vare sin höga utstyrbarhet och låga distorsion. AGFA SUPER
FERRO och AGFA SUPliRCHROM är de enda kassettterna 
som har 6 minuter längre speltid . Det gör det ändå lättare att HÖR SOM PROFFSEN. HÖR MED AGFA. 
välja. Agfa-Gevaert AB, Box 6. 16393 s pANGA 
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Technics nya dbx·däc~ 
Brus: -92 dB. Dynami 

Är du intresserad av ljud och ljudanlägg
ningar har du säkert redan hört talas om 
brusreduceringssystemet dbx. För det är 
ingen splitter ny uppfinning. I proffskretsar 
har dbx använts i bortåt 10 år nu. Men det 
är först nu det kommer på ett kassettdäck 
för hemmabruk till vettigt pris. Och då blir 
det den största nyheten i HiFi-världen på år 
och dag. 

dbx sänker inte bara diskantbruset 
Till skillnad från t. ex. Dolby sänker dbx inte 
bara bruset i diskanten utan hela vägen från 
bas via mellanregister till diskant. Och sänk
ningen är betydligt större med dbx än med 
något annat system. Ja, sanningen är fak
tiskt att du inte hör något bandbrus alls med 
dbx-däcken. När musiken tonar ut, så är det 
också tyst. Verkligt tyst. 

Principskiss över hur dbx fungerar. 

Det hela fungerar så att dbx komprime
rar musikens dynamikområde innan den 
spelas in. 

Under avspelningen tar dbx åter hand 
om den komprimerade signalen och expan
derar den så att den låter precis som när 

den spelades in, utan något tillägg av band
brus. 

Det allra förnämsta med dbx är natur
ligtvis att det reducerar bruset Men 
det är långt ifrån allt 
Dynamik är som bekant ett mått på hur stor 
ljudnivåskillnad t. ex. ett kassettdäck klarar 
av att återge. En stor orkester eller ett rock
band presterar lätt dynamik över 100 dB. 
Men tyvärr ligger ett normalbands dynamik 
på 70 dB, vid högre dynamik får man kraftig 
distorsion. Och dessutom blir bandbruset 
ofta klart störande n~r du spelar in musik 
med hög dynamik. 

Med dbx reducerar man alltså brus
nivån. Men dessutom ökas också bandets 
dynamik från ca 70 dB utan brusreducering 
till llO dB med dbx. Motsvarande siffra för 
Dolby B är 80 dB, men bara i diskanten. 

Skillnad i dynamik mellan dbx, Dolby B och 
Dolby C. 

Du får ut mycket mer ur dina band. 
I praktiken betyder det här att du får ut 
mycket mer ur ett normal band i ett dbx
däck än du skulle få ur ett metallband i ett 
vanligt Dolby-däck. 

Tro nu inte att vi avskaffat Dolby på 
våra däck. 
Våra dbx-däck har naturligtvis också Dolby 
för att du ska kunna ha full glädje av dina 
gamla Dolby-inspelade band. Dessutom vill 
du kanske spela in med Dolby för t. ex. 
bandspelaren i bilen. 

RS-M240X. Ca 2.000:-. 
Det här är däcket du ser på den stora bil 
den. Förutom själva dbx-systemet har det 
finesser som FL-mätare med tvåfärgsskala, 
toppvärdeslåsning och automatisk återgång 
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för att du verkligen ska kunna ta ut maxi 
malt ur banden. 

SX-huvuden ger mycket låg distorsion 
och har också ca 5 gånger så lång livslängd 
som vanliga sendust-huvuden. 

Mjuktrycksknappar ökar livsl::ingden på 
däckets rörliga delar och är dessutom lite 
behagligare att använda. 

Med M240X har du medhörning vid 
snabbspolning, både framåt och bakåt, 



i siffror. 
: 110 dB. Pris: 2.000:-. 

vilket gör det mycket lättare att hitta på 
banden. 

RS-M270X. Ca 2.700:-. 
Det här däcket har faktiskt ännu bättre 
värden än M240X. Det utomordentligt låga 
svajet, blott 0,10% (vägt DIN) kan förklaras 
av 2-motorssystemet, där den ena motorn 
driver kapstan och den andra sköter band
transporten. 

M270X har samma avancerade FL
mätare som M240X. Även tonhuvuden är 
de samma. 

Men vidare har M270X utnivåkontroll 
som gör att du mycket enkelt kan anpassa 
volymen mellan däcket och anläggningens 
andra delar. . 

Som extra tillbehör finns en trådstyrd 
fjärrkontroll med alla bandtransportfunk
tioner. 

Välkommen att lyssna på tystnaden. 
Välkommen till närmaste Technics-handlare 
och titta närmare på våra två nya dbx-däck. 
När du får lyssna på dem, kommer du inte 
att tro dina öron. 

Technics 
National Panasomc Svenska AB, Box 43047, 10072 Stockholm. 
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3-rörs färgvideo
kamera 

Med prestanda som närmar sig "broadcast" . 
En vidare utveckling av 
den välkända KY~2000E. 

En produkt från ... 

BELL Ei HOWELL 
Generalagent för JVC PRO-VIDEO 

Vintergatan 1 . 172 30 Sundbyberg · Telefon 08-98 12 50 . Telex 17133 
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sidohögtalarna inspelningsrum
mets akustik. Man får alltså t ex 
ingen möjlighet att höra vänster 
och höger i signalen, men det 
anser Saloras tekniker vara 
mindre värt än att återge rummet. 
Stereo är ju egentligen inte tänkt 
att återge trumpeter här och fioler 
där, utan snarare att ge ljudet 
rymd och dimension . 

Och just detta är, menar man, 
tillämpligt i särskilt hö~ grad vid 
stereo-tv. Som vi berör<'fe tidigare 
kan det bli problem med stereo
återgivningen i tv . Man kan med 
två kanaler skapa en ljudvägg 
runt om mottagaren. Om man 
skall få ordentlig verkan måste 
emellertid den väggen vara myc
ket större än tv-bilden, och det 
kan störa inlevelsen . Det visades 
förvisso skräckexempel på detta i 
diverse montrar på mässan. Tåg 
kom rusande genom ljud och bild, 
och t o m bordtennis spelades, lik
som i stereofonins barndom. 

Vad är det då för fel på tåg i' 
stereo? Felet var att tågljudet 
började två meter till vänster om 
bilden och fortsatte så småningom 
två meter till höger om skärmen. 
Bilden däremot höll sig inom sin 
halvmeter på skärmen. 

Om man i stället återger ett 
rumsperspektiv , i stället för en 
vägg, uppnår man en helt annan 
effekt. Man förflyttas till det rum 
där musiken eller teaterpjäsen 
spelades in . Demonstrationer av 
detta i Saloras demorum var myc
ket övertygande. 

Så övertygande rent av att den 
tyska industrin ivrigt sökte efter 
ett sätt att stoppa Salora, som ju 
inte gjort intrång på de tys.ka 
mottagarpatenten, men ändå såg 
ut att kunna konkurrera på mark
naden, något som man uppenbart 
bestämde sig för att hindra till 
varje pris. 

Redan under pågående mässa 
hade den tyska industrin samlat 
sig till motattack. Man stämde 
Salora för patentintrång vid en 
domstol i Berlin . Intrånget gällde 

dock inte mottagarpatenten, ef
tersom Salora inte gått in på dem, 
utan på sändarpatenten, med mo
tiveringen att Salora ju använde 
de signaler som kom frå n de 
patentskyddade sändarutrust
ningarna! 

Antti Lagerroos, vd för Salora 
oy i Finland, har själv arbetat som 
biträdande professor i juridik vid 
ett finskt universitet. Han säger 
att förfarandet är högst märkligt 
eftersom Salora ju varken tillver
kar eller marknadsför sändarut
rustning, utan bara sitt Ortoper
spektasystem. Det senare är dess
utom så olikt det tyska stereosy
stemet att det i sin tur är patent
sökt. 

Underrätten i Berlin dömde 
emellertid Salora för intrång, och 
den vidare marknadsföringen har 
stoppats tills vidare. Salora ämnar 
dock gå vidare till högre instans, 
och menar sig ha gott hopp om 
upprättelse. 

Stereo i tv är alltså en mycket 
het potatis, eller kanske snarare 
ett guldägg för den tyska indu
strin. Och för den tyska publiken, 
som från och med nu får möjlighet 
till bättre ljudupplevelser genom 
sin tv-mottagare. I Sverige finns 
inga konkreta planer på tvåkana
ligt tv-ljud . Ganska säkert kom
mer vi dock att använda samma 
system som Västtyskiand när det 
en gång kommer. 

Bildåtergivning 
i modulsystem 

De nya ljudmöjligheterna do
minerade stort på tv-fronten , men 
utgjorde ändå inte de enda nyhe
terna. Tv-mottagaren förändras 
ju gradvis till sin användning. 
Från början kunde den endast 
användas till att ta emot tv-pro
gram med antenn. umera kan vi 
dessutom koppla till videoband
spelare och text-tv . Inom nära 
framtid kan vi också tänka oss 
satellitmottagare och teledata, 
hemdator och tv-spel, ja a llt det 
som förutspås i framtidsdrömm ar 
från skilda utgångspunkter. Allt 
detta måste också påverka tv-mot-

tagarens uppbyggnad, har ett par 
firmor resonerat, och la nserar mo
duluppbyggda ljud- och bildsy
stem. 

Ett sådant system består av 
komponenter som sammanfogas 
på samma sätt som i en ljudan
läggning. Son y lanserar en sådan 
serie, kallad Pro Feel och Philips 
visade ett AudiVision System 
AV 600. 

Till systemet hör flera alterna
tiva delar, men ma n ka n t ex välja 
en monitor (alltså tv-mottagare 
uta n just mottagare) med 66 cm 
diagona l, V6800, som ba ra åter
ger bild och inget a nnat. Enda 
kontroller på den är kontrast, ljus 
och färgm ättnad . De inställning
a rna, liksom alla andra i systemet, 
kan skötas med en enda fjärrkon
troll. 

För att ta emot tv-program 
behöver man dessutom en tv-mot
tagarenhet, tuner. Den heter 
V6100, är utrustad med digital 
kanalväljare, stereodekoder och 
text-tv-mottagare. Om man dess
utom vill kunna ta emot radiopro
gram skaffar man en radiomotta
gare F261 O för fm, mellanvåg och 
långvåg. Mottagaren kan lagra 
upp till 29 olika stationer och 
återge frekvens och stationsnamn 
för var och en av dem på en 
teckenvisare. 

För att beha ndla ljudsignalen 
från tv- och radiomottaga re be
hövs en förförstärkare, F3610. 
Den är på vanligt sätt utrustad 
med tonkontroller, filter och vo
lymkontroll. För a tt få tillräcklig 
lyssn ingseffekt a nsluter man slut
steget F4610, som ger 2 x 90 W i 4 
ohm. Som högtala re i systemet 
ka n ma n använda godtyckliga ty
per, men Philips föreslå r F941S, 
trevägssystem av basreflextyp. 

Så långt kan systemet ta emot 
och återge etersända program -
radio eller tv. Om man vill ha 
möjligheten att spela in program 
för framtida bruk kan ma n kom
plettera med videospelare enligt 
V2000, t ex den nya VR 2022 
med stillbild och snabbsökning 
med bild . För ljudinspelning till-

handa hå ller Philips F6612, som 
låter sig integreras i ma növersy
stemet och arbetar med alla band
typer samt mikroprocessorstyr
ning av funktionerna. Skivspelare 
F761 O, kan också tillfogas. Spela
ren är automatisk, av direct con
tro/-typ, dvs med noggrant varv
talsstyrd skivtallrik, som drivs 
över en rem. 

Därmed har man byggt upp ett 
"totalt" mottagar- och återgiv
ningssystern som i sin helhet kan 
styras från enda fjärrkontroll. 
Inga dubbleringar av t ex slutsteg 
är gjorda, som fallet blir om man 
ska ffa r en komplett tv-mottagare 
och en komplett stereoanläggning. 
Ma n sparar väl dock knappast 
några pengar på den besparingen 
eftersom det åtminstone till en 
början blir tämligen dyrt att 
bygga i komponentform på detta 
vis. Likväl var detta en framtids
satsning som kom igen hos flera 
tillverka re, mer eller mindre kon
sekvent genomfört, och som 
väckte stort intresse hos besö
karna på mässa n. 

Lägre effekt 
längre liv 

Sedan många år pågår en strä
van att få ner effektförbrukningen 
hos tv-apparaterna. Inte så myc
ket av energikostnadsskäl som för 
att hålla temperaturerna låga och 
därmed tillförlitligheten hög . Om 
en tv-appa rat drar 100 W och 
används två timmar om dagen 
kostar energin till den mindre än 
20 kr om året, så där kan man inte 
spara några större summor. Livs
längden hos tv-apparaterna är 
lå ng i dag, men det skadar natur
ligtvis inte att försöka öka den. 

är det gäller batteridrivna 
mottagare blir också energikon
sumtionen av mera direkt i'ntresse. 
Energi per batteri är mångfalt 
dyrare än energi per kraftledning. 
Dessutom väger batterier mycket. 

De flesta stora tillverkare anger 
siffror runt SO W för en 22 tums 
tv. Lägst energiförbrukning på 
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PASSA pi! 
Bra handböcker till förEnspris! 35 % rabaH . 

• Du som ör intresserad av foto. bilar. båtar eller att bygga elektronik 
sjölv bör passa på nu! Du får hör chansen att köpa bra handböcker 
inom Ditt specialområde till förmånligt pris - 35 % Ii .... ön ordinarie pris. 

FOTOHANDBOKEN FOTOTESTER ALLA BILAR -82 
En handbok för d ig som är litet osäker på hur du 
bäst använder din systemkamera. Du få r råd om 
vilka objektiv och filter du skall köpa. 

Inte mindre än 18 systemkameror och 42 objektiv 
utvärderas med mätdata och synpunkter. Ett 
måste för alla fotointresserade. 22,5 x 29 cm. 48 sid . 
C :a-pris : 35:-

Ett nytt modellår. Hundratals nya bila r. I Alla 
Bilar -82 får du en utmärkt överblick över 
svenska bilmarknaden. 18,5 x 25 cm. 144 sid . 
C :a-pris: 33:-C :a-pris: 35:

DIll pdII 19150 

SKÄRGARDS
NAVIGATION 
Sten Ramberg. 
Boken behandlar allt som är 
väsentligt för att navigera 
inomskärs: hur man tar ut en 
kurs, pejlar, manövrerar i 
dimma. 
80 sidor. Inb. Färg. 
C:a-pris: 53:
DIll pdII 341-

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Skicka In 
kupongen nul 

) 1 1 
1 
1 
1 
1 • 

DIll pdII 231- DIll pdII 21:50 

---------------~---.. BYGG SJÄLV 5 I - ELEKTRONIK a, jag beställer nedanstående 
bok/böcker. 
Vår exp.avgift på 2:50 per försändelse 
samt postens portoavgifter tillkommer. 

DIll .... 
. . .. .. ex Fotohandbolcen 19.50 

.... .. ex Fototester 231-

. . . . .. ex Alla Bilar -82 21150 

..... . ex SkärgArdsnavigation 341-

..... . ex Bygg Själv 5 - elektronik 251-

... ... ex Bygg Själv 6 - datorer 251-

C :a 
pris 

35:-
35:-

33:-
53:-
40:-
40:-

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

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

Postnr . ... .. .. Postadress ..... ... .... ...... ... ..... .. 
RT 11 -81 

Frankeras e j 
Specialtidnings· 

förlaget 
betalar portot 

Behandlar radiostyrning, 
1 amatörradio , bilelektronik, 
I mätinstrument, fotoelektronik 
I mm. 

1 
18,5 x 25 cm. 144 sid . 
C :a-pris: 40:

Specialtidnings- I DIll pris: 25:-

förlaget AB I BYGG SJÄL V 6 
~ I -DATORER ___________ 1 För dig som vill bygga dato-

I rer . Även för dig som vill lära 

SVARSFÖRSÄNDELSE 
Kontonummer 6820 
10360 Stockholm 3 

1 
dig hur datorer fungerar och 
kan användas. 

I 18,5 x 25 cm. 144 sid . 

1 C :a-pris: 40:
I DIll pdII 25:-

I 



MERA UUD ÄN BILD . .. forts 
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mässan föreföll Salora att pre
stera med 35 W i normal drift på 
en 22 tums (55 cm diagonal) tv. 
Delvis uppnås detta genom. att 
man använder bildrör med 90 0 

avlänkning, men största förtjäns
ten har en specialutvecklad kopp
ling, kallad IPSALO. Bokstä
verna står för Integrated Power 
Supply And Line Output. Det 
hel a är alltså en koppling som 
kombinerar linjetransformator 
och energiförsörjning för hela ap
paraten. Resultatet blir mycket 
små omvandlingsförluster och låg 
effektförbrukning. Även med van
liga 26 tums bildrör (65 cm) 
klarar man sig på 60 W vid 
normal drift. 

Salora är dock ingalunda en
sam om att ge låg effektförbruk
ning. Blaupunkt visade t ex en 18 
tums färgapparat, som drog mel
lan 35 och 45 W. Viktiga bidrag 
till den låga effektförbrukningen 
var en höjning av impedansen i 
avlänkningsspolarna för en mera 
optimal anpassning till halvledar
nas effektivaste arbetsspänning 
och mindre diameter på bildrörets 
hals. Tidigare använde man ett 
bildrör med diametern 29, I mm, 
vilket man numera sänkt till 22,1 
mm. Genom den mindre diame
tern kommer strålen närmare av
länkningsspolarna, som därmed 
blir effektivare. Avlänknings-

Effektforbrukningen sjun
ker pil nya tv-mottagare. 
Den här utvecklingen gäller 
for Saloras produktion, men 
är i stort tillämplig pil de 
flesta andra tillverkarna. 
Med lite illvillig extrapola
tion här finner vi att tv-ap
paraterna producerar energi 
snarare än konsumerar flre 
slutet av BO-talet. Sil filr 
man väl inte räkna, men 
effektminskningen är ändd 
imponerande. Främst höjs 
tillforlitligheten radikalt 
när man bränner upp 
mindre effekt i apparaterna. 

strömmen har kunnat minskas 
25 % tack vare den mindre halsen! 

Storbild 
allt bättre 

Givetvis visades ett otal övriga 
apparatnyheter av mer eller 
mindre stort intresse. Låt oss bara 
nämna några ord om storbild..:tv . 
Sådana har ju funnits i många år, 
men ännu inte blivit allmänt ac
cepterade. Detta beror främst på 
två faktorer. Dels är dylika appa
rater väldigt dyra, åtminstone för 
en konsument, dels har kvaliten 
varit alltför låg. 

På kostnadssidan finns kanske 
inget omedelbart genombrott att 
vänta på . Vad gäller kvaliten där
emot blir den fortlöpande bättre 
och bättre. I samband med att 
stereoljudet nu införs blir också 
motiven för en stor tv-bild allt 
större. 

Alla storbildapparater som 
finns att köpa arbetar med projek
tion av tv-bilden på en skärm. De 
allra flesta lösningar arbetar med 
tre små, ljusstarka , tv-bildrör som 
genom ' ett linssystem kastas på 
skärmen. Det är svårt att få till
räcklig ljusstyrka från skärmen 
och därför gör man den ofta av 
mycket högreflekterande mate
rial. Dessutom görs den ofta krökt 
för att koncentrera ljuset ytterli
gare. Följden blir att åskådaren 
måste sitta mycket nära den op-

tiska centrumlinjen i systemet för 
att se god bild . Kvaliten avtar 
mycket snabbt åt sidorna . 

Det är här som man tack vare 
nya projektionsrör och effektivare 
kopplingar har höjt ljusstyrkan 
till det acceptabla . Man skall dock 
ha klart för sig att inget projek
tionssystem kan mäta sig med ett 
vanligt bildrör vad gäller ljus
styrka och kontrast. Ett vanligt 
bildrör kan å andra sidan inte ge 
samma bildstorlek som en projice
rad bild. Att jämföra bildkvaliten 
på en tv-skärm och en projektions
bild är därmed inte riktigt rättvist. 
Om man i stället jämför den 
projicerade tv-bilden med en pro
jicerad filmbild har man en mera 
rättvisande utgångspunkt. Där är 
bilderna mera jämlika vad gäller 
ljusutbyte och kontrast. Att sedan 
filmbilden ger betydligt skarpare 
bilder är en annan historia . 

De bästa typerna av projek
tions-tv arbetar i en sluten låda 
med backprojektion mot en ge
nomskinlig skärm. De bästa an
läggningarna som visades på mäs
san var av den typen. Framför allt 
ger de en ganska stor spridning i 
åskådarytan . Bäst bild åstadkoms 
dock av ett gammalt beprövat 
system: Eidofor-projektorn, som 
arbetar med en vanlig biograf
lampa och kan ge i princip hur 
ljusstarka och stora bilder som 
helst. 

Tv-systemets inneboende be
gränsning av upplösningen inne
bär dock en begränsning speciellt 
när det gäller återgivning i stora 
format. Speciellt i Japan arbetar 
man på att ta fram en ny standard 
för HDTV, High Definition Tele
Vision . Man experimenterar med 
bildantal på l 100-1 200 linjer. 
Även i Europa har man börjat 
diskutera en liknande standard. 
Ett intressant förslag går ut på att 
man skall använda dubbelt så 
många linjer som i nuvarande 
PAL-system, alltså I 250. I pro
duktionsstudion skulle man då 
enkelt kunna plocka bort varan
nan linje och få ut dels en 
H DTV -signal, dels en vanlig 
PAL-signal. Den högupplösande 
signalen skulle sedan kunna distri-

bueras på digitala videoband, vi
deoskivor eller över satellit, me
dan den vanliga tv-signalen skulle 
kunna strålas ut av markförlagda 
sändare på vanligt sätt. 

Kvaliten på ett sådant här nytt 
tv-system skulle kunna bli lika 
god som en 35 mm biofilm, och 
videogram inspelade efter en så
dan standard skulle kunna kon
kurrera med biofilm. Kostnaden 
skulle kunna bli avsevärt lägre och 
på sikt innebära en revolution, 
inte bara för tv-marknaden utan 
för hela film- och bildvärlden i 
stort. • 
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DOM HÄR 
RADIOHANDLARNA 
Om du letat efter bra 
videofilmer till din Sony 
Betamax, sluta leta. 

Leta istället reda på 
den radiohandlare som 
ligger närmast dig, i för
teckningen här under. 
Var och en av dom har 
nämligen omkring 100 
filmer klara för uthyr
ning. (Vissa kan ha lite 
färre, men dom flesta 
har ännu fler.) 

Avesta: (Mekka): Teleservice AB 
Nyström, Kungsga tan 38. 

Angered : Hiib ner & Böös Radio 
& TV, Ange reds center. 

Arlöv: OBS stormarknad, Burlövs 
centrum, Kro notorpsvägen 2. 

Arvika: Musiktjänst Rapp & Co, 
Storgatan 35. 

Askim: Acke Jacobsson, 
Datavägen 8. 

Boden: Bodens Ljus & Kraft, 
Drottninggatan 6. 

Borås: EOS Radio & TV, St. 
Brogatan 44. Ljudrummet, Torg
gatan 25 . 

Bromma: Sigges Radio, 
Registe rvägen 38. 

BromöIla: Radio service, Mans 
väg 35 . 

Båstad: Nya Jacobssons, Köp
mangatan 47. Wennströms Radio, 
Köpmangatan 68. 

Emtnaboda: Elektro Radio, 
Storgatan 6. 

E skilstuna: Forsvärns Radio & 
TV, Järntorget 66. 

Filips tad: Video-Sound Radio, 
Kungsgatan 11. 

Fränsta: Firma Telenik, 
Fränstagatan 247. 

Gränna: Englunds Radio, 
Brahegatan 21. 

Gällivare: Elvaruhuset Eltjänst, 
Exportvägen. 
Domus, Storgatan 15. 

Gävle: M-L HiFi Stereo, 
Hanrverkargatan 21. 

Göteborg: Hiibner & Böös Radio 
& TV, Ko rtedala Torg 6. Acke 
Jacobsson, Kungsgatan 38- 40. 
JPS Foto Radio & TV, Åvägen 38. 
Oktaven, Kungsgatan 58- 60. 
Ågrens HiFi, Söd ra Vägen 12. 
Telemekano, Tegnergatan 12 . 
Frank TV- Radio, Karl Johans
gatan 9. Visma Video, K?rsgatan 
9. N K Radio & TV avd, Ostra 
Larmgatan. 

Halmstad: ya Jacobssons, 
Brogatan 46, Storgatan 28. Nya 
Centralservice, Laholmsväen 29. 

Helsingborg: Domus Möble~ 
Furutorpsvägen 29. Hallbe rgs i 
Helsingborg, Kullagatan 28. 

H estra: Hestra Radio & TV, 
Hogatan 4. 

Hisin gs Backa: Obs stormarknad 
Radio & TV, Transportgatan. 

Huddinge: Huddinge Radio TV, 
Fullerstatorget 14. 

Hudiksvall: Hälsinge Radio TV, 
Storgatan 21. 

H ägers ten: Norrmalms Radio, 
Svandammsplan 2. 

Hässleholm: Arnes Radio, 
Ny torget. Göinge Radio, I:a 
Avenyen 7 

Högan äs: Hallbergs i Höganäs, 
Storgatan 44. 

H ögda len: Expert Foto 
Högdalen, Högdalsgången 10. 

Iggesund: Janssons Rad io TV. 
Centrum 7A. 

Jakobsb erg: Hellström, 
Vasaplatsen. 

Jönköping: Video butiken, Borg
mästargränd 5. Radiocentralen, 
Östra Storgatan 25 . 

Kalmar: Radio & TV-huset, 
Norra Långgatan 9. 

Karlshamn: Fohlströms Video 
TV HiFi, Rådhusgatan 14. 

Karlskrona: AB Nova, 
Ronnebyvägen 31. 

Karls tad: Wijks Radio & TV, 
Östra Torggatan 9. 

Katrineholm: Radiotjänst, 
Hantverkaregatan 3. 

Kir una: Sthålnacke Radio 
Maskin, RoolfHedinsvägen 50. 

Klippan : Görans Radio, 
Järnvägsgatan 32. 

Kolbäck: Bröd. Andersson El, 
Stationsgatan l2A. 

Kris tianstad: Arnes Radio & TV, 
Nya Boulevarden lO. Kåges Radio 
Eftr. Östra Boulevarden 34. 

Kumla : Wijks Radio & TV, 
Hagenda lsvägen 7. 

Kungsbacka : Linax, 
Kungsmässan. 

Köping: El-Man Ljud & Ljus, 
Östra Långgatan 3B. 

Lerum: Oktaven ilerum, 
Affarshuset Solkatten. 

Lilla Edet: Ericsson Radio TV 
Sport, Storgatan 11. 

Lindesberg: Linde Radio Hi-Fi, 
Södra Torggatan 6. 

Linköping: Skäggetorps Radio & 
Foto, Skäggetorps centrum I. 
Hoffsten & Fromholtz, St. Lars
gatan 30. EIgstrands Radio & TV, 
St. Larsgatan 6. 

Ljusda l: Affaren Lilla Husets 
Mu sik, Stationsgatan 4. 

Lule : Expert, Kungsgatan 26. 
Beliva, Storgatan 51. 

Lund: Histrops Radio & TV, St. 
Södergatan 8. 

Lundevarv: Ådalens TVservice, 
Rättarevägen I. 

Lysekil : Sahlstens, Kungsgatan 47. 

Malmö: Lars Eriks on HiFi, 
Drottninggatan 28. Oscar Ljud & 
Bild, Skomakaregatan 5. NK-varu
huset, Djäknegatan 33. RC Radio 
& TV, David Hallsvägen 26. OBS 
Interiö; Celsiusgatan 38A. TV 
Media Andersson & W, Stora 

ygatan 15. Videospecialisten, 
Fredriksbergsgaan 6. Video 
Punkten, Lönngatan 4. 

Maries tad: NorIanders Radio & 
TV, Torghuset. 

Maria nneiund: Firma Motor
sport, Lingströmsgatan 8. 

Norrköping: Tors Ljud & Bild, 
Drottninggatan 41. 

Nor rtälj e: Sten Lindgrens Radio 
affar, Tullportsgatan 20. 

Nä ss jö: Leffler Radio & TV, 
Postgatan 2. 

Osby: Arnes Radio, Östra 
Järnvägsgatan lO. 

Oskarshamn: Wikstens Musik
varuhus, Östra Torggatan 3. 

Pers torp : Schöid s Radio & TV, 
Köpmangatan 6. 

Ronneby: Fohlströms Video, 
Karlskronagatan 23. 

Rönnin ge: Salems TV Centrum, 
Salems Centrum. 

S jöbo: Sjöbo Tele ervice, 
Västergatan 12. 

Skara: NorIanders Radio & TV, 
Skaraborgsgatan. 

Skellefteå: Curt Thylin Rad io, 
Nygatan 55. 

Skurup: Fehrms Radio & TV, 
Kyrkogatan 12. 

Skärholmen: Axelssons Elvaru
hus, Storholmsgatan 15 . 

Stenungsund: Oktaven, 
Stenungstorg. 

Stockholm: Akademibok
handeln, Hästskogången 4, 
Gallerian. TV-Länken, Sveavägen 
68. Videobutiken, St. Eriksgatan 
34- 38. Stereovaruhuset, Oden
gatan 44. Lasse Bengtsson Video 
& Ljud, St. Eriksplan 6. City Stor
marknad. Storängsvägen lO. NK, 
Hamngatan 18- 20. PUB, Hötorget 
13. Söderbergs, Sveavägen 88. 

Strä ngnäs : Radio-TV-Experten, 
Storgatan 23. 

Ström stad: Musikcenter, Norra 
Hamnga tan '5. 

Strömsund: TV-Doktorn, Stor
gatan 14. 

Sundbyberg: Dino Ljud & Bild, 
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Landsvägen 65. TV Videoupplys
ning, Fredsgatan 6. 

Säffie: Kullanders Radio TV, 
Hyttgatan 25. 

Södertä lje: Gunnars Radio, 
Storgatan 6. 

Tanumshed e: Åhlunds El, 
Affarsvägen 14. 

Tranemo: T ranemo Radio & TV, 
Storgatan 33. 

Trelleborg: Fehrms Radio & TV, 
AIgatan 56. 

Trollhättan: Oktaven, 
Kungsgatan 30. 

Tyringe : Tyrs Radio, 
Järnvägsgatan 9. 

Uddevalla: Oktaven, Undavägen. 
Radioga ranti Bild & Lj ud, Sankt 
Mikaelsgatan 2. 

Umeå: Ru ne Johanssons Rad io 
TV, Kungsgatan 55. Domus, 
Storgatan 51. Video Line, 
Esplanaden 5. 

Upplands Väs by: Väsby Centru m 
Radi O'& TV, Dragonvägen 86. 

Uppsala: Allradio, Bangårds
gatan 7. BK Foto, Dragarbrunns
gatan 39. 

Varberg: Barres, Dro ttninggatan 
18. Nya Jacobssons, Östra 
Långgatan 49. 

Vimmerby: Motorsport, 
Storgatan 38. 

Vällingby: Söderbergs, 
Grimstagatan 170. 

Västervik: TV Larsson, 
Storgatan 32. 

Vänersborg: Herb. Andersson 
Radio & TV. Residensgatan 16. 

Västerås : Ramqvist Radio & TV
service. Haga Parkgatan 16. 
Sigmavaruhuset Radio & TV avd. 
Torggatan I, Sigmatorget. Punkt 
Radio & TV, Stora Gatan 7-21. 
OBS Radio TV service, 
Stenbygatan I. 

Väs tra Frölunda: Hiibner & Böös 
Radio & TV, Frölunda Torg. 

Växjö: Radar, Hejaregatan 13. 

Ystad: Fehrms Radio & TV, 
Stortorget 6. 

Ånge: Elektrotjänst, Parkgatan 4. 

Ås torp : E T Radio, Storgatan 35. 

Älmhult: Nya Jacobssons, 
Stortorget 8. 

Ödå kra: OBS sto rmarknad, Väla 
centrum. 

Örebro: Wijks Radio TV, Hag
marksgata n 60. HiFi huset, 
Trädgårdsgatan 5. 

Örnsköldsvik: Knut Sehl in, 
Nygatan 2. 

Östersund : Radio Rex Leif 
Ögren, Prästgatan 31. Curt T hylin 
Radio, Stortorget I. 



HARDO HÄR 
BETA -FILMERNA 

Som du ser av filmlis
tan, får du svårt att hitta 
filmer där man slåss 
med motorsågar. Men 
desto lättare att hitta fil
mer som nyss varit uppe 
på stans biografer. Några 
är så fårska att dom pre
cis hunnit ha premiär. 

Det innebär att du 
som har, eller funderar 
på att köpa, en Sony 
Betamax nu kan få ut 
lika mycket av den som 
din granne fått ut av sin 
VHS-anläggning. 

Ja, frågan är om inte 
du kan få ut mer. 

Sony Betamax C7 har 
nämligen finesser andra 
maskiner saknar. Saker 
som snabbspolning 
med bild, stillbild, 
bläddring, slowmotion 
och en timer som kan 
ställas in 14 dar i förväg 
och spela in fyra gånger. 
Den kostar ca 6.800 kr. 

För trettonhundra 
kronor mindre kan du få 
den något enklare Beta
max C5. Med finesser 
som stillbild, snabb
spolning med bild och 
timer för 7 dar och ett 
inspelningstillfålle. Och 
med en bild om vilken 
Expressen skrev den 19 
augusti: 

"Alla test visar att 
Sonys system ger en 
bättre bild än VHS". 

Så hyr Haj en II, starta 
Betamaxen och be gran
nen slita sig från sin 
VHS och komma över. 
Om han bleknar, är det 
kanske för att Hajen 
plötsligt ser ut som en 
haj och inte som en 
röding. 

Famil;efilmer: 
Ballongresan. 
Pojken och varghunden. 
Jesus Christ Superstar. 
Love Story. 

Grease. 
Trollsommar. 
Skattkammarön. 

Rysare. 
Dracula. 
Someone is bleeding. 

Våsternfilmer. 
Madron. 
Olja, brudar och 
banditer. 
Grym revansch. 
Den blodiga pilen. 
Hämndens Colt. 
De sammanbitna. 
Dom kallar mig Trinity. 
Trinity klipper till igen. 
Os på grabbar. 
Companeros. 
Fem red ut. 

Humorfilmer. 
Moralens väktare i S:t 
Tropez. 
Moralens väktare gifter 
sig. 
Moralens väktare i New 
York. 
Nu blåser vi snuten. 
Where does it hurt. 
Bröllopet. 
47:an Löken. 
47:an Löken blåser på. 
Spionfållan. 
Traffic. 
Vita Nejlikan. 

Äventyrsfilmer. 
Hajen I. 
Hajen II. 
Gudfadern I. 
Blåsningen. 
Saturday Night Fever. 
Himlen kan vänta. 
Åtta glas. 
She. 
Gold. 
Kila stadigt. 
Uppdraget. 
Sista chansen. 
Killer force. 
Blåst på 20 miljoner. 
Concorde. 
En lady försvinner. 
Varg-Larsen. 
SOS Miami airport. 
Lavinen. 

Mako - människohajen. 
Skriet från vildmarken. 
Den grymma fighten. 
Trollkarlen från Lublin. 
Den glömda ön. 
Kristoffers hus. 
Prickskytten. 
Den självlysande 
ryttaren. 
Svarte Piraten. 
Mannen på taket. 

Krigsfilmer. 
Den femte offensiven. 
Sju commandos. 
Slaget om Neretva. 
Occupation. 
Ökenråttornas revansch. 
Sista pansarattacken. 
Sayonara. 

Science fictionfilmer. 
Krigsplanet Galactica. 
Barbarella. 
Haveriplats Bermuda
triangeln. 
Slaget om Kosmos. 
Bermuda-dödens 
~~iangel. 
Ogon bortom stjärnorna. 

Actionfilmer. 
Karate Warriors. 

Uppgörelsen. 
Karate Fighters. 
Universal soldier. 
Mot alla odds. 
Den skoningslöse. 
Tiger, dödens kurir. 
Blood relatives. 
Gängets hårda hämnd 
Jakten på Texasgänget. 
Operation Pegasus. 
Dj ävulsänglarnas 
hämnd. 
Den mänskliga faktorn. 
Someone behind the 
door. 
Kobra. 
Bordet. 
20:e århundradets 
pirater. 
Passage. 
Zack's lag. 

Barnfilmer. 
Lassie. 
Mästerkatten i vilda 
västern. 
Animal Kingdom. 
Tjorven och Skrållan. 
Emil i Lönneberga. 
Hur Marie träffade 
Fredrik. 
Per och monstret. 
Pippi på rymmen. 

SONY 
BETAMAXrn 

Världens mest köpta videobandspelare. 
Sony Betamax C5 är vår basmodell och kostar 
ca 5.500 kr. Fjärrkontrollen är extra tillbehör:... 

Sony marknadsförs i Sverige av Gylling Hem-Elektronik AB - ett företag i Gyllinggrup pen. Tel 08-98 1600. 
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Stora indikatorer 
för svåra miljöer 

En- till sexställiga sifferindika
torer utförda i skyddsform l P 65 
och med 100 resp 130 mm siffer
höjd har utvecklats av firma Sie
bert Industrieelektronik i Väst
tyskland. Siffrorna är klart avläs
bara på ett avstånd upp till 40 m 
och indikatorerna är tack vare sin 
robusta konstruktion lämpliga för 
såväl krävande industrimiljö som 
för användning utomhus . Kon
struktionen är också kompakt och 
moduluppbyggd . 

Indikatorerna ka n bestyckas 
med två typer av sifferelement. 
Valet beror på arbetsplatsens ljus
förhållanden. Indikatorerna i se
rien S I 00 är försedda med 100 
mm höga ljusemitterande ledsiff
ror avsedda för uppställning i 
lokaler utan direkt infallande ljus, 
t ex industrihallar eller kontroll
rum . Ju mer omgivningsljuset 
minskar, desto klarare framträder 
siffrorna. 

Serie S200 har 100 mm höga 
Ijusrenekterande, elektromagne
tiskt styrda sifferelement där de 
enstaka elementen är försedda 
med ett Ijusrenekterande skikt. 
De är speciellt lämpade för place
ring utomhus där man måste 
räkna med direkt infallande sol
ljus. Ju starkare ljuset är, desto 

Mikrodatorstyrd 
multimeter 

Philips 4 1/2-siffriga multime
ter PM 2521 har processors t yr
ni ng, vilket enkelt medger bl a 
mätning av frekvens , tidintervall 
och referens. 

Som labinstrument har den bl a 
följande egenskaper: 0,03 % nog
grannhet, 10 Il V, I nA och JO 
mohm upplösning, automatisk in
ställning av spänning- och res is
tansområden samt sanna 
rms-mätningar upp till 100 kHz. 
PM 2521 har också ett unikt 
system som gör att låga strömmar 
kan mätas med stor noggrannhet. 
Som option kan man få probar för 
temperaturmätning och frysning 
av mätvärdet. 

Multimetern är enkel att arbeta 
med tack vare den automatiska 
inställningen av mätområdet. Den 
mäter upp till IDA, 1 000 V dc, 
600 V ac samt resistans till 20 
Mohm. Inställningstiden är 
mindre än 0,8 s. Den har även ett 
stort och tydligt sifferfönster med 
nytande kristaller. Polaritet, deci
malkomma och mätvärden visas, 
liksom överbelastning, manuell 
inställning samt relativ referens. 

Genom att utnyttja mikropro-
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ljusa re framträder siffrorna . 
Indikatorerna kan styras ut i 

bcd-kod , direkt med 24 V signaI
spä nning och är därför kompa
tibla med gängse styrsystem. 
Varje dekad har standardutfö
ra nde med ett minnessteg (Iatch) 
så att utstyrningen också kan gö
ras över en data buss . 

Jämte indikatorer för parallell 
utstyrning omfattar typprogram
met också versioner för rent tec
kenseriell utstyrning där bcd-in
gå ngarna hos de enstaka deka
derna är internt sammanförda till 
en databuss. Samtliga enheter är 
i sta ndardutförande försedda med 
matningsdon för anslutning till 
220 V -nätet. 

Speciellt kännetecknande för 
serie S200 är den låga effektför
brukningen. Tack vare de bista
biia egenskaperna förbrukar sif
ferelementen energi endast vid 
byte av information , dvs vid väx
ling från en siffra till en annan . 
Den effekten förstärks ytterligare 
genom en intern styrelektronik. 
Den jämför vid en ändring av 

cessorn har man uppnått ytterli
gare fördelar vid de mätningar 
som utförs; t ex relativ referens 
som tillåter valda nivåer att noll
ställas och efterföljande mät
ningar att redovisas som avvikel
ser från referensvärdet. Varje väx
elspä nning kan återges direkt i dB 
med en nominell nollnivå på I 
mW i 600 ohm. Den a utomatiska 
områdesinställningen kan utnytt
jas vid dessa mätningar. Relativ 
referens kan också användas. 

Frekvensräkning kan ske upp 
till 10 MHz med en upplösning av 
0,1 Hz och en noggrannhet på 
0,005 % ± en siffra . Det juster
bara tröskelvärdet medger mät
ningar av toppspänningar. Tidin
tervallmätningar kan göras med 
en maximal period om 100 000 s 
= mer än 24 timmar. 

Produkten säljs av Svenska ab 
Philips, mätinstrumentavd, tel 
08/635000. 

bcd-signalerna den nya sifferin
formationen med den nyss visade, 
och bestämmer vilka element som 
ka n stanna kvar i sin tidigare 
position . Sålunda styrs. endast de 
element ut, vilkas position skall 
förändras. Därefter tillförs deka
derna den nya bcd-informationen 
i tur och ordning så att två eller 
nera dekader aldrig styrs ut sam
tidigt. Ingen hänsyn behöver såle
des tas till puls- och återhämt
ningstider, eftersom de redan har 
programmerats in i den interna 
styrelektroniken . Elementen kan 
därför styras ut som normala led
indika torer. 

Den tillförda bcd-informatio
nen avkännes och indikeras lö
pande i ett cykliskt förlopp hos 
a lla versioner i serierna SI 00 och 
S200. En eventuell störpuls på 
någon av signalledni ngarna kan 
därför inte orsaka någon kvarstå
ende felvisning . 

Indikatorerna är i normalutfö
rande avsedda för väggupphäng
ningar, men som tillbehör finns 
ett komplett monteringssystem 
för hängande, stående eller sväng
bart montage . 

Generalagent är Dataswitch ab, 
tel 08/ 754 64 30. 

16-bitars 
al d-omvandlare 

Analog Devices, USA, har nu i 
sitt sortiment av a / d-omvandlare 
en' 16-bitars version med beteck
ningen ADC 1140. Omvandlingsti
den är 35 ilS och olinjäriteten 
± 0,003 % av fullskalevärdet. Di
mensionerna är 51 x 51 x 10 mm. 

Kretsen har skalningsmotstånd 
som gör- det möjligt att välja 
mellan inspänningarna ± S, ± JO, 
0-5 eller 0-10 V. Den inbyggda 
precisionsreferensen kan utnyttjas 
även externt. Effektförbrukning
en är max 1,5 W. 

Kretsen är avsedd bl a för auto
matiska testutrustningar och me
dicinsk apparatur. 

Svensk representant : Kompo-
nentbolaget Naxab, tel 08/ 
985140. 

Grammo
fonmusiken 
i radio 
För 50 år sedan ansåg grammo
fonbolagen att det spelades för 
mycket skivor i radio. Skivför
säljningen blev lidande, sades 
det. Tongångarna är inte helt 
obekanta i detta utdrag ur de
cembernumret 1931 av Populär 
Radio. 
•• Grammofonbolagen ha samti
digt stuckit upp huvudet i olika 
länder och dekreterat , att rundra
dion spelar deras skivor i alltför stor 
utsträckning. Den allmänhet, som 
tidigare köpte massor av skivor, 
påstås genom rundradions förvål
lande ha blivit nästan avvänjd från 
besöken hos skivdetaljisterna. 
Rundradion slår ihjäl grammofon
industrin . 

Det är möjligt att detta resone
mang kan ha sitt berättigande på 
sina håll, t ex i Tyskland där de 
olika storstationerna haft rätt långa 
grammofonutSändningar både mor
gon , middag och kväll. Där har det 
kunnat inträffa, att lyssnarna fått 
höra samma skiva dag efter dag, 
ibland kanske ett par gånger på 
dygnet. 

Radiotjänst har gått med på att 
inte spela grammofonmusik mer än 
högst sex timmar per vecka, vilket 
innebär, att middagskonserterna 
och de sena kvällskonserterna med 
grammofonmusik på programmet 
gå lyssnarnas näsa förbi . 

En nyhet som hälsas med till
fredsställelse av den stora allmänhe
ten är att hallåmannen efter varje 
skiva annonserar fabriksmärket , så 
att man har lättare att göra sin 
beställning hos skivdetaljisten . Här 
ha grammofonfirmorna uppnått en 
eftergift från Radiotjänsts sida, som 
innebär att icke oväsentlig reklam 
och som borde ha kompenserats 
med att grammofonmusiken åt
minstone fått vara kvar på program
met i den utsträckning. som man 
tidigare varit van vid . I stället gör 
man en beskärning, som båda par
terna utan tvekan måste förlora på . 

Idealet för skivspekulanten är na
turligtvis att få sitta hemma i sin 
lugna vrå och i högtalaren höra ett 
par skivor varje dag av det slag som 
han speciellt intresserar sig för. 

Grammofonmusik i radio är re
klam för skivfabrikanterna, med 
eller utan angivande av skivans 
märke och nummer, låt oss komma 
överens om den saken . Ingen ärlig 
människa kan förneka det. Och det 
finns tillräckligt med skivor,. både 
nya och gamla för att lyssnarna 
skola slippa höra dem så ofta, att de 
inte behöva inköpa dem. • 

Håkute 
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Siffer visande 
instrument 
- nu enklare att bygga! 
• Digitalinstrumenten var tidigare både komplice
rade och dyrbara att bygga. S å är det inte längre, tack 
vare tillgången till en komplett spänningskännande 
modul med 3 1/ 2 siffrors presentation. 
• Med modulen kan man bygga en rad instrument som 
framgår av artikeln, t ex instrument för mätning av 
spänning, ström, temperatur och resistans. 
• För utövare av radiostyrningshobbyn finnes ett 
speciellt instrument presenterat. 
Al' LENNART THÖRNELL 

•• Den som vä ljer elektroni 
ken som hobby, och då någon 
eller några av dess g renar som 
t ex rad iosty rn ing, finner 
ganska sna rt a tt verksamheten 
in te ka n bedrivas uta n tillgå ng 
till instr ument. Till det a llra 
nödvändi gas te hör ett universa l-

instru ment som kan mä ta spän
ning, st röm och motstå nd . Så
da na finns a tt köpa fö r ca 200 kr 
och då rör det sig om a na logvi
sa nde instrument. 

ackd elen med dem ä r a tt 
avläs ningen inte bl ir a lldeles ex
akt om ma n inte ha r en spegel-

,---------I styr.nhe t r'------Sf,=:::--'----l, , , 
-ul : J +U

r et 

Lc=J- inygr a t or 

ska la och gör en noggran n av läs
ning. Betydligt mera lättavIäs ta 
ä r de digita lvisande instrumen
ten. Siffervisa nde skulle det 
egent ligen heta på god svenska, 
men vi a nvänder i for tsä ttningen 
det a llmänt accepterade uttryc
ket. 

De prisbilliga re, a na loga in
strumenten ha r ofta en re lativt 
låg inre resista ns (för litet värde 
ohm / V) , vilken belas ta r mä t
kretsen vid spä nn ingsmät ning. 
Den då liga känsligheten betyder 
fö lja ktligen stort spä nningsfa ll 
vid strömrnä tning. Ma n kan vis
serligen göra kompenseri ngar 
om ma n ha r kun ska per om in
stru mentets och kretsarnas 
ege nska per, men det ä r kna p
pas t något för den oinvigde. 

Digita linstrumenten dä remot 
ha r som regel en högim ped iv 
ingå ngs förstä rka re med en re
sista ns i storleksordningen 10 
Mohm, vilket gör a tt ma n i de 
n esta tillämpninga r kan räkna 
med det resulta t som instru men
tet visa r. a turligtvis fi nns det 
också ana logvisa nde instru ment 
med förstä rka re, men de har i 
stor utsträckning ersa tts av de 
di gita la. 

Ui 

ref komp-r------t-, - +----> 
t------=---,.~ --I 

T T, 

Fig 1. Den siffervisande. spänningsmätande modulen PCI M 176 
är i princip uppbyggd så här. 

Fig 2. Modulen arbetar med dubbel 
rampmetoden. S e förk laringen i tex
ten. 
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Fig 3. Modulens (inte medaljens) 
baksida. I våra olika exempel hänvisar 
vi till stiftens beteckningar som f ö 
betyder joljande: 
RFH Referensspännings-

RFL 

ROH 

ROL 
100 mV -
INHI 
INLO 
COMMON 
D I 

02 
D3 
VOO 
VSS 

ingång hög 
Referensspännings
ingång låg 
Referensspänning 
100 mV + 
Referensspänning 

Ingång + 
Ingång -
2.8V från + (VDD) 
Decimalkomma I 
styrs ut med VDD 
Decimalkomma 2 
Decimalkomma 3 
+ 9V 
OV 

orma lt ä r dock de digita l
visa nde instrumenten ga nska 
dyra i inköp, men det finns nu 
mod uler, typ PClMI 76, som 
mä ter max 200 m V. De ä r 
intrimmade och kla ra vid leve
ra nsen och ma n ka n med dem 
bygga j ust det instrument ma n 
sjä lv vill ha. För det krävs endast 
några enkla yttre koppl inga r , 
vilka vi hä r ger exempel på. 

Modulen mäter spänning 
enligt dubbelrampmetoden 

Modulens blockschema ser vi 
i fig I . Mätningen ä r av den s k 
dubbelra mpmetoden, vi lken in
nebä r a tt inspänn ingen integre
ras under en vi ss bestämd t id 
va refter en referensspänning 
kopplas in och in tegreras på 
sa mma sä tt , men å t motsatt 
hå ll. 

I n- resp referensspä nningen (i 
det hä r fallet 100 m V) kopplas 
in över styrenheten växelvis till 
integra torn så a tt omväxla nde 
positi va och nega tiva ra mpspän
ningar utvin nes ti ll a mplitud
kompara torn . N ä r kompara
torn s utgång ä r + (" 1") öppnas 
gri nden och kl ockgeneratorn 
ka n förse räk na ren med pulser. 

B, 

B2 

Fig 4. Principen fö r en spännings
delare. Den tillämpar vi för att 
kunna mäta högre spänningsom
råden än instrumentets 0 - 200 
m V. 

2 v (INHI ) 

, M 

20 v 

100 k 

200 V 

U
iD 

- o----~----, 

Fig 5. En spänningsdelare fö r 
olika mätområden. 



Mätspänningen ansluts först 
och integratorn ger ökad lik
spänning. När en viss tid, T (se 
fig 2). uppnåtts växlas ingången 
om till referensspänningen som 
är av motsatt polaritet och in
teg ra torn minskar nu sin spän
ning. När spänningen kommit 
ner till komparatorns referens
nivå stängs grinden och räkna
ren kan därefter inte få flera 
pulser. Antalet räknade pulser 
presenteras på sifferindikato
rerna . Det visade värdet anger 
förhållandet mellan mät- och 
referensspänningen. 

Modulen har 3 1/ 2 siffror, 
vilket innebär att den första 
siffran inte går från O till 9, utan 
från O till l. 

Beräkningar för 
spänningsmätning 

En spänningsdelare bygger 
man upp enligtfig 4. Dimensio
neringen görs med Ohms lag 
enligt nedanstående formler: 

U· ·R2 U _ --'./!.!.n_-= 

U( - R 1+ R2 

För att få hög inimpedans vid 
spänningsmätning väljer man 
RI = 10 Mohm. Om max utslag 
skall vara 19,99 Y blir 

10 Y och ovanstående koppling, 
visar sifferindikatorn 1000. Det 
gäller då att sätta decimalkom
mat efter den första nollan 
(10,00). Det finns digitala in
gångar till indikatorn som kan 
styra kommats placering till tre 
punkter. Det styrs med områ
desväljaren genom att man 
kopplar + till den önskade punk
ten. 

Om man vill bygga ut inställ
ningsmöjligheten kopplar man 
in ytterligare motstånd. Exem
pel på en spänningsdelare för 
maxutslaget 2, 20, 200 och 
2000 Y visas ifig 5. Omkoppla
ren måste förses med två däck; 
ett för spänningsdeJaren och ett 
för decimalkommats placering. 

Spänning över motstånd 
~rån ~pänni~gsmodul O 2 . 10 2 ger strömmen 
tall umversahnstrument R2 = ' =--M = 101,01 kohm För strömmätning lägger 

Hur kan man nu bygga om ett 20 - 0,2 19 ,8 man ett motstånd (en shunt) i 
200 mY instrument så att man serie med förbrukningskällan. 
kan mäta högre spänning, och Den lägsta siffran motsvarar Däröver mäter man sedan mo-
t o m strömmar? Jo, det är myc- 10 mY, vilket är mer än tillräck- dulens spänning (se fig 6) . In 
ket enkelt. Man förser bara lig noggrannhet när det gäller kopplas till matningskällan och 
instrumentet med spänningsde- normala mätningar. ut till belastningens positiva in-
lare och shuntar, och efter lite Instrumentet visar inte utan gång. 
bollande med Ohms lag får man vidare var decimalkommat skall Om man väljer R = O, l ohm 
fram det önskade resultatet. placeras: Vid t ex inspänningen och I = I A blir spänningen över 

2 mA o'--~---- INHI 
säkr:lng 

I+ ---f::::::::3"---.------, 

90 
0 . 1 

20 mA o----l 

R = O, l Y (Ohms lag U = I x 
R} . Instrumentet kommer då att 
visa 1000 och det gäller nu att 
sätta decimalkommat på rätt 
plats (l ,ODD). Den sista siffran 
kommer att betyda l mA . 

För att öka inställningsmöj
ligheten kopplar man in ytterli
gare shuntar. Fig 7 visar ett 
förslag med fullt utslag för 2 A, 
200 mA, 20 mA och 2 mA . Även 
här måste naturligtvis en styr
ning av decimalkommat ske. 

Förenklat instrument 
för radiokontrollmätningar 

En omkopplare som klarar 
fyra områden för både ström 
och spänning är en ganska kost
sam historia, och är enligt förf 
onödig vid re-mätningar . Ett 
lämpligt instrument ser i stället 
ut som ifig8. 9 och 10. 

Ohm-meter 
med ett motstånd 

Med endast ett yttre mot
stånd kan spänningsmodulen 
byggas om till eQ ohm-meter för 
mätning av resistans . Uppkopp
lingen sker i enlighet medfig 11 . 

Funktionen är följande: En 
forts på nästa sida 

[ RFH 

ROR 

HOL 

In ~INHI 

" ~"w 

Common 
----~-~---l~--~INW 

RFL 

Fig 8. Ett enkelt in
strument för mät
ningar på radiostyr
ningsutrustningar. 
Mätområdena är 

Fig 6. För att mäta ström låter vi 
modulen mäta spänningen över ett 
känt motstånd. 

200 mA o----l 

2000 mA 0---

20V resp 2A. 

INW 

Fig 7. En strömshunt med 
olika mätområden . 

OV ----- vss 

• ' 

o 

u 

c:::F:i:g:9:.:R:c:- ,:·n:s:tr:u:m:e:n:te:t:b:yg:g:s:,:·n:':' /:å:'m:p:/:~::/å:d:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~J~ 
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SIFFERVISANDE INSTRUMENT forts fr föreg sida 

likspä'nning, i det här fallet 100 
m V (referensspänningen), an
sluts över en känd resistans (R 
ref) i serie med den okända Rx. 
Spänningen över R ref används 
som instrumentets interna refe
rensspänning (RFH-RFL) och 
sedan mäts spänningen över Rx 
på vanligt sätt (lNHI-INLO) . 
På så sätt får man utslaget. 

Rx 
-- = 1000 
R ref 

Om R ref =; 1 Mohm och Rx 
= 47 kohm får man alltså 

47 
1000 = 47 

1000 

+ 9V----

Fig 12. Ett kom
plett universal
instrument för 
mätning av 
spänning, ström 
och motstdnd. 

l M 

l OOk 

l Ok 

l k 

+ In e>------

Som tidigare gäller det att sätta 
decimalkommat rätt (47,) men 
eftersom det står efter den sista 
siffran sätts det inte ut. 

Kopplingen kan användas för 
att mäta upp de rätta resistan
serna till spänningsdelarna. Det 
räcker alltså med att köpa ett 
precisionsmotstånd för att 
bygga upp etJ helt instrument 
som har bättre noggrannhet än 
1 % om man bortser från de 
lågohmiga strömshuntarna. På 
strömsidan är man dock oftast 
inte ute efter särskilt stor nog
granhet. 

10M 

O 

VA 

0. 1 .1"1. 1. 11k 

VDD 

Dl 

D2 

D3 

ROR 
RPH 

INHI 

~RfL 

ROL 
eolo! 

_ ID ~ ___________ ~ ___ ~ __ ~ __ IN LO 

o v 

,-----,-- ROH 
RFH 

1--- -.,.- RPL 
INHI 

Rx IN LO 
L--_-+- ROL 

eOM 

+ 9V __ VDD 
ov _ _ vss 

vss 

Fig 11. Resistans kan vi mäta genom 
att komplettera modulen med ett re
f erensmotstdnd. I princip f dr vi dd en 
spänningsdelare som matas med mo
dulens ref erensspänning. Den regi
strerade spänningen svarar mot mot
stdndsvärdet. 
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Komplett universalinstrument 
för spänning, ström, resistans 

Fig /2 visar ett förslag till ett 
komplett universalinstrument 
med fyra områden för spänning, 
ström och resistans . Det kräver 
en omkopplare som har tre poler 
och 12 lägen . Bilden visar ett 
sådant instrument som enligt 
ritningen dock har ytterligare en 
omkopplare som förberedelse 
till växelspänningsmätning. En 
precisionslikriktare måste då 
också kopplas in . 

Digital termometer 
möjlig att bygga 

Voltmetern kan man enkelt 

bygga om till en termometer. 
Som temperaturgivare används 
bas-emitterspänningsfallet på 
en va nl ig transistor, vilket änd
rar sig nära nog linjärt med 
temperaturen (ca 2 mV /grad 
C) . Kopplar man in en referens
spänning till instrumentet på 
200 m V blir resultatet 0,1 
grad/siffra . För att slippa en 
yttre stabiliserad referensspän
ning kopplar man både transi- . 
storn och referensen till mat
ningsspänningen. Om den änd
rar sig påverkas referensen och 
mätspänningen lika mycket och 
resultatet blir stabilt. Fig /4 
visa r inkopplingen. 

Transistorns spänningsfall va-

/l.C~[, 
O 

Fig /3. Det färdiga universalinstrumen
tet. 

+9V -,---r---r-- VDD 

RPH 
INH I 

j---t--- INLO 

L-_.l.-_-'-__ RPL, eOM 

OV -------- VSS 

Fig 14. M ed den här kopp
lingen dstadkommer vi en di 
gital termometer. 

Fig 15. Den här digitaltermo
metern har tvd givare, som kan 
placeras t ex in - resp utomhus. 

+ 9V~--~-~--r----~-r----- VDD 

s 

OV 

IN LO 

INHI 

RPH 

eOM 

RPL 

vss 



rierar mellan olika exemplar. 
Därför måste en trimning ske 
för en given transistor. Trim
ningen måste göras vid O grader 
och vid ytterligare el1 tempera
tur, lämpligen 100 grader. Vill 
man sofistikera termometern 
ännu mer kan man förse den 
med två ingångar; en för inne
och en för utetemperatur. . En 
omkopplare måste då kopplas in 
mellan de två givarna. För att 
spara strÖm förser man lämpli
gen omkopplaren med ett av
stängningsläge. En -komplett 
koppling visas i fig 15. 

Bygget av termometern är 
enkelt: Gör hål för spännings
modulen så långt åt vänster som 

., 

-

möjligt i lådan (sett från under
sidan). Löd 2 cm långa trådar 
(komponentben) från trimpo
tentiometerkortets baksida (an
slutningarna mellan de två kor
ten). Lägg mönsterkorten mot 
varandra enligt fotot och löd 
fast trådarna på varje berörd 
anslutningspunkt i modulen . 
Löd därefter in 5 cm långa 
trådar från trim potentiometer
kortets kortsida. De skall sedan 
kopplas till omkopplaren. 

Transistorerna kopplas till 
var sin skärmad kabel (minst 30 
cm) och förses med krympslang 
så att inte vatten kan tränga in 
och orsaka läckströmmar. 

Termometern 
måste trimmas 

Vid trimningen används isvat
ten för O grader och kokande 
vatten för ' 100-graderstrim
ningen. Trimningen görs när 
lufttrycket är i stort sett normalt 
(760 mm Hg) . En ändring av 
lufttrycket med 30 mm Hg ger 
en grads ändring på kokpunk
ten . 

Börja intrimningen vid O gra
der. Lägg små iskuber eller snö 
i ett glas och rör om med tran
sistorn så att det blir en issörja. 
Isvattnet kommer då att få noll 
graders temperatur. Trimma in 
båda givarna för inne- resp ute-

Fig 18. Komponenternas placering på kretskortet. 

temperatur med var sin transi
stor i isvattnet. 

Koka upp ca två liter vatten i 
en kastrull. Trimma under kok
ning in 100 grader med båda 
kretsarna. Håll transistorerna 
mitt i kastrullen under trim
ningen. 

Den skärmade kabeln för 
inomhustransistorn kapas till 
lagom längd, ca I cm utanför 
lådan. Om den monteras inne i 
lådan reagerar den lite långsam
mare för temperaturändringar. 

Termometern är därmed klar 
för fastmontering på en inner
vägg. Ytterväggarna är inte så 
lämpliga p g a temperaturvaria
tioner . • 

Fig 16. Mönsterkortets komponentsida 
för digitaltermometern. 

\) Ute 

-

.J 
Fig 17. Mönsterkortets löds ida. 

Fig 19. På kretskortet ser vi terniometerns 
trimpotentiometrar för O°C resp JOO°C för 
var och en av givarna. 

Komponenter till digitaltermometern: 

Fig 20. Den färdiga termometern med om
kopplare för inne- och utetemperatur. 

R1 22k 
21M 
3 220k 

R 10 47k trim 
111M 

Komponenter till de 
olika konstruktionerna 
säljs bl a av: 

4 47k trim 
5 47k trim 
6 47k 
7 47k 
8 1 M 
9 47k trim 

S Omkoppl 4 växel O-läge 

C 

V1 
2 
K 

12 220k 
13 47k 
14 47k 

0 ,01 uF 

2N3704 
2N3704 
Skärmad kabel 

L T Elektronik 
Lennart Thörnell 
Kungsgatan 70 
641 36 Katrineholm 
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Datorn GPC 34 
Från ide till verklighet 
Del l. • Det här är en idebeskrivning som visar hur 

forfattaren har åstadkommit en dator med den nya 
processorn INS 8073, med inbyggd basic-tolk. Säkert kan artikeln ge tips 
till egna mikrodatorkonstruktioner. Den som väljer hela konceptet kan 
köpa kompletta kretskort. 
• I det här avsnittet börjar vi med att presentera hårdvaran. Basictolkens 
möjligheter kommer att beskrivas i ett senare avsnitt. 

Av BENGT GRAHN, F:a }leD 

•• Datorutvecklingen går emot 
allt större flexibilitet, större min
nen i färre kretsar och fler i/o
möjligheter. MyCD:s senaste ut
veckling på "general pur pose" -
sidan har följt och förlängt den 
utvecklnigslinjen. 

GPC-34 är en fullvuxen maskin 
med avseende på hårdvaran. Den 
är flexibel med avseende på mjuk
varan och programmeringsmöjlig
heterna, samt en "stor" maskin 
när det gäller kommunikations
möjligheterna . 

Hårdvaran i 
stora drag 

Som alla datorer innehåller 
GPC-34 en processor, ett minne, 
samt in- och utorgan . Processorn 
är egentligen ett kapitel för sig . 
Det är en l-bricksdator, innehål
lande 2,5 kbytes ROM, program
merat med en basicinterpretator 
och 64 bytes RAM . Den heter 
l NS 8073 och är av Nationals 
fabrikat. Inuti är den att betrakta 
som en genomtänkt vidareutveck
ling av INS 8060, SC/M P, som 
omtalats i RT. Vissa saker har 
dock avlägsnats för att ge plats åt 
andra faciliteter. Så är t ex inte 
längre bit O och bit 7 i extension
registret utdragna till några pin
nar på kapseln. Signalen NADS är 
borta då den inte längre behövs 
(se nedan), liksom även CONTo 
Resten finns kvar, dvs det finns 
fortfarande möjlighet till att an
vända processorn i multiproces
sorsystem, den låter sig stoppas 
under obegränsad tid med adress 
och ev data aktiva (med NHOLD) 
eller passiva (med NENIN), och 
man har fortfarande tillgång till 
statusordets tre flaggor och två 
avkännande ingångar "sense", vil-

ket fortfarande av någon anled
ning övriga processorfabrikanter 
inte har insett nyttan av. 

Maskinen adresserar direkt 64 
'k minne med 16 bits adressbuss, 
alltså utan det multiplexförfa
rande som fanns i 8060 (därav 
alltså bortfallet av NADS). 
• Processorn är även avsevärt 
sna bbare än 8060; det rör sig om 
en faktor två eller tre, beroende på 
vilka instruktioner man tittar på . 
(Vi skall se närmare på instruktio
nerna senare.) Beträffande de in
terna registren finns de tre pe
karna P I, P 2 och P 3 kvar. En 
skillnad i användningen är att P I 
gjorts till ett regelrätt stack
adressregister för subrutinhopp 
m m. Processorn kan göra subru
tinhopp över 64 k adresser i ett par 
olika moder. Ackumulatorn och 
extensionregistret finns kvar. Till
kommit har dock ett 16-bitsregis
ter , kallat T. Instruktionsreper
toaren är utvidgad och innehåller 
en hel del godbitar utan mot
stycke bland 8-bitsprocessorer. 
• Minnet i GPC-34 är uppdelat i 
två delar med avseende på min
nestyp. Dels finns ett RAM om 16 
kbytes och dels plats för max 18 k 
EPROM av den numera billiga 
typen 2516. Det gör tillsammans 
34 k minne, vilket influerat maski
nens beteckning. 

Förutom diverse adressavko
dare, buffrar och annat småskräp 
finns också detta på kortet: Video
anpassning som ger alfan umerisk 
presentation av I 024 tecken med 
å, ä och ö. Om så önskas kan man 
även få {ower case i teckengenera
torn. I annat fall kan man där 
lägga ett annat alfa bete (det kyril
liska, t ex) eller semigrafiska tec
ken . " Interfacet" har ett eget bild-
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minne, så att det inte inkräktar på 
processorns arbetsminne. Man får 
videon positiv eller negativ genom 
en omkoppla re eller överbygling, 
allt efter behov. 
• Kassetranpassningen, avsedd 
att kommunicera med en enkel 
och billig kassettbandspelare vars 
start/ stopp låter sig styras elek
troniskt, ingår. Vidare: 

20 mA-anpassning med samma 
uppbyggnad som hos My lady Ba
sic Board, dvs optoisolerat och 
kopplat så, att det även kan gå 
som RS 232. Med sådan anpass
ning kan interpretatorn kommu
nicera i serieformat i fyra hastig
heter, 110, 300 och I 200 och 
4800 Baud, beroende på hur man 
ställer en DIP-omkopplare på kor
tet. Det är f ö interpretatorns or
dinarie kommunikationsväg. 
• Dessutom finns Centronics
anpassning, dvs åtta parallella da
tabitar och två handskakningsbi~ 
tar för snabb dataöverföring till 
yttre utrustning. Vidare ingår en 
8-bits port avsedd för att hämta in 
data från ett parallellt tangent
bord om man inte vi ll kommuni
cera i serie. Slutligen har vi en 
extra port om åtta + fyra bitar 
med vilken man enkelt kan adres
sera upp till 16 MBytes 
(16 000 000 bytes!) om man så 
önskar. Så mycket minne har man 
sällan a nvändning för (det är 
alltså tal om halvledarminne) , 
utan dessa bitar är i stället grun
den för kommunikation med de 
extra tillbehör vilka finns resp 
fortfarande är under utveckling. 
- Tillbehören behandlas nedan. 

RAM-minnet 
Skriv /Iäsmin net (RAM ) är dy

namiskt av utrymmesskäl och av 

3-spänningstyp av kostnadsskäl. 
4116 heter det hos Motorola och 
5290 hos National. Eftersom det 
är dynamiskt måste det i princip 
kontinuerligt adresseras för att 
inte tappa sin information. Den 
detaljen sköts aven krets som 
heter 3242 (Intel, Motorola). Den 
innehåller en adressräknare om 
sju bitar, en adressmultiplexer för 
14 bitar och lite logik. Den kräver 
en klocka, som utgörs aven 
74LSI22, och ett par grindar 
samt en fördröjningshistoria, 
74LSI57, 7400, 7414. 

I diverse applikationsrapporter 
för 3242 och en del praktiska 
lösningar har jag sett ett antal 
vippor och en massa annat krafs, 
men den här lösningen är betyd
ligt enklare och fungerar dess
utom väl. 

Schemat framgår av fig I . De 
från fig utgående ledningarna är 
RAS och CAS till minnena, klock
signalen till 3242, samt två ytter
ligare signaler till 3242; den ena 
talar om för den att processorn 
önskar läsa eller skriva i minnet 
och den andra om den skall lägga 
ut rad- eller kolumnadressen till 
minnets interna adressbuss. De 
ingående signalerna kommer dels 
från processorn (adressbitarna 
och NBREQ) samt från adressav
kodaren (OPREQ). Konstruktio
nen bör inte vara svår att sätta sig 
in i. Klocksignalen kommer från 
74LS 122, dels till 3242 och dels 
till grindsystemet i 74LS157. Den 
är normalt öppen, så att klocksig
nalen passerar över I B och I Y till 
RAS-ingången på minnena . Un
der tiden förses minnena med 
adresser frå n adressräknaren i 
3242 och "refreshen" är i full 
gång. Så länge adressavkodaren 
inte signalerar önskan från pro
cessorn att läsa eller skriva i det 
minnesutrymme som upptas av 
skriv-Iäsminnet är allt frid och 
fröjd . 

Om däremot 7400/3 går låg, 
kommer det att inverka så, att 
74LS 157 spärrar klocksignalen 
och i stället släpper igenom inver
terade OPREQ. CAS genereras en 
stund senare då C2 blivit tillräck
ligt uppladdad för att 74 14 skall 
reagera . Dess signa l passerar 
-157 över 2A och 2Y. Då proces
sorn är klar med sin minnesadress 
sker alltihop igen i omvänd ord
ning, men med den ski llnaden att 
CAS och RAS från - 157 går 
passiva samtidigt i stä llet för i 
sekvens . 

Klockgeneratorn, 74LS 122, är 



i grunden ganska konventionell . 
e3 laddas upp över R2 till den 
punkt då ingången B I reagerar 
och triggar vippan. Då kantra r 
den och laddar ur e 3 över D I, 
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va refter förloppet upprepas . Ur
laddningstiden bestäms ave l och 
Rint i kombination. Det som kan 
tänkas komplicera konstruktionen 
en smula är det faktum att kloc-

Fig I. Blockschema över GPC-34 från Micro Computer Deve
lopment, Bromma. 
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kan på något sätt mås te synkroni
seras med processorns a rbete. I 
annat fall stämmer inte de tider 
som är uppsatta för 4116/5290. 
Det sker genom att NBREQ från 

processorn samt signalerna fr ån 
grindarna är kopplade till det 
interna grindsystemet i -1 22. 
Troligen skulle det räcka med 

forts på nästa sida 
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utmatning av data . 
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Fig 3. Det dynamiska minnet kräver "refresh"för att inte tappa 
informationen. Här ser vi de kretsar som behövs. 
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NBREQ, men man kan aldrig 
vara nog säker! 

Vad som sker är följande: 
Så länge processorns bussar är 

passiva, fortsätter klockan att gå . 
Då emellertid processorn vill ut på 
bussen går NBREQ låg, dvs A i 
går hög. Då stoppar klockan, ef
tersom A2 normalt är hög, och 
antingen A I eller A2 måste vara 
låg för att klockan skall gå. (Ob
servera i resonemanget att kloc
kan inte stoppar förrän pulsen har 
klingat färdigt!) 

Nästa sak som kan hända med 
informationen från processorn är 
att adressen kan gå aktiv, dvs B 2 
kan gå låg. I så fall är det skriv / 
läsminnet som processorn vill åt , 
och klockan förblir stoppad till 
dess processorn är klar. Om nu 
B 2 förblir hög i stället är nästa 
som händer att OPREQ går aktiv 
(= A 2 låg). Eftersom adressen då 
inte överensstämmer med skriv
läsminnet kommer klockan att 
starta igen och refreshen fortsät
ter. 

I princip kan man alltså säga, 
att klockan stoppas för ett mycket 
kort ögonblick före och efter varje 
minnesrefererande cykel hos pro
cessorn, samt under hela den cy
kel då processorn läser i RAM. 

EPROM: 
Vad de programmerbara läs

minnena beträffar finns inte myc
ket att orda om dem. De är 
kopplade på konventionellt vis till 

adress- och databussarna samt till 
sin adressavkodare (vars kon
struktion vi kommer till nedan) . 
Det enda skulle vara att motivera 
just 18 kbytes. Varför inte 16? 

Interpretatorn i 8073 arbetar 
så, att den direkt efter RESET 
går igenom hela sitt adresserings
område om 64 k och tar reda på 
första och sista adresserna i RAM 
(varav följer, att minnet kan ligga 
var som helst på adresskartan 
utan att det spelar någon roll! En 
mycket bra sak då man vill kunna 
använda processorn i basic i ett 
okänt system.) 

Nästa åtgärd är att titta på 
adress # 8000 (hex) för att se om 
.det finns något PROM eller 
ROM, programmerat i basic (pre
cis som hos interpretatorn i 8060). 
I så fall gör den ett hopp dit och 
börjar exekvera det programmet. 
(I annat fall går den in i redige
rings-mode.) Detta kan motivera 
16 k, och att EPROM-adresserna 
börjar.på #8000. Men 18 k då? 
Jo, interpretatormakarna har för
utsett att användaren kanske inte 
alltid vill nyttja de ordinarie ini 
ut-rutinerna utan i stället använda 
sina egna. Vad jag här menar med 
in/ut-rutiner är de rutiner som 
exekveras i maskinspråk då ba- ' 
sic-kommandona "PRINT" och 
"INPUT" tolkats av interpreta
torn . Vad processorn då gör varje 
gång är att "titta" på adress 
# FDOO om bit 7 är en etta . I så 
fall används de ordinarie ruti-

G P C - 3 4 VIDEO INTERFACE KOPPLINGSSCHEMA 

Fig 7. Videokretsarna är uppbyggda kring den franska kretsen 
96364. 
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nerna . Det som behövs är då ett 
kollektormotstånd på databussens 
bit 7. Adressen behöver inte avko
das. I annat fall, dvs då bit 7 är'en 
nolla, hämtar processorn adres
serna till in- och utrutinerna från 
adress #FDOI, #FD02, #FD03 
och # FD04 (två bytes per adress 
och två adresser) . De skall då 
peka på första byte i resp rutin 
(och inte, som det står i NS 
dokumentation, på adressen 
före!) . För att inte inkräkta på de 
16 kbytes som står till ·använda
rens förfogande, och eftersom 'det 
i alla fall måste finnas ett medium 
för adresserna just vid #FDOO
#FD04, samt till följd av att de 
ordinarie EPROM-adresserna 
inte når dit, blev det ett EPROM 
till , som börjar på adress #F800. 
Även det är ett 2516 och täcker 2 
k minus 256 bytes. Det är i alla 
fall fullt tillräckligt för att rymma 
inte bara in/utrutinerna utan 
även en massa andra program
snuttar och subrutiner i maskin
språk, som man kan ha använd
ning för. 

Därför alltså 18 k. 
Beträffande användarprogram 

i EPROM förtjänar det också att 
påpekas att GPC-34, till skillnad 
från vissa andra högnivåmaskiner 
förf känner till, direkt läser basic
programmen från EPROM i stäl
let för att först dra ned dem i 
RAM. Ett 16 k program tar alltså 
inte mer än just 16 k i stället för 
32 k. Det gör att man fortfarande 
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har sina 16 k RAM kvar till sitt 
förfogande! 

Tänk på det, då du skall välja 
dator; det blir annars en dyrköpt 
erfarenhet som du måste göra: 
Ingen försäljare eller reklambro
schyr talar om det för dig! 

Portarna 
Som framgår av fig 2, översik

ten, finns det på kortet två port
kretsar av typ 8254. Om beteck
ningen förefaller bekant kan det 
bero på att det är en "lillebror" till 
8154, den fantastiska portkretsen 
med inbyggt RAM som stått att 
läsa om i RT tidigare. Enda skill
naden är att 8254 saknar skriv / 
läsminne och vem behöver ytterli
gare 2 x 128 bytes om man redan 
har 16k? Dessutom tar de mindre 

. plats på minneskartan och kan 
därigenom placeras inom proces
sorns s k direkta adresseringsom
råde. 

8073 (eller 8070, som versionen 
utan ROM heter) har nämligen 
ett adressområde mellan # FFOO 
och #FF('F som nås direkt utan 
att man behöver använda någon 
av dess pekare och i en 2-bytesin
struktion . En sådan instruktion 
tar även kortare tid att exekvera. 
Mellan #FFCO och #FFFF lig
ger processorns interna RAM, 
varvid det området är upptaget. 
Från #FFOO till #FFBF är det 
emellertid fritt fram och där lig
ger alltså de två 8254. Det blir 
tillsammans fyra portar om åtta 
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Fig 8. Hjärnan i konstruktionen: Processorn 8073. Adress 
och dataledningar är buffrade. 
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bitar vardera, och de är fördelade 
enligt följande: 
• En port är kopplad till den 
kontakt som kommer från tan
gentbordet och tar hand om dess 
åtta bitar (sju bitar data och en 
strob) . 
• Två bitar används som hand
skakning till videoanpassningsen
heten. 
• Två bitar är låsta som hand
skakning i Centronics-anpass
ningen . 
• En port är utgång i densamma. 

Återstår åtta plus fyra bitar, 
vilka tillsammans utgår den "ge
neral purpose"-port som omtala
des i 'början för användning till-o 
sammans med yttre utrustning 
och som kunde adressera 16 Mby
tes. 

Så fungerar porten 
För den som inte kommer ihåg 

funktionen hos 8154/8254 skall vi 
göra. en kort repetition: 

Varje krets innehåller två por
tar om vardera åtta bitar. Varje 
individuell bit kan ställas som en 
ingång eller en utgång. Dessa 
bitar kan sedan behandlas an
tingen alla åtta på en gång, dvs 
hela porten, eller som individuella 
bitar. 

Om porten är programmerad 
som ingång kan alltså alll,l åtta 
bitarna läsas samtidigt, varvid 
varje bit hamnar på sin plats i 
ackumulatorn. Men man kan även 
läsa en enskild bit. Den kommer 

,....,,-. ----<~>'J Of'to. 
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Fig 9. Anslutningarna till te
letypeterminalen är flytande 
med optokopplare. 

då att hamna i bit 7 i ackumula
torn, medan alla de övriga bitarna 
i ackumulatorn blir nollor. 

På samma sätt kan man be
handla antingen hela porten som 
utgång eller de enskilda bitarna. 
Skriver man i porten, blir det 
ackumulatorns innehåll som blir 
avgörande för informationen i 
portens utgångar. Skall man där
emot ett- eller nollställa en enskild 
bit blir det adressen som avgör 
dels vilken bit det är fråga om, 
dels vilken status biten ifråga skall 
få . 

8154/8254 är alltså ett ypper
ligt instrument då det gäller att 
kommunicera även med enskilda 
bitar i exempelvis st yr- och regler
sammanhang. 

Kassettanpassning 
Processorn har tre s k ·flaggor. 

De är kopplade till var sitt stift på 
processorns kapsel, precis på 
samma sätt som hos 8060. Pro
gramvararr kommer åt att ett
eller nollställa bitarna genom det 
s k statusregistret. Den möjlighe
ten använder interpretatorn då 
den skall kommunicera i seriefor
mat till yttervärlden. Genom att 
man omväxlande ett- och nollstäl
ler en av dessa bitar på ett visst 
sätt och i en viss hastighet, kan 
alltså information överföras . Det 
finns dock inget som säger att det 
måste vara just ASCII-informa
tion som kommer till på det sättet; 
det kan lika gärna vara en typ av 
information som en kassettband
spelare kan acceptera. 

En vanlig kassettspelare är kon
struerad för att lagra analog in
formation, exempelvis ljud från en 
mikrofon, en radio eller liknande. 
Datorn, däremot, har ju sin infor
mation i form av ettor och nollor, 
dvs statiska tillstånd . Denna in
kompatibilitet hos de två syste
men kan överbryggas på en 
mängd sätt: 

Ett sätt är att frekvensmodu
lera en växelström eller pulse
rande likström. Det är en ganska 
långsam väg att gå och kräver 
dessutom en frekvensskiftdemo
dulator på "mottagarsidan" dvs i 
datorns anpassning. 

Ett snabbare (och lika säkert) 
sätt är att överföra informationen 
i form av pulser. En puls kan 
finnas eller inte finnas. En puls 
som finns, kan då få representera 
en etta, och en puls som inte finns 
kan representera nollan . 

Emellertid måste man hålla 
reda på när man skall titta efter 

pulsen för att kunna konstatera 
om den saknas. Det kan man lösa 
så, att man först ger en startpuls 
och anger att bit O skall komma I 
ms efter startpulsen, bit I 2 ms 
efter osv. Det kunde vara en 
framkomlig väg, om det inte vore 
för att en kassettbandspelare är 
behäftad med mekaniska insuffi
cienser. Hastigheten varIerar 
m a o! Då kan man aldrig vara 
säker på att man tittar i rätt 
ögonblick efter den puls som finns 
eller inte finns, i synnerhet inte då 
man kommer till bit sex eller sju . 

En bra lösning på det problemet 
är då att införa en startpuls för 
varje bit. Då kan man. vara ganska 
säker på att träffa rätt, eftersom 
det ju gått mycket kortare tid från 
startpulsen till informationspul
sen, och bandspelarens svaj inte 
hunnit rusa i väg alltför mycket. 

Det hela blir alltså en fråga om 
samspel mellan hård- och mjuk
vara . Hårdvaran tar hand om 
signalerna från datorn och gör 
dem acceptabla för bandspelaren 
och tvärtom i den andra rikt
ningen, medan mjukvaran be
stämmer saker som överförings
hastighet, modulationsmetod och 
liknande. 

Om vi skärskådar fig 6 finner vi 
att grunden är ganska enkel. Från 
flaggan kommer signalen som 
skall till bandspelarens mikrofon
ingång. Den är emellertid van vid 
växelspänning, och det vore inte 
så lämpligt att lägga in de råa 
pulserna från datorn. Därför finns 
det en dubbel monostabil vippa 
där. Den första i kedjan triggas av 
datorns signal och den andra trig
gas av den första . I utgångarna 
från vipporna sitter bl a två mot
stånd, R 16 och R 17. Bortser vi 
från de två andra inser vi lätt, att 
så länge båda vipporna står i sitt 
stabila läge, kommer spänningen 
i punkten mellan de två motstån
den (=utgången) att ligga unge
fär mitt emellan jord och 5 V, 
d v s ca 2,5 V: Då först den ena 
vippan kantrar kommer R 16 i 
princip att kopplas till 5 V och 
även parallellkopplas med R 17 
med påföljd att utgången får po
tentialen 5 V. 

Efter en stund, som bestäms av 
tid konstanten i den första vippan, 
kommer den att återgå till sitt 
stabila läge och samtidigt trigga 
den andra . Eftersom R 16 då får 
jord potential igen , och då R I 7 är 
kopplad till den inverterade ut
gången på vippa 2, som a lltså går 
lågt får vi potentialen O V på 

utgången . . Efter ytterligare en 
stund kommer även den andra 
vippan att återgå till sitt ur
sprungliga läge och vi har åter ca 
2,5 V på utgången . Därigenom 
har vi fått en signal som går upp 
och ned kring ett viloläge i mitten . 
Eftersom en bandspelare har ka
pacitiv koppling på ingången har 
vi lurat den att tro att det är en 
växelspänning den får in och den 
bör trivas som fisken i vattnet. .. 

När man spelar aven signal 
som är registrerad på beskrivet 
sätt, ger bandspelaren ifrån sig en 
sinussignal, om tidkonstanterna 
är någorlunda vettigt valda . Sinus 
är ingenting för en dator att 
handha, varför vi måste ha någon 
form av anpassning även där. Den 
består av LM3900 med sina kring
komponenter. Det är ganska myc
ket att gå igenom i detalj , så vi 
nöjer oss med att konstatera att 
resultatet av behandlingen blir en 
serie spikar eller korta pulser som 
uppträder i utgången på den sista 
komparatorn. Dessa är TT L-kom
patibla och får trigga en vippa, 
bestående av ett par grindar 
(74LS132) åt ena hållet. Trigg
ningen åt det andra hållet sköts av 
en av processorns flaggor. När 
signalen skall tas emot, blir alltså 
gången: 

Börja med att se till att vippan 
·är nollställd i utgången med flag
gan hög. Läs därefter vippan kon
tinueI)igt till dess att den kantras 
tillbaka. Det är normalt startpul
sen i informationen som orsakar 
det. Då den är slut, d v s då vippan 
kvarstår i nolläget efter nollstä ll
ning frå n flaggan igen , skall vi 
vänta en stund . Hur lä nge beror 
på överföringshastigheten vid in
spelningen. Därefter skall vi åter 
titta på vippan: 

Ha r den kantrat igen , är det en 
etta som varit framme, i annat fall 
en nolla. Sedan är det ba ra att 
räkna bitar tills man fått en byte 
full. 

Videoanpassningen 
Ha nteringen av video är i stort 
sett identisk med vad som gäller 
för Mylady-systemet. Det är inte 
bara lättja som dikterat den lös
ningen ; det finns också en annan 
tanke bakom, nämligen: 

GPC-34 är i första hand tänkt 
som en industriell maskin . I så
dana applikationer är det oftast 
fråga om att kommunicera med 
a ndra apparater och maskiner, 
mätinstrument, styrorgan och lik
nande. Däremot saknas ofta det 
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för hem- och kontorsdatorer så 
typiska behovet av goda kommu
nikationsmöjligheter mellan män
niska och maskin. Därför är det 
inte alls säkert att man i en 
industriell applikation har något 
behov av vare sig tangentbord 
eller videornonitor. 

Alltså är det smart att göra 
videoanpassningen så att man en
kelt kan avstå från den, om man 
så önskar, och i det här fallet kan 
man helt enkelt utelämna den från 
lay-outen, eftersom den sitter se
parat på kretskortet. Vidare kan 
man , om man vill , på dess plats 
sätta någon annan form av an
passningskrets som passar bättre i 
den aktuella tillämpningen. 

Videoanpassningen är upp
byggd kring en fransk krets, 
96364, som sköter i stort sett all 
signalgenerering, synk, minnes
adressering, hämtning och lagring 
av tecken o s v. Vidare finns ett 
minne om I k X 8, vilket rymmer 
alla tecken för att ge en sidas 
information; en teckengenerator, 
inrymd i två PROM, 7643, samt 
en del annat smått och gott. 

Från databussen går de åtta 
dataledningarna till en 8-bits håll
krets (latch) 74LS374. En st rob
signal genereras aven av datorns 
portar (i schemat kallad HIN) . 
Den är kopplad dels till -374 
klockingång och dels till 74123, 
som har en dubbel funktion : 

Dels skall den meddela video
processorn, 96364, att det finns 
ett tecken att hämta, dels skall 
den generera en väntsignal till 
datorn, "HOUT", så att videopro
cessorn hinner ta hand om det 
väntande tecknet innan nästa 
kommer. Hållkretsens utgångar 
är ' alltid aktiva (74374 har tri 
state [treläges] utgångar). Teck
net presenteras därför samtidigt 
för 8304 (en 8-bits tri state driver) 
och 7621 (ett PROM om SI2 x 4). 
7621 genererar i tre av sina ut
gångar en kod till videoproces
sorn, som informerar om huruvida 
tecknet hör till dem som skall 
lagras eller har någon annan funk
tion. Det kan t ex vara ett kon
trolltecken, radmatning eller lik
nande. Den fjärde utgången från 
7621 går till 2114, "bildminnet" 
och över DS till 8304, som öppnar 
då dess stift 9 går låg. Denna 
senaste utgång är så programme
rad att den går låg på kommando 
från PROM:ets stift 14, d v s på 
kommando från videoprocessorn . 

Om man tittar på dioderna 

finner man att de tillsammans 
med motståndet R43 bildar en 
OCH-grind. För att stift 9 på 
8304 skall gå låg, måste då båda 
dioderna ha låga signaler. Det 
inträffar varje gång videoproces
sorn finner att det är dags att 
hämta in ett nytt tecken från 
hållkretsen och lägga in i RAM 
(2114). 

RAM :et är inte mycket att orda 
om. Det adresseras av videopro
cessorn och lämnar sina data på 
den interna databussen. Den är 
även kopplad till ytterligare en 
latch, 74LS374, som i sin tur är 
ansluten teckengeneratorn, 7643, 
och vilken enbart på grund av 
fasförhållandet mellan de olika 
signalerna från videoprocessorn 
är tvungen att sitta där. 

Teckengeneratorn adresseras 
från två håll ; dels från videopro
cessorn, som anger vilken rad i 
tecknet som är aktuell, och dels 
från den interna databussen som 
anger vilket tecken det är fråga 
om. Dess utgångar är kopplade till 
ett skiftregister, 74LS165, som 
gör 'om parallellinformationen till 
serieinformation, vilken i princip 
är kopplad till monitorns videoin
gång. 

Vidare finns ytterligare två 
kretsar, en 74LSI63 och en 
74LS 132. -163:an är en binär
räknare som dividerar med åtta 
och som dels ger en LOAD-signal 
till skiftregistret och dels anger 
för videoprocessorn att det är dags 
för nästa tecken . 

74LS 132 är en klockgenerator, 
helt enkelt bestående av två grin
dar som "biter varandra i svan
sen". Klockans frekvens bestäms 
av TR2/R41 / CI3. TR2 är alltså 
en trimpotentiometer som ger 
bildbredden på monitorns skärm. 

På kortet finns två s k "resnet", 
d v s integrerade motstånds nät. 
Det ena sitter på den .interna 
databussen . Tittar man efter skall 
man finna att det , tillsammans 
med R44, bildar den hexadeci
mala kombinationen 20, vilket 
motsvarar tecknet "mellanslag" i 
ASCII-koden . Historien bakom 
det är följande: 

Ett tecken som CR (=Carriage 
Return) eller ControI L (=Form 
Feed) skall få till följd att vissa 
delar eller hela skärmen skall 
raderas . I det första fallet är det 
resten av den rad där markören 
står, i det andra fallet är det hela 
skärmen. 

Raderingen sker genom att 
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vissa delar av eller hela minnet 
(2114) fylls med mellanslag. Ef
tersom videoprocessorn inte kom
municerar med databussen kan 
den inte heller generera detta 
tecken . Inte heller finns det att 
tillgå från ingångslatchen eller 
buffern, 8304. 

Därför har konstruktörerna av 
videoprocessorn krävt att tecknet 
skall finnas på databussen (den 
interna) i de fall skrivning i min
net sker utan att de signaler är för 
handen vilka öppnar vägarna från 
ingångslatchen till den interna 
databussen. Det villkoret uppfylls 
av motstånden . I och med att 8304 
är en tri state-krets, kommer den 
interna databussen att "flyta", så 
länge kretsen är "stängd" men 
p g a motstånden bilda tecknet 
"mellanslag". 

Det andra motståndsnätet till
sammans med R4S sitter i tec
kengeneratorns utgång. Även tec
kengeneratorn är en tri state
krets , vilket medger manipulation 
av dess utgångar på motsvarande 
sätt som ovan. Det är nämligen så, 
att då videoprocessorn vill gene
rera sin markör (ett blinkande 
streck), avses det ske genom att 
teckengeneratorn stängs av, d v s 
kretsen ställs i sitt högimpediva 
läge. Då kommer nämligen samt
liga ingångar till 74LS165, skift
registret, att få nollstatus och 
därmed generera ett streck på 
skärmen. 

Emellertid är signalen från vi
deoprocessorn så lång att strecken 
kommer att omfatta alldeles för 
mycket i vissa lägen, om man inte 
ser till att endast sju punkter i 
strecken är aktiva, därav R4S. 

Skiftregistret har två utgångar, 
en med och en utan inverterare. 
Det blir då möjligt för oss att 
invertera signalen, d v s få svart 
text på vit botten eller vit text på 
svart botten efter behov. 

Synksignalerna, bild- och linje
synk, genereras båda av videopro
cessorn, vilket är en välsignelse för 
konstruktören . De kommer ut ge
nom stift 26 och blandas ihop med 
videon i spänningsdelarna R39, 
TR I / R40. TR I ger amplitudför
hållandet mellan video och synk. 
Därifrån går sedan signalen vi
dare till ett par transistorer, båda 
i GC-koppling. Två utgångar 
finns : Den ena används om man 
vill ha positiv synk och den andra 
om man vill ha negativ. Det beror 
i sin tur på var i tv:n man kopplar 
in signalen och vilken signal vi-

deomonitorn vill ha . 
I GPC-34 finns emellertid en

dast den första transistorn med . 
Kollektorn är därvid kopplad di
rekt till plus, vilket antyds med 
den streckade linjen i schemat. 
Om båda transistorerna finns med 
(som i videoanpassningen till My
lady ), skall en bygel kopplas över 
R38 o'm första utgången används. 
Bygeln skall däremot vara öppen 
om andra utgången används . 

Anpassningen avviker i stort 
från gängse kopplingar i så måtto 
att endast ett fåtal kretsar an
vänds, endast de allra nödvändi
gaste, vilket till stor del beror på 
att 2114 används som informa
tionsreservoar. Oftast har man 
här velat använda minnen av typ 
2102; d v s I-bitsminnen, vilket 
krävt fem eller sex kretsar i stället 
för som här två . 

Möjligen kunde man byta ut de 
två 7643 mot en 2508 eller lik
nande, men då kan det vara tvivel
aktigt om accesstiden hos 2508 
blir kort nog. Accesstiden hos 
7643 är mycket kort, jag vill 
minnas i storleksordningen lO-IS 
ns . Dock finns utrymme för expe
riment. 

Processorn 
Processorns kopplingsschema vi
sar att såväl adress- som databuss 
är buffrade i tre 8304. Det är en 
åtgärd som möjligen är Qnödig, 
men å andra sidan är det ganska 
många kretsar som sitter på bus
sarna och det skadar inte att vara 
på den säkra sidan. 

En återställnings-anordning, 
bestående av två grindar i en 
74LS132, en kondensator och ett 
motstånd, är kopplad till NRST 
( = Negative ReSeT) på såväl pro
cessorn som de två 8254. För 
processorns del hade det räckt 
med enbart tidkonstanten, men 
8254 måste ha definerade TIL
nivåer. 

Processorn går dessutom med 
maxhastighet, d v s 4 MI;h , som 
genereras av den kristallen . Slut
ligen måste vissa av processorns 
signaler ha s k pull-up, vilket är 
ordnat med resnet. Flaggor och 
avkännande-ingångar är kopplade 
till datorns serie-anpassning, ett 
samlings begrepp som omfattar 
både kassett- och 20 mA
anpassning. Dessa båda figurer 
måste alltså läs"as tillsammans . 
(Forts följer.) • 



., 
• 

"Jag tänkte knäcka den lilla 20-wattaren direkt så jag kopplade den till mina Infinit y 4,5 ... Herre Gud tänkte jag, den här lilla Naden 
driver ju mina mammuth~are i 3.000-dollarsklassen. Och den gör-det bra! Jag hörde inte ett spår av den fårgning eller distortion 
av ljudet som är så typiskt rör billiga förstärkare. " 

THE ABSOLUTE SOUND, USA. 

"Denna integrerade förstärkare förtjänar att rekommenderas för sitt genomgående klara musikaliska ljud till ett mycket lågt pris." 

AUDIOGRAM, USA. 

"Jag vill än en gång understryka att NAD 3020 har en återgivningskvalite som fullständigt raderar ut andra konkurrenter i samma pris
klass och även i avsevärt högre prisklasser. Klangen är balanserad och inget tonpmrådeframhävs på bekostnad av andra." 
MUSIKREVY, SVERIGE. 

"Ingenting ger oss större tillfredsställelse än att hitta en ny produkt som verkligen är värd beröm. Och ju billigare den är desto roligare 
är det. NAD 3020 har ingen konkurrens överhuvudtaget i sin prisklass och den kan verkligen varmt rekommenderas. 
HI-Fl ANSWERS, ENGLAND. 

"Dessutom, vilket också våra tester visar, är den här lilla förstärkaren mer lämpad att driva riktigt svåra h~ar-Iaster än många av 
"tungviktarna" på förstärkarmarknaden. Vi anser att detta är ett av de abolut bästa köpen man kan göra idag." 

STEREO REWIEW, USA. 

"NAD saknar totalt imponatorverkan och något slags pryl-appeal men är istället konstruerad inifrån och ut för helt andra kvaliteer. 
En förstklassig ton renhet, fläckfri transientbehandling och snabb tonal respons, allt på en grund av total frihet från interna klippnings
tendenser inom ett brett område. 

RADIO & TELEVISION, SVERIGE 

NAD3020 
OM DU INTE TROR DINA ÖGON sA LYSSNA. 

DA KANSKE DU INTE TROR DINA ÖRON! 

Septon Electronic, Box 4048, 421 04 Västra Frölunda. 
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EUROPAPREMIÄR FÖR BRUSFRI 
GRAMMOFONSKIV A forts fr sid 60 

inte märks måste man konstruera 
systemet omsorgsfullt. Dbx-syste
met, t ex, som arbetar med kom
pression i förhållandet 2: l över 
hela frekvensområdet, ger kraftigt 
hörbara förändringar om man 
spelar upp det utan expansion. 

eX-systemet arbetar också 
med kompression 2: I, men bara 
för signaler ned till - 40 dB (från 
en referensnivå). Det betyder att 
mycket svaga signaler, som brus, 
inte kommer att påverkas av kom
pressionen. Härigenom slipper 
man från bruspumpningar av det 
slag som t ex dbx och andra hög
komprimerande system gärna ger, 
och framför allt om man försöker 
avlyssna dem utan expansion. 

Men det är inte nog med det. 
För att ytterligare göra kompres
sionen ohörbar för örat har man 
en mängd avpassade tidkonstan
ter i systemet. Fig 3 visar ett 
blockschema över expanderkret
sen . Likriktarfiltrets huvudsak
liga tidkonstant ger I ms insväng
nings- och 10 ms utsvängningstid. 
Om bara dessa två användes 
skulle man emellertid få pump
ningar. Därför lägger man till de 
fyra extra kretsarna som skall 
korrigera för olika signaltyper. 
Filter l och 3 samverkar för att ge 
bra resultat på transienter. En 
mycket snabb transient passerar 
filter 3, som ger en utsvängnings
tid av 30 ms . Om tiden vore längre 
skulle styrsignalen följa signaIfre
kvensen och ge distorsion som 
hörs. Om signalen därför är 
längre än 30 ms tar i stället filter 
l över. Det har en lång insväng
ningstid och bortser från de första 
30 ms. Genom en kombination av 
de båda filtren skall man därmed 
få en störningsfri behandling av 
transienter. 

Filter 2 korrigerar för konti
nuerliga signaler av låg nivå . Filt
ret är ett lågpassfilter med 2 s 
tidkonstant. Ensamt skulle det 
förvränga transienterna ; därför 
har man lagt till I och 3 enligt 
ovan . 

Filter 4, slutligen, används för 
att ta hand om plötsliga minsknin
gar i signalamplitud, a lltså "bak
längestransienter". Om man inte 
behandlar dem varsamt får man 
tydliga pumpeffekter. 

Kombinationer av dessa fyra 
filter och likriktarens egen tidkon
stant skall ge den ohörbara kom
pressionen. Nu föreställer i och 
för sig vårt blockschema expan
dern, men kompressionen tillgår 
på samma sätt, fastän man där 
kopplar expansionskretsen i mot
kopplingen på en operationsför
stärkare. 

I och med att man inte använ
der någon kompression vid låga 

nivåer måste man någonstans ha 
en referensnivå i systemet, liksom 
t ex Do/by B måste ha . Om man 
avviker från den nivån borde man 
få spårningsfel. eBS menar att 
man kan tillåta fel på upp till 6 dB 
innan man hör något av sådana 
avvikelser. Likväl tänker man sig 
att leverera en testskiva med av
kodarna så att användaren kan 
ställa sin avkodare till sin pick up. 
Bara om man byter pick up skall 
man behöva ändra den inställ
ningen . 

Fria licenser 
till tillverkarna 

Det skall redan nu finnas 
eX-kodade skivor att köpa i 
USA. För att ge systemet en 
ordentlig spridning har eBS be
slutat att ge licenser till dem som 
så önskar, utan att ta betalt för 
det. Ett bolag som tagit upp iden 
är Telefunken som avser att mark
nadsföra såväl skivor som avko
dare. Den avkodare som användes 
vid demonstrationerna i Berlin var 
f ö tillverkad av Telefunken . 

Men blir det här nu en stor 
succe på skivmarknaden? Det har 
pågått häftiga diskussioner i USA 
om huruvida man hör att en skiva 
är eX-kodad eller ej, om man kör 
upp den utan avkodare. 

Jag kan inte bedöma den saken 
efter den torftiga demonstratio
nen i Berlin, men det förefaller 
dock troligt att man visst hör den 
saken. Skivan är ju ovedersägligen 
komprimerad . En annan fråga är 
om den kompressionen är stö
rande eller mer störande än andra 
manuella korrigeringar i signa
Iamplituden . Det får framtiden 
utvisa . 

Med eX-systemet kan man 
möjligen ha löst ett av problemen 
med den analoga grammofonski
van, nämligen brusnivån . Vad 
händer när skivan slits? Inte lär 
det låta bättre i transienterna när 
skivväggarna eroderas! Och vad 
händer om skivan blir smutsig? 
Eftersom man expanderar den 
signal man får från pick upen 
kommer eventuella störningar och 
knaster att bli dubbelt så starka 
som vid vanlig avspelning (om 
man alltså använder eX-kretsen 
vid avspelning, och det är väl ändå 
meningen) . Samma problem får 
ma n med dbx-skivor som kan ge 
väldigt kraftiga smällar av små 
knaster i skivan. 

Nej , eX-kretsen kan knappast 
göra den analoga skivan likvärd 
den digitala. Däremot kan den 
kanske ge en sälj befrämjande för
bättring åt de analoga skivor som 
under alla förhållandena ändå 
kommer att säljas under lång tid 
ännu . • 

"BÄSf A KÖP~' 
What Hifi?, september 81. 

UTVECKLADE FÖR EXAKT 
LJUDÅTERGIVNING. 

CODA - BÄSTA KÖP i stor 
engelsk test! 
Den engelska HiFi-tidningen What HiFi? har 
i en stor jämförande test utvärderat följande 
högtalare: 
1. AR 185 4. Castle Clyde 
2. Wharfdale Laser 60 5. KEF Coda 
3. B&W DM10 6. Celestion Ditton 110 

SLUTRESULTAT 
Bästa köp blev Kf F Coda och nedan 
är några citat från testen. 
"/ popavsnittet producerade Coda bJde huvudsJngaren 
och bakgrundssJngarna pA ett förbluffande klart sätt. " 

" / det orkestrala avsnittet visade Coda sin bästa sida 
genom att reproducera även de ljudstarkaste avsnitten 
med naturtrogenhet och utan distortion. " 

"Coda har en remarkabelt sofistikerad ljudbalans. " 

"Coda kommer otvetydigt att bli den storsäljande succe 
som den förtjänar att bli." 

Alla citat översatta frAn What HiFi?, september 81 . 

GJR/THELLMOD 
SORTERARGATAN 2 - 16226 VÄLLINGBY - TEL. Q8.7390145 
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1000 RE~l OMVAIWLING MASKINKOD 
1010 REM /DATASATS~R 
1020 REM P-O OLOFSSON 
1030 RE~l 11/7 1981 
1040 INFUT"PROGRAMNAMN", N§ 
1050 INPUT"LI ~J~NUMMER", LN 
1060 I NPUT"STARTADRESS (DEC)" ,AB 
1070 I NPUT"SLUTADRESS (DEC)" ,AS 
1080 INPUT"STARTA BAliDSPELAR~N" ,D§ 
1090 FOR 1=0 TO 5000, NEXT 
1100 SAV~ 
lllO PR I ~TLN, "READ D§" 
1120 PR I NTL~+10, "IF D§=" ,CHR§(34), 

N§,CHR§(34) , " THEN", LN+30 
1130 PRINTLN+20 , "GOTO" , LN 
1140 PRINTLN+30, "FORA=", AB, "TO", AS 
1150 PR I NTLN+40 , "READ D" 
1160 PRINTLN+50, "POK~ A.D" 
1170 PRINTLN+60,"NEXT A" 
1180 PRINTLN+70 , "DATA" ,N§ 
1190 LN=LN+80 , I =AB 
1200 PRINT,PRlliTLN,"DATA", 
1210 D§=STR§(PEEK ( I) ) 
1220 D§=RIGHT§(D§. LEN<D§) -l) 
1230 PRI NTD§, 
1240 IFI=ASTHEN1280 
1250 IFZ=14THENZ=O, 1= 1+1, LN=U~+ 10 , 

GOTOl200 
1260 PR INT"." , 
1270 I = I +1 , Z=Z+ l, GOT01210 
1280 PR IIH,PRINTLN+I0,"END" 
1290 END 

Fig 2. Det programskrivande pro
grammet, beskrivet i RT nr 9. Det 
samkör vi med ett maskinkodpro
gram, t ex det i fig 5. Resultatet 
ser vi i fig 3. 

2000 READ D$ 
2010 IF D$="SORTERIr-.GSDE),()" THEN 
2030 
2020 GOTO 2000 
2030 FORA= 546 to 683 
2040 READ D 
2050 Pa<E A,D 
2060 NEXT A 
2070 DATA SORTERINGSDE).() . 
2080 DATA8,72,138,72,152,72,216 ; 165, 
125,105,6,133,229,165~126 
2090 DATA133,230, 166,228,165,229,133, 
231,133,233,165,230,133 , 232,133 
2100 DATA234, 24,165,233,105,4,133, 
233 , 165,234, 105,0,133,234,160 
2110 DATA2,177,231,153,235,0, 177,233, 
153,238,0,136,16, 243 , 165 
2120 ,DATA238, 240, 29,165,235,240,25, 
200,196,238,240,12,196,235,240 
2130 DATA16,177,236,209,239,240,241, 
144,8, 165,233,133,231,165,234 
2140 DATA133,232, 202,208,192,160,2, 
177, 231,153,225,0, 177,229,145 
2150 DATA231,185, 225,0,145, 229,136, 
16,239,24,165,229,105,4,133 
2160 DATA229,165,230,105,0, 133,230, 
198,228,208,142,104,168,104,170 
2170 DATA104,40,96 
2180 RUN100 

D0222.02AC 

90 GOT02000 
100 FORN=lT027 ,PRINT,NEXT 
110 REM SORTER I NGSDEMO 
120 PR I NT"DEMONSTRA TI ONSEXEMPEL" , 

PRINT 
130 INPUT"ANTAL ' NAMN' (MAX 255)" 

,SZ 
140 DIr1A§(SZl 
150 REM SKAPA STRANGAR UTAN SLAGG 

PRODUKTER 
160 FOR I =SZTOOSTEP-l 
170 REM NOLLSTRANGEN I N S I ST. ANN 

ARS FEL 
180, D=53283 
190 FORJ= lT010~RND (l) +1 
200 POKED+J,65+26~RND(l) 
210 NEXT 
220 D§="" 
230 D§=D§ 
240 V=256~PEEK(9)+PEEK<l58) 
250 Dl=INT«D+.4)1256) 
260 POKEV,J-l,POKEV+LD+1-256~Dl, 
POK~V+2.Dl 
270 A§ (J) =D§ 
280 PRINTITAB(4)D§ 
290 NEXT 
300 POK~228. SZ 
310 POKE1L 34, POKEl2.2 
320 X=USR(X), REM SORTERA 
330 PRIIIT"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

x" 
340 REM SKRIV UT DE SORTERADE STR 

ANGARNA 
350 FOR I =OTOSZ 
360 PRINTI, TAB(4)A§(J) 
370 NEXT 
380 PRINT"SLUT" 

)90 RUN120 

Fig 4. M ed det här program
met visar vi hur snabb sorte
ring kan bli om man kombine
rar basic och maskinspråk. 

Fig 3. När vi har kört pro
grammen i fig 2 och 5 blir 
resultatet detta. Genom den 
här metodiken slipper vi 
"knappa in" alla datasatser. 

23456789ABCDEFOl 
0222 08 48 8A 48 98 48 D8 AS 7D 69 06 85 E5 AS 7E 85 
0232 E6 A6 E4 AS E5 85 E7 85 E9 AS ~6 85 E8 85 EA 18 
0242 AS E9 69 04 85 E9 AS EA 69 00 85 EA AO 02 Bl E7 
0252 99 EB 00 Bl E9 99 EE 00 88 10 F3 AS EE FO ID AS 
0262 EB FO 19 C8 C4 EE FO GC C4 EB FO 10 Bl EC Dl EF 
0272 FO Fl 90 08 AS E9 85 E7 AS EA 85 E8 CA DO CD AO 
0282 02 Bl E7 99 El 00 Bl E5 91 E7 B9 El 00 91 E5 88 
o;m 10 EF 18 AS E5 69 04 85 E5 AS E6 69 00 85 E6 C6 
02A2 E4 DO 8E 68 A8 68 AA 68 28 60 

Fig 5. I vårt pro
gramexempel an
vänder vi den här 
maskinkoddelen 
tillsammans med 
det programskri
vande programmet i 
fig 2. 
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ORG? 0222 

222 08 PHP 
223 48 PHA 
224 8A TXA 
225 48 PHA 
226 98 TYA 
227 48 PHA 
228 D8 CLD 
229 AS 7D LDA Zl 
22B 69 06 ADC ;I§06 
22D 85 E5 STA Z2 
22F AS 7E LDA Z3 
231 85 E6 STA Z4 
233 A6 E4 L7 LDX Z5 
235 AS E5 LDA Z2 
237 85 E7 STA Z6 
239 85 E9 STA Z7 
23B AS E6 LDA Z4 
23D 85 E8 STA Z8 
23F 85 EA STA Z9 
241 18 L5 CLC 
242 AS E9 LDA Z7 
244 69 04 ADC ;I§04 
246 85 E9 STA Z7 
248 AS EA LDA Z9 
24A 69 00 ADC ;I§OO 
24C 85 EA STA Z9 
24E AD 02 LDY ;I§02 
250 Bl E7 II LDA (Z6), Y 
252 99 EB STA Z10. Y 
255 Bl E9 LDA (Z7), Y 
257 99 EE STA Zll, Y 
25A 88 DEY 
25B 10 F3 BPL II 
25D AS EE LDAZll 
25F FO ID BEQ L2 
261 AS EB LDA Z10 
263 FO 19 BEQ L2 
265 C8 L4 INY 
266 C4 EE CPY Zll 
268 FO OC BEQ L3 
26A C4 EB CPY Z10 
26C FO 10 BEQ L2 
26E Bl EC LDA (Z12l.Y 
270 Dl EF CMP (Z13l.Y 
272 FO Fl BEQ L4 
274 90 08 BCC L2 
276 AS E9 L3 LDA Z7 
278 85 E7 STA Z6 
27A AS EA LDA Z9 
27C 85 E8 STA Z8 
27E CA L2 DEX 
27F DO CO BNE L5 
281 AO 02 LDY ;I§02 
283 Bl El L6 LDA <Z6l.Y 
285 99 El 00 STA Zl4,y 
288 Bl E5 LDA <Z2l.Y 
28A 91 E7 STA <Z6l.Y 
28C B9 El 00 LDA Z14, Y 
28F 91 E5 STA <Z2l.Y 
291 88 DEY 
292 10 EF BPL L6 
294 18 CLC 
295 AS E5 LDA Z2 
297 69 04 ADC ;I§04 
285 99 El 00 STA Z14,Y 
288 Bl E5 LDA (Z2LY 
28A 91 E7 STA (Z6), Y 
28C B9 El 00 LDA Z14,Y 
28F 91 E5 STA (Z2), Y 
291 88 DEY 
292 10 EF BPL L6 

294 18 
295 AS E5 
297 69 04 
299 85 E5 
29B A5 E6 
29D 69 00 
29F 85 E6 
2Al C6 E4 
2A3 DO 8E 
2A5 68 
2A6 A8 
2A7 68 
2A8 AA 
2A9 68 
2AA 28 

ORG? PL 

240 LABEL=§OO 
250 L7=§233 
260 L5=§241 
270 1l=§250 
280 L4=§265 
290 L3=§276 
300 L2=§27E 
310 L6=§283 

ORG? PZ 

320 ZERO=§OO 
330 Zl=§7D 
340 Z3=§7E 
350 Z14=§El 
360 Z5=§E4 
370 Z2=§E5 
380 Z4=§E6 
390 Z6=§E7 
400 Z8=§E8 
410 Z7=§E9 
420 Z9=§EA 
430 ZlO=§EB 
440 Zl2=§EC 
450 Zll=§EE 
460 Z13=§EF 

ORG? 

OK 

CLC 
LDA Z2 
ADC ;I§04 
STA Z2 
LDA Z4 
ADC ;I§OO 
STA Z4 
DEC Z5 
BNE L7 
PLA 
TAY 
PLA 
TAX 
PLA 
PLP 

Fig 6. Assemblering av maskin
kodprogrammet i fig 5. 



Snabbare sortering 
basic/maskinkod 
o Det här är en fortsätt
ning på art "Låt din dator 
skriva program!' i RT nr 9. 
Olyckligtvis framgick det 
ej att en fortsättning 
skulle följa, men här är 
den alltså, och förhopp
ningsvis blir det hela där
med en smula klarare. 
O Vi använder det "pro
gramskrivande program
met" i föregående artikel 
för att åstadkomma ett 
snabbt sorterings program 
som innehåller ett avsnitt 
i maskinkod. Sortering 
med enbart basic går där
emot mycket långsamt och 
är i vissa fall omöjlig att 
genomföra p g a fel i ruti
nen "garbage collection". 
O Här återges även 
programmen från den 
förs~a artikeln i rättade 
versIOner. 
A v P O Olofsson 

, , , , 

•• Om man försöker göra ett 
sorteringsprogram för strängar i 
basic, för PET, Apple eller OSI 
Superboard, upptäcker man 
snart att programmen går rela
tivt långsamt. Ibland går de 
dessutom inte alls! Maskinen 
verkar vara helt död och påver
kas bara genom att man rycker 
ut nätsladden (äldre PET) eller 
genom att man använder kom
mandot BREAK (Superboard). 

- "Garbage collection" 
gör datorn slö 

Orsaken till bristen på snabb
het är det sätts på vilket sträng
arna lagras i Microsoft basic. 
Strängar som sätt samman och 
strängar vilka har definierats 
genom en OlM-sats i början av 
programmet läggs sist i det till
gängliga minnesutrymmet. För 
att spara tid tar datorn inte bort 
inaktuella strängar. Om pro
grammet därför sammansätter 
eller flyttar strängar förbrukas 
snart det tillgängliga minnesut-

Tabell 1 

DATOR: 

rymmet. 
är minnet tar slut måste 

man därför göra sig av med 
slaggprodukterna och packa ak
tuella strängar i slutet av min
net. Det sker genom en rutin 
som kallas "garbage collection". 
Den genomlöper hela det aktu
ella minnet och tar därför tid . 
För större mängder data kan 
sorteringstiden kanske uppgå 
till en timme genom att slagg
produkter måste rensas bort 
alltför många gånger. 

Problemets lösning: 
Ändra pekarna! 

Själva basic-programmet lag
ras i symbolform i början av 
minnet. Omedelbart efter det 
följer pekare för variabler och 
strängar. Om man helt enkelt 
låter strängarna som skall sorte
ras ligga kvar där de ligger och 
"sorterar" peka rna i stället, slip
per man helt från problemet 
med slaggprodukterna . I det de
monstrationsprogram som följer 

AlM 65 Apple 051 

ser vi hur det går till: 
Maskinkoddelen i program

met fig 5 är helt relokaliserbar, 
eftersom den bara har relativ 
adressering. Det innebär att den 
kan flyttas utan att man behöver 
göra några ändringar. Anpassar 
man adresserna kan man an
vända dem för alla 6502-base
rade maskiner som har Micro
softs basic. En viss skillnad finns 
mellan maskiner av typ Ohio 
Scientific och andra datorer. 
- Mera om det senare. 

Programmet är gjort för Ohio 
Scientific Superboard. Genom 
monitorn knackar man in ma
skinkoden från assembleringen. 
Därefter använder man pro
grammet för omvandling av ma
skinkod till DATA-satser, fig 2, 
och kan på så sätt lagra maskin
koden på band. Det leder van
ligtvis till mindre antal fel än om 
man försöker få DATA-satserna 
riktiga från början. 

Fig l åskådliggör hur minnet 
forts på nästa sida 

Åldre PET Ny PET 
(BASIC-in-ROM) 

t 
11\ 
11\ 
V 
lo< 

~ $ 0000 

Matris 
strängutryrrrne 

Fritt minne 

Matris-
pekare 

Variabel-
pekare 

Basic-
tolk 

Fig 1. Adress och minnesposition 

Adress för pekare till : 

BASIC programstart $0073 $0067 
($0212) ($0801) 

8örjan av var tabell $0075 $0069 

Bör jan av matris tabell $0077 $006B 

Fritt minne börjar $0079 $0060 

Fritt minne slut $0078 $006F 

Minnet slut $007F $004C 

i AlM 65, Apple II, äldre och Här är en tabell över viktigare santa adresser. 

$0079 $007A $002B 
($0301) ($0402) ($0402) 

$007B $007C $002A 

$0070 $007E $002C 

$007F $0080 $002E 

$0081 $0082 $0030 

$0085 $0086 $0034 

nyare PET. Adresserna för de adresser i olika maskiner vilka yttiga pekare för Microsoft 
olika datorerna finns angivna i kan användas som utgångspunkt basic: .. 
tabell 1. fö r att leta efter ytterligare intres-
----______ -----J 
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SNABBARE SORTERING 
MED BASIC/MASKINKOD forts 

utnyttjas i t ex PET och OSI 
Superboard. - Liknande gäller 
för Apple och AlM. 

Adressering 
av matriserna 

Vi tittar nu närmare på hur 
adresseringen av matriserna 
fungerar . Beskrivningen gäller 
OSI Superboard, men kan även 
tillämpas på övriga maskiner 
med ändring av adresser. Se 
tabell l . Pekaren för matriser 
finns i S7D,S7E. Vid den utpe
kade adressen hittar vi följande 
sju bytes: 

De två första (I och 2) inne
håller namnet. Om det gäller en 
sträng, adderas S80 som flagga 
till byte 2, t ex 41 80 = A S. 
(Hex-värden anges här med in
ledande $-tecken.) Nästa två 
bytes (3 och 4) visar hur långt 
det är till följande matris (t ex 
BS) . Byte nr 5 anger dimensio
nen för matrisen. Därefter har vi 
två bytes som är omkastade mot 
vad man är van vid: Först hög -
sedan låg. De visar hur många 
element som ingår i matrisen. 

Omedelbart efter "innehålls
förteckningen" om 7 bytes följer 
nollelementet i matrisen. Första 
byte anger längden på strängen. 
De följande två är adressen till 
strängen. Det gäller t ex PET 
och Apple som har tre bytes i 
varje element. OSI har ensam 
en fjärde byte, som vanligtvis är 
noll. Dess funktion är oklar. 
Därefter upprepas nästa ele
ment med först stränglängd och 

En liten sammanfattning: 
Man kan kombinera basic och 
maskinkod för att få snabbare 
program. Det är i stora drag vad 
den här artikeln och "Låt din 
dator skriva program" i nr 9 vill 
visa . Maskinkoden i våra pro
gram förutsätter att vi har en 
dator med 6502-processor. Nå
got vi även måste ta hänsyn till 
är hur datorn är adresserad. Se 
fig l och tab l. 

Ett problem är att det är 
besvärligt att lagra maskinkod-

sedan adress låg samt adress 
hög. Detta gäller samtliga ma
skiner. 

Basic-delen 
av programmet 

Nu följer en beskrivning av 
basic-delen i programmet, vil
ken skapar slumpartade "namn" 
och sedan sorterar dem. list
ningen finns i fig 4. 

Rad 130: En byte används för 
att ange antalet strängar. Därav 
begränsningen till 255 (med 
nolls träng 256 element). 

160: Pekaren till nollsträngen 
ändras om den inte läses in sist 
(gäller OSI p g a fel i basic
tolken) . I annat fall tappar man 
den. 

180-210: Bildskärmen an
vänds för att temporärt lagra en 
sträng skapad av slumptal. Man 
undviker då sammansättning av 
strängar i minnet och därmed 
"slagg" . 

220: Nollställ strängen. 
230: Raden använder en pe

kare för senaste elementadress i 
matrisen (S9E,S9F OSI) . 

240: Omvandla pekaren till 
decimalt värde. 

260: Använd POKE för att 
ändra stränglängd, adress låg 
och adress hög. 

270: Låt A$(I) anta detta 
värde. 

280-290: Skriv ut de osorte
rade strängarna. 

300: Upplys maskinkoddelen 
om antal strängar (SE4). 

310-3 20: ·Sortera. 

program på bänd. När vi skrivit 
vårt maskinprogram, t ex sorte
ringsprogrammet i vårt exem
pel, (jig 5) omvandlar vi det till 
datasatser i ett basicprogram. 
Det sker med programmet i fig 
2. När det programmet körs 
hämtas maskinkoderna med 
PEEK-kommandot, och ko
derna läggs in i ett basic-pro
gram som bildas av PRINT
raderna 1110-1200. Program
met, som lagras på band, blir 
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Maskinkoddelen som är av
passad för PET finns beskriven 
i Practical Computing, Maj 
1981, sid 120. 

Sorteringen sker 
enligt urvalsmetoden 

Man söker efter det lägsta 
elementet (räknat i ASCII-kod) 
och placerar det först. Därefter 
byter man det andra mot det 
lägsta bland de återstående, osv. 
Metoden är enkel. Snabbheten 
hos maskinkoden kompenserar 
den bristande effektiviteten. 

Använda adresser: 
E4: Antal strängar, decimal 

adress 228 . 
E5-E6: Basadress för den 

osorterade matrisen. 
E7-E8: Lägsta elementet i 

denna omgång. 
E9-EA: Adress till nästa ele

ment att jämföra. 
ER-ED: Adress för data 

lägsta elementet. 
EE-FO: Adress för data 

nästa element. 
Fl-F3: Temporär lagring för 

adress byte. 
Förklaring av maskinkodpro

gram: 
Programmet är listat i fig 5 

ochfig 6. 
222-227: Sparar registren på 

stacken. 
228- 24F: Laddar in adres

serna för bearbetning. 
241-24F: Ökar adressen för 

nuvarande element till nästa 
som skall jämföras. 

250-25E: Lägger in ad res-

som i fig 3. Där ligger alla 
maskinkoder, i decimal form, i 
datasatserna. 

För att köra det så lagrade 
och inhämtade programmet lå
ter man det ingå som "maskin
koddel" i ett annat basic-pro
gram . I vårt exempel ingår so r
teringsrutinen i ett demo-pro
gram enligtfig 4. 

När det körs kommer först 
"maskinkoddelen" att exekve
ras. Datasatserna omvandlas då 

serna för data som skall jämfö
ras, dvs strängarna. 

25F-264: Är någon av 
strängarna noll ? I så fall, jämför 
ej. 

265-26D: Jämför nästa bok
stav i vardera strängen. Om lika, 
prova nästföljande. Prova nästa 
sträng om hittills lägsta fortfa
rande är lägst. Spara annars 
adressen för nuvarande element 
på platsen för lägsta element. 

27E-280: Minska längden 
för vad som återstår att avsöka 
av matrisen. Prova nästa sträng 
om slutet ej nåtts. 

281-293: Byt adresser för det 
lägsta och det första elementet i 
den osorterade matrisen. Där
med bygger man upp den sorte
rade delen . 

294-240: Öka basadressen 
med fyra (OSI). Den sorterade 
delen minskar. 

2AI-2A4: Minska längdre
gistret för den osorterade delen 
och fortsätt sortera om ej slutet 
nåtts. 

2A5-2AA: Återställ regist
ren som sparats på stacken. 

Nedan följer i fig 5 och 6 
listningen av minnesinnehåll 
samt en symbolisk assemblering 
med utskrift av använda adres
ser i tabellform. • 

LITTERATUR: 
1) Practical Computing, maj 
1981, sid 120. Pet sort of selec
tion. 2) Micro, maj 1981, sid 32. 
How Microsoft Basic works. 

till maskinkodprogram genom 
att data läggs på rätt plats i 
minnet med POKE. När så är 
gjort återgår man till det basic
program som använder maskin
kodrutinen. Resultatet blir ett 
mycket snabbt program som 
sorterar slumpmässigt bildade 
"namn". Programmet kan dock 
modifieras till att arbeta med 
verkliga namn och framför allt 
tjäna som utgångspunkt för 
egna övningar! • 



ex: Omstridd "frälsning" för skivan ... 
Telare lanseras som kompaktdisk. .. 
Fiasko för 24-kanalig satellit-Iv ... 
•• Så här inför årets stora köp
helg, den annalkande julen, börjar 
en hel del industri folk här i USA 
att känna nervositet och undra 
över om de inte hoppat i galen 
tunna, och bland alla tänkbara 
syftar jag på den grupp av elektro
nikindustrier som ställt sig bakom 
Columbias brusreduktionskrets 
ex. 

CX och vad den står för är 
knappast okänt för denna tidnings 
läsare. Som bekant introducerade 
CBS Technology Center denna sin 
nya anti-bruskrets i början av 
sommaren. Debuten skedde vid 
AES korivent i Los Angeles i maj , 
och både från denna händelse och 
den därpå utbrytande bataljen har 
RT rapporterat utförligt. ex kom 
att bli en väsentlig faktor i spelet 
kring grammofonskivans framtid, 
uttytt då dess digitala framtid 
ställd gentemot den mera gängse 
tekniken . Som redan framgått 
hälsades ex av både skivbolags
folk och radiohandlare samt när
stående kategorier som fräls
ningen för deras business och nå
got av det nya ljuset i en ovanligt 
dyster och trängd marknadssitua
tion. ex skulle bli räddningen och 
det som borde få köparna att 
svänga om i attityden till skivan . 
Följaktligen borde även hi fi
handeln kunna dra nytta av' de 
ljusa konjunkturerna . .. Troddes 
det. 
• Ett antal tillverkare av olika 
slags apparatur och komponenter 
som CM Labs, MXR Innovations, 
Sound Concepts, Phase Linear, 
Audionics och flera med dem lade 
sig i beredskap. Som redan fram
gått - se senast RT:s september
nummer sidan 23 - förbereddes 
lanseringen av ex i olika skepna
der till priser som började vid ca 
90 dollar och sträckte sig upp 
förbi de 140. 

Då hade, som också torde vara 
bekant, en minst sagt häftig de
batt inletts om eX-systemet, där 
de argaste totalt dömde ut kretsen 
(och av bara farten tog heder och 
ära av både eBS och teknikerna 
bakom eX-projektet) . 

I det perspektiv som man hun
nit få så här på senhösten verkar 
det som om samtliga involverade, 
faktiskt, har misstagit sig (i något 
avseende)! 

Inte minst då industrifolket. 
Trots att sådana tunga namn som 
RCA och DiscoVision Associates 
har tillkännagivit avsikt att bygga 
in eX-kretsar i den anryckande 
"andra generationen" videoskiv
spelare som väntas omkring 1983, 
och trots att kända märket Ma
rantz skulle kunna bli första full
sortimentsfabrikatet inom audio 
att inkludera ex över hela linjen 
- i förstärkare, receivers och alla 
slags bandapparater - börjar 
tvivlen gnaga i många . 

De gör så på den grund som 
redan kunde förutses i somras . 
Nämligen brist på programvara. 
Då hjälper det ju inte hur många 
s k add on-tillverkare, alltså tillbe
hörsfabrikanter, som tillhanda
håller elektronik. 

Trots faktum att såväl eBS 
själv som ReA och hela Warner
Electra-Atlantic-gruppen har de
klarerat att man ansluter sig till 
eX-iden och att de kommande 
skivproduktionerna alla blir 
eX-kodade finns till nu ba ra ett 
dussin eX-skivor att få på mark
naden . 

Obalansen kan spåras tillbaka 
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till flera omständigheter. En på
taglig är bristen på de inkod
ningsenheter vilka måste till i 
studioledet vid inspelningen . . Det 
har märkligt nog inte gått att få 
fram särskilt många från den till
verkare vilken fått uppdraget av 
eBS, United Audio/Urei. (De 
ovan nämnda, övriga tillverkarna 
gör enbart avspelningselektroni
ken för hembruk.) 

Sedan är det "revolten" som 
utbrutit bland ett antal producen
ter, artister, studioägare och obe
roende ljudtekniker. Det är från 
detta läger de hätska tillmälena 
kommer jämte talet om "kata
strof' och "bruset ökar ju i stället 
för minskar med ex". Likaså har 
man därifrån riktat skarp kritik 
mot kretsens förmåga att hands
kas med "gles" musik, och på den 
punkten har eBS också tvingats 
till ett uppehållande försvar. Där
ifrån har medgivits vissa brister 
och att man ämnar förbättra sin 
vara samt ägna de klandrade fe
nomenen uppmärksamhet. 

ex är i likhet med de äldre 
konkurrenterna Do/by B och e 
resp DBx ett kompandersystem. 

8/8, 

dbx, lne. 

Conventlonal Olse 
~ ---- -....; 

CBS CX Eneoded Olse 
~ 

----~ ..... 

dbx Eneoded Olse 

....... v ........ h V ~ ...... 

-1 0 
50 100 500 lK 

2K 
SK lOK 

20K 20 200 

Fig I . De här grafiska representationerna av mätningar på 
brus förekomst i olika slags lp-skivor har vifåttfrån DBx Inc i USA, 
och de går ut på jämförelser av totalt ytbrus från dels gängse 
lp-skivor, dels sådana med den nya ex -kodningen, dels DBx-be
handlade skivor. Här är bruset från en vinylskiva med resp utan 
brusminskning enligt eBS och DBx. Tersoktavanalys, skivytbrusets 
nivå refererat till 3,54 cm/ s rms-värde = 110 dB spi, dvs 
ljudintensitet. 
I fig finns en tabulering av det samlade ytbruset vid de tre 
mätningarna och uttryckt som linjärt /ovägt resp vägt med IEC:s 
A-filterkurva. Som synes ger DBx den effektivaste brusundertryck
ningen. 

Robert Angus: USA-rapport 

Det arbetar alltså med en inle
dande kompressionsfas som följs 
aven expansion. Signalprocessen 
inleds vid inspelningen. Med 
Dolby delar ex egenskapen att 
signalbehandlingen sker på en se
lektiv basis. Dolby och DBX krä
ver båda som bekant speciella 
avkodningskretsar vid uppspel
ningen för att användaren skall få 
de tänkta resultaten . CX bör 
också användas som en tillsats i 
slutledet, m e n detta är inte obe
tingat nödvändigt för att bibe
hålla en godtagbar kvalitet hos 
ljudet. Väljer man att spela aven 
CX-kodad skiva utan någon till
sats blir det naturligtvis ingen 
drastisk brusminskning eller dy
namikhöjande verkan, men klang
balans och -register skall ändå 
förbli opåverkade, enligt CBS. 
Det är ju inte fallet med utebliven 
decoder vid t ex DBx. (Dolby 
används som känt inte vid skivav
spelning utan enbart för magnet
band.) Liksom Dolby Labs gör för 
C-kretsen hävdar eBS att ex 
kan åstadkomma en minskning av 
bruset (skivans ytbrus) med 20 dB 
men anser alltså därutöver att ex 
i praktiken är kompatibel med 
alla existerande avspelningsdon -
i själva verket tyder mycket på a tt 
eBS helt enkelt förutsätter att 
flertalet skivköpare inte kommer 
att använda någon decoderkrets 
alls! 

Och eftersom både CBS, ReA 
och WEA håller fast vid tanken 
att i fortsättningen enbart göra 
eX-upplagor av alla nya skivtitlar 
har det givetvis fått till följd, att 
skivproducenter och artister jämte 
naturligtvis studioteknikerna har 
försökt bilda sig en egen uppfatt
ning om hur det icke-kodade lju
det från dessa skivor kommer att 
låta . Att påstå att varken - sig det 
ena eller det andra - det icke
kodade ljudet resp det kodade -
lockat till entusiasm bland särskilt 
många efter avspelningstesterna 
vore en grov överdrift. Genomgå
ende har det här folket definitivt 
inte gillat vad det fått höra som 
ljudprov. 

Endast de skarpögda skivkun
derna och de med intresse av att 
läsa det finstilta på mapparnas 
baksidor har en chans att få reda 
på om de håller en eX-behandlad 
skiva i handen. eBS använder 
eX-symbolen endast på skivom
slagens bak- eller innersidor och 
då utan närmare förklaring . Det 
hela handlar om mycket mera 
subtila metoder än då eBS en 
gång komponerade in SQ-symbo
len över omslagen till bolagets 

forts på nästa sida 
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USA-krönika 
forts fr föreg sida 

4-kanalskivor, minns ni ? (SQ kom 
också från CBS Technology Cen
ter och mannen bakom ljudet, den 
berömde och nu bortgå ngne akus
tikern dr Benjamin Bauer, är 
också delvis upphovet till CX, som 
han hann påbörja studierna på 
före sin död - CX har tagit ca fem 
år att få fram från koncept till 
prototyp, berättade CBS:s tekni
ker för RT i Los Angeles i våras. 
-Reds anm .) 

Minns ni också förvirringen 
·som kom till synes i skivbutikerna 
på den tiden? Jag tänker på expo
neringen och lagerprincipen . Ofta 
blandades SQ- och QS-skivorna 
jämte de andra (CD-4 t ex) huller 
om buller i lådorna . Bara i undan
tagsfall hade ha ndlaren skilt ut 
plattorna efter respektive system, 
som ju kunden måste ha känne
dom om för sin uppspelning . Det 
hela var dyrt , omständligt och 
jobbigt och ingen som var tvungen 
att lagerhålla ett bestånd olika 
skivor älskade 4-kanalstekniken. 
Den dog också mycket riktigt, 
dock av !lera orsaker än de 
nämnda . 

Läget som seglat upp i dag 
påminner lite om gamla dagars. 
Det verkar som om både CBS och 
de amerikanska grammofondetal
jisterna vill göra det hela radikalt 
enkelt och syftar till att lagerhåll
ningen skall gå ut på bara en sorts 
platta i stället för två . På det viset 
skall CX "smygas på" kunderna -
men samtidigt har man nästan 
omöjliggjort för ägarna av 
CX-kretsar att hitta något att 
spela utan at~ börja rota igenom 
varje artistkategori , varje musik
genre, med lupp nära på' 

Varför så få CX-releaser fram 
till nu ? Det är dock sent lidet på 
året. 

"Tja, det är bland annat be
roende på herrar producenter" , 
säger en källa inom Columbia till 
mig. "Producenten måste ju god
känna varje albumproduktion för 
utgivning. Det har tyvärr tagit oss 
längre tid än beräknat att bekanta 
våra producenter med CX-tekni
ken och processen" . 

- Kommer då CBS att nå det 
uppsatta målet, etthundra lp-al
bum ute i handeln mot slutet av 
1981? frågar jag. 

"Njaaa . . . knappast. Om det 
blir 50 får vi väl vara ganska 
glada ... " 

Under tiden har naturligtvis all 
debatt och den häftiga kritiken 
avsatt aktiviteter inom CBS, som 
börjat möta den massiva skepti
cismen med att publicera "vitböc
ker" om CX och att förbereda ett 
massivt pr- och reklam pådrag för 

att vinna tvivlarna över på sin 
sida . Konsten att göra attraktiva 
tekniska skrifter kan CBS, det vet 
alla som minns koncernens utred
ningar om SQ, om den nya mikro
fonteknik Bauer fick fram, etc etc. 

En figur i branschen som heller 
inte varit overksam med penna 
och papper är vice vd hos DBx, 
Jerry Ruzicka. Han har ställt 
samman en IS-sidig rapport för 
branschen om DBx och CX i en 
jämförelse och vilken skrift också 
upptar valda kommentarer från 
ett antal skivkritiker och ljudtek
niker. Det hela formar sig i hans 
version till en bred uppslutning 
kring DBx och följaktligen (?) till 
en teknisk och estetisk kritik och 
dom över CX. Några smakprov: 

"Det hela kommer att pumpa, 
och det rejält hörbart. Ljudet 
kommer att låta som från en 
snedstämd DBx" (Kent Duncan, 
Kendun Recorders i Los Angeles). 

"Jo, nog är det ett hörbart 
system alltid . Du kan höra det 
jobba, hela tiden." (Tom Steele, 
Frankford-Wayne i Philadelphia) 

Själv säger Ruzicka: 
"Tvärtemot vad CBS vi ll göra 

gällande är vare sig CX-skivorna 
eller systemet avspelningskompa
tibla . Ljudkvaliteten är som hel
het icke godtagbar utan insats av 
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avkodni ng - särskilt inte vid klas
sisk musik. Vidare gäller, att ljud
kvaliteten från ej avkodade 
CX-skivor utan tvivel kommer att 
avsätta intrycket hos många som 
underlägsen den från gängse 
Ip-pressningar. När vi har att göra 
med en avkodad CX-skiva med 

. rätt inställda kretsar kommer pro
dukten att ge en bättre ljudkvali
tet än vad en konventionellt be
handlad skivpressning kan er
bjuda, m e n det kvarvarande 
rest bruset från skivytan är ändå 
hörbart. 

En annan nackdel (-) är att den 
här tekniken fordrar nivåkalibre
ringar och injusteringar från kon
sumentens sida för att man skall 
kunna uppnå något slags korrekt 
avspelning och avkodning . Allvar
ligt är också att om våra presserier 
skulle börja använda CX-dekod
rar för sin fortlöpande kvalitets
kontroll finns risken att den totala 
kvalitetsnivån för samtliga press
produktioner snarare sjunker än 
undergår en höjning .. . detta 
skulle kunna bli särskilt märkbart 
då CX-skivor spelas upp i s k 
'kompati bel ' status, alltså inte av
kodade." Heter det i den kritiska 
rapporten. 
~ Då RCA och Video DiscoVi
sion an nonserade sina avsikter att 

..Il 
dbx , lne . 

Conventionai Dlsc - 1-. - " 
CBS CX Encoded Dlsc - I-.. 
~p " 

~ A:nblent R~om Nolse 

....... I:--.. I~ 
"'IA ...Jr' 
'1bX Enco~ed DISf 

-10 
50 100 500 IK T 

2K 
SK lOK 

20K 20 200 

Fig 2. Också den här grafen är från DBx och de två axlarna anger 
även här dels brusförekomsten som ett ljudtryck i decibel, dels en 
frekvensaxel som omspänner området 20 Hz - 20 kHz_ Vad mät
ningarna gäller är bruset från vinylskiva med resp utan ex och 
DBx-elektronik insatt i en jämförelse med ett typiskt rumseget 
brus, "bakgrundsbrus". Tersoktavanalys, och i övrigt också nu 
skivbruset relativt nivån 3,54 cm/ s eller ekvivalenta ljudtryck et 110 
dB. Å'ven här gäller inte överraskande att DBx är effektivast. I vad 
månfirmans urval av "conventionai disk" är representativtför också 
europeiska pressningar (och den press massa som används i vår 
världsdel) kan möjligen diskuteras, men att det inneboende bruset 
från en lp-skiva av också bättre sort ligger förfärande högt i vissa 
frekvensregioner torde vara oomstritt. Jfr också fig 1. 
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a nvända CX för CED och laser
optiska videoskivor påpekades 
från dessa industrigrupper att 
hela frågan om k.ompatibilitet el
ler inte med existerande appara
tur är "en bagatell", eftersom det 
finns "färre än 100 000 videoskiv
spelare i bruk någonstans" . 

Vi lär få höra avsevärt mera om 
CX-kretsen, som hittills verkligen 
rört upp känslorna i nästan alla ' 
läger här. 
~ Koss Corporation, som utger 
sig för att vara världens ledande 
tillverkare av hörtelefoner för 
hem bruk, har bekantgjort ett av
tal som principiellt låter Koss ta 
över Horian Engineering Inc. 

Horian ligger i Florida och är 
tillverkare av audio- och videopro
dukter. Firman är privatägd och 
en av dess att raktiva tillgångar är 
egna resurser för plastgjutning, 
något som John Koss också till
står har varit väsentligt för över
tagandet. 

I år har Horian släppt ut ett 
eget fabrikat av magnettape i 
blankkassetter som en del av ett 
32 artiklar starkt sortiment på 
tillbehörssidan . Enligt Koss skulle 
plastindustrin Horian äger 
"medge oss en ytterligare vertikal 
integration ifråga om vår hörtele
fon- och högtalarframställning 
och i ett längre perspektiv utgöra 
tillverkningsgrunden för nya pro
dukter" . , .... 
~ Det exklusiva skivmärket Te
larc kan komma att- bli första 
USA-audiofiletikett att styra över 
sitt skivbestånd och framtida pro
jekt på kompaktdiskformat, alltså 
Philips-Sonys CC-skiva . 

Detta är främsta resultatet av 
överläggningar mellan Telarc
direktören Jack Renner och Nip
pon Phonogram, firmans nya dis
tributör i Japan . ippon Phono
gram hör, som namnet antyder, 
till Philips intressesfär och hante
rar också Philips och Mercurys 
skivor i Japan . Man tänker inleda 
Compact Disc-framställning där 
under första delen av 1982 och 
enligt uppgift kommer då några 
Telarc-produktioner i form av di
gitala tagningar att ingå. 

Telarc tillhör de äldsta a meri
kanska specialskivmärkena och 
har som sådant specialiserat sig 
på klassisk repertoar , inspelad av 
orkestrar som Cleveland-, Phila
delphia- och Bostonsymfonikerna . 
~ - Begreppet "horne entertain
ment" kommer omkring år 1995 
att ganska genomgående ha änd
rat si na förutsättningar, detta till 
följd av den utrustning och den 
programmeringsmateriel som 
krävs för att möjliggöra heminfor-



mationssystem, hävdar en studie 
som publicera ts i september i å r 
av Venture Development Co i Wel
lesley, Mass. 

Som det ä r nu, heter det , domi
nera r intäkterna från försäljning 
a v televisions mottagare inom 
hemelektronikindustrin , men un
der de komma nde IS å r som 
studien söker penetrera tros hem
da torer oc h progra m, videotermi
na ler och teleda ta materiel sva ra 
för större omsä ttning än a lla 
tv-mottaga re till sa mmans, s/v
som färg- , och uppska ttningsvis 
omsluta 28 miljarder dollar. Be
loppet för å r 198 1 sta nn ar på 7,8 
milja rder . 

Ka bel-tv , videosk ivor och -kas
setter, nya audioappa ra ter , hem
skyddsanordningar, datorer och 
videospel etc kommer a tt vidare
utvecklas på sina egna villkor 
under åte rstoden av I 980-talet, 
men dä refter ka n man anta att de 
olika produktgrupperna börjar be
skriva skilda banor, förutser stu
dien. 
~ Satellit-tv-fans kom i stora 
ska ror under september till STPS 
8 1 Show i Oma ha, lockade aven 
intressa nt expo, och något de efter 
nerstigningen nockades kring all
deles ä rskilt var Satfinder-vis
ningen: 

Alla ville se vad som utlovades 
vara ett 24-ka na li gt sys tem , kopp
lat till en enda a ntenndisk. Ryktet 
hade gått a tt här fanns något olikt 
a ndra a ntenner, vilka bara kan ta 
emot ett progra m åt gången -
Sa tfinders skulle kunna fö rmedl a 
24 stycken på en och samma gång, 
detta till pri se t av 800 doll a r' 

Nja, vad besöka rna fick ta del 
av var i första ha nd ett ganska 
va nligt sys tem , som dessvärre inte 
ville fungera under en stor del av 
showens öppettider, och tillika ett 
som visserligen kunde ta emot 24 
kana ler samtidigt men då enbart 
med hj ä lp av 24 separata motta 
gare, dä r va rje pj äs kos ta r 800 
doll a r' 

De kriti ska blev inte milda re 
stämda av det faktum att det hela 
- då det behagade fungera -
avgav suddiga bilder, kopplade till 
ett ljud som var förpestat av brus 
pga a tt förstä rka ren / tunern hade 
polari sera ts till hä lften , så att säga 
- halvvägs mella n de horisontellt 
och vertikalt pola riserade bilder 
som sä nds ut från Sarcom I . 
~ Chefen för Third Wave Com
munications, Jim Cassily, sade 
om detta a tt ha ns firma kommer 
att ha ett 24-ka naligt system 
också, "men då ett som verkligen 
funger a r". Frå n Third Wave kom
mer dock inget på den här sida n 

1983, fra mgick det. "När vi slä p
per ut det kommer priset a tt ligga 
avsevä rt lägre än S a tfinders med 
a ll a dessa mottagare inblandade ." 
~ Mobile Fidelity Sound Labs i 
Los Angeles, ni vet a udiofi lskivbo
lage t med världens dyraste pro
dukter, superskivan etc, gör sig av 
a llt a tt döma kla rt a tt gå in på 
videoområdet , detta enligt vad 
chefen Herb Belkin a nt ytt. 
( Kn appas t någon nyhet för lä 
sarna av RT: s sektion Pejling. 
Red.) 

Deta lj erna kring projektet ä r 
topphemliga, men produkten sägs 
utgöras av en videokassett som 
a nvä nder något a lldeles nytt 
ifråga om progra mmeringen plus 
ett högkl ass igt stereolj ud , förstås . 

" Det hel a ha ndl a r om ett på 
a udi ovä nner inrikta t progra m 
med en videopresenta tion som sik
tar på känna ren med en ·ava nce
rad a nläggning hemma", säger en 
projektet närstående källa . 
~ EPI i Newbury , Mass, ä r ju 
kä nt som högta lart illverka re men 
kan inte omöjligt också bli nästa 
hi fi -ma teria lfabrikant som ger 
sig in i skivbusiness . 

Bolagets nye chef, som hete r 
Frank DiGeralimo, säger a tt ha n 
hå ller ett öga på a udiofilskivorna 
som "en logisk förl ä ngning av den 
verksamhet vi redan sysslar med" . 

Om E PI ta r språ nget lova r Di
Geralimo att " man kommer a tt 
kunna vänta sig något helt a nnat 
ä n det material som reda n finn s". 

Enlig t honom finns utsi kter till 
a tt E PI kan få fram skivor, vilka 
blir tekniskt överlägsna och jä m
förbara med de bästa tillgängliga 
från de ledande specialmärkena. 
Utöver det ska ll EPI se sig om 
efter material som inte finn s på 
några existerande plattor : En typ 
av underhållning som kommer a tt 
sikta till a lldeles nya å höra re , 
heter det från högta la rfirman , 
meda n a lla undra r vad slags Co
lumbi ägg det ka n ha ndla om. 
~ Ett nytt , delägt bolag ka ll a t 
Braun Electronics GmbH har upp
stått till följd av ett av tal mell a n 
Analog & Digital Systems (A DS) 
i Wilmington , Mass, och Gilette 
Company, moderbol ag till Braun 
AG . 

De hä r två utgör pa rterna i det 
nya samägda bolaget , dä r dr Go
dehard GUlllher - chef fö r oc h 
äga re av ADS - blir vd . W ilmi ng
ton-firman tillverka r högta la re 
för både hem- och bil bruk oc h en 
del a nna n elektronisk ma teriel. 

Enligt Giinther är syftet med 
dett a joint venture a tt stä rka 
forskni ngss idan resp marknadsba
sen för ADS och Bra uns hi fi-

sektor på respektive marknade r. 
Det nya bol age t kommer a tt ha 
sitt säte i Fra nkfurt och ska ll 
fra mstä ll a resp distribuera ADS
progra mmet i Europa. 
~ KM Laboratories kommer a tt 
inleda tillverkning i Förenta sta
terna, säger vd David Srebbings. 
Det va r då lä nge seda n det här 
USA- högta larmä rket byggdes på 
hemmaplan - till nyligen ha r 
både högta la rna och a ndra 
KM-produkter tillverka ts i Bel
gien av Electronic Martin, vilket 
ä r ett av Groupe Martin S A och 
belgiska staten samägt företag. 

De stadigt a llt sä mre ekono
miska utsikterna i Europa nöd
vändiggjorde en nedl ägg ning av 
progra mmet dä r. Utöver a tt fra m
ställa va ror för sina kunder i 

orda merika kommer KM a tt 
också sva ra för exportmarknader
nas behov, de vilka tidiga re täck
tes av E\ectronic M a rtin . 
~ Meda n japa ner och europeer 
va nligen lägger sig till med "stap
la r" etc av ett enda fabrikats 
enheter i form av ett "pa ket " , eller ' 
i va rje fall gärna / hel st vä ljer si na 
ste reogrejor inom ra men för ett 
bestämt program, verkar a meri
kanerna ' rätt ka ll a inför iden med 
s k singel-bra nd stereo. 

Ha ndla re över hela USA-konti
nenten menar a tt fö rsä ljningen av 
både s k mikrosys tem och mera 
fullvuxna pa ket , dä r a ll a ingåe nde 
dela r bär samma tillve rka rn a mn , 
ha r varit "nedslående". 

Frå n nerta let hörs omdö men 
som "kla rt lägre ä n vä ntat", eller 
" tydligen inte det som slå r a n hos 
mina kunder", etc . Inga siffror 
eller statistikuppgifter finns ä nnu 
framme, men ett a nta l ha ndlare 
vill inte vä nta på såda nt ut a n ha r 
tillkä nnagivit a tt de reder sig 
bättre med den ma teriel de sjä lva 
sätter ihop av del a r från må nga 
tillverkare liksom med fö r ä lj
ningen av s k individuella kompo
nenter . "Vi gör 4. 7 proce nt bä ttre 
ä n vi gjorde för ett å r seda n med 
kasse ttdäck, säger t ex Palll Ty
burski, en ha ndl a re i Denver. 
"Och ungefä r så ä r det fö r det 
mesta hä r ." 

En Mia mibutik, Jejj S onnen
bom , säger om det hä r a tt "kom
mersen ha r vä l inte varit precis 
enastående, och våra mera med
vetna kunder har vanligen yrkat 
på att själva få välja sina sepa ra ta 
grejor." Sonnenborn till ägge r a tt 
några på a udio icke inriktade 
affä rer i Mia mi dä remot ha r lyc
ka ts mycket bra med s k si ngle
bra nd systems. 

Distributörerna och agenterna 
säger överlag att det är ha ndla rna 

själva som mota rbetar den hä r 
a nna rs så gångbara iden. " De ka n 
göra större fö rtjä nst på ett paket 
de själva sä tter ihop, eller på 
sepa rata enheter, ä n vad som går 
a tt få ut fr å n nera samstämda 
a pparater frå n samma tillver
ka re", heter det rä tt a llm ä nt . " Det 
finns a lltså en drivfj äder för dem 
att sälja såda nt de sjä lva väljer ut 
eller sätter ihop ." 

Alla parte r ä r dock ense om att 
det ä nnu ä r för tidigt a tt avgöra 
om det ska ll bli något genombrott 
för "singelsystemet" gen temot 
dessa mix-and-ma tch- a nlägg
ninga r man så gärna ta lar för. Det 
enda ma n ganska klart ka n se i 
nul äget ä r att "hopplockade de
la r" favoriseras av s k a udiofiler 
meda n si ngle- bra nd-s ta pla rna 
skaffas av mera ordin ära kunder 
och inte sällan av till fällig heter 
mera ä n som resulta t av några 
bestämda planer på ett köp. 
~ Det har nu börjat inträffa så 
många svåra olyckor - en del med 
dödlig utgång - bland bä ra re a v 
porta bla stereoappa rater att lag
stiftarna på en rad orter i USA 
reagera r med förbud. Det handlar 
alltså inte ba ra om Chicago; se 
förra må nadens notis på avd Pej
ling. 

I Connecticut t ex dödades ny
ligen två tonå ringa r av ett framru
sande lok sedan de börj a t prome
nera längs järnvägen medan de 
hörde på hörtelefonstereo. 

Den i vår tidiga re notis nämnde 
Louis Farina i Chicagos tra fik
nä mnd ha r nu samlat in fakta som 
peka r på att W a lkma n-typerna av 
bä rba r stereo svara t för ett a nta l 
olyckor och tillbud i Chicago, och 
ha n ä r mer ä n någon si n för ett 
förbud mot a tt bä ra hörtelefoner 
främs t under cykling och bilkör
ning. 

Fa rina ha r vä nt sig till firmorna 
bakom porta bel-stereon med väd
jan att de va rn ar si na köpare för 
de faror ma n kan rå ka i. detta för 
att möjligen förebygga ä nnu re
strektiva re lagstiftning. 

Förslage t f Fån honom gå r tills 
vidare ut på böter om 50 dolla r för 
övert rädelser av trafikbestämmel
serna och det har reda n fått stöd 
av Chicagos näs t stöfsta dagstid
ning. Sun- Tim es. Dä remot har 
stora Chicago Tribune inte velat 
gå så lå ngt a tt man accepterar 
försl aget. men tidningen medger 
a tt det handlar om ett trafi ksäker
hetsproblem . 
~ God jul. gott å rss lut och ett 
bättre nytt å r önskas a lla RT -l ä
sa re av Er korre i USA (med tack 
fö r a lla trevliga kontakter och 
brev under 1981! ) • 
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RT PROVAR KASSETIER forts 

NTM+SLN 
Rubriken innehåller här inte nå
got namn utan bara två beteck
ninga r på band . Typ NTM lär 
komma från koreanska Media, 
medan den andra typen har lite 
oklart ursprung. Det som sam
manför dem är importören, N Å 
Engström, tel 03 J /87 59 47 i Gö
teborg. Kassetterna sä ljs främst 
som kopieringskassetter i stora 
kva ntiteter och till låga priser. 

Något band skall ju klassas som 
"sämst" för att a lla skall bli glada. 
Därfö r utnämner vi härmed SLN 
till Sämsta Band. Det har i vart 
fa ll lägst dynamik av de provade; 
hela 0,5 dB sämre än näst sämsta. 

Halvledare & tillbehör 
Kondensatorer 
Motstånd 
Krista"er 
Drossiar 
Omkopplare 
Tangentbord 
Kontaktdon 
Kabel 
Kylflänsar 
Reläer 

Egentligen är bandet ändå inte 
sämst, för det fungerar i a lla fall , 
något som va r tveksamt i ett annat 
fal l. 

Skämt åsido: SLN är ett enkelt 
band som saknar va rje anspråk på 
finess. 

NTM är då något bättre. Det 
kan ti ll och med anses va ra något 
bättre än de enklaste lågbrusban
den . Fort fa rande rör det sig dock 
om band för regist rering utan 
kva litetsanspråk av större mått. 

NTM: Lågprisband som höjer 
sig en hårsmån över de enklaste. 

SLN: Testets lägsta dynamik. 
Sus och brus. 

I • 

• 

Transformatorer 
Säkringar 
Apparatlådor 
Rattar 
Gnuggsymboler 
PC·laminat 
Kemikalier 
Experimentkort 
Kopplingsbord 
WW·tillbehör 
Panel instrument 

DRAPA! 
Nu kommer en ny serie boosters för bilstereo. Elektroniska delnings
fi lter. Separata slutsteg för varje högtalarelement. Individuell nivå
regler ing. Kort sagt , tung HiFi i bilen. 

Trevägs- och tvåvägssystem finns, dessutom en bassdriver på 60 watt. 
Riktiga watt alltså, inga "bilstereowatt". Mer information får du av 
oss, eller också läser du Radio & Television.nr 6/7-81 , där hela bygg
satsen finns beskriven. Offra en helg och bygg till dig en kombination 
av hög volym och rent ljud som vi tror är oslagbar! 

Triamp Pris 585:-
Bas-120Hz 2X15 'W 
Mellanreg. 120-2500Hz 2X 5 W 
Diskant 2500Hi- 2X 5 W 

Biamp Pris 540:-
Bas-120 Hz 2X15W 
Mellanreg.,disk. 120Hz- 2X15 W 

Bass Driver 
Bas-120Hz 

Pris 525:-
4X15 W 

U 6S ELEKTRONIK AB 
kontor 
Silvergransgatan 5 
421 74 V;a Frölunda 
tel. 031 /2933 85 

Monteringsdetaljer 
Lödutrustning 
Verktyg 
Litteratur 
Alumnium 
Plexiglas 
Byggsatser 
Tillverkning 
av kretskort 
och paneler mm. 

butik 
Bangatan 36 
414 64 Göteborg 
tel. 031 / 12 1480 

Informationstjänst 30 

I 

butik 
Skeppargatan 70 
11459 Stockholm 
te l. 08/61 3698 

KOMPONENTKATALOGEN 
rekvirerar Du mot kr. 15:
som betalas in på vårt Post
giro 87 1676-3 eller Bankgiro 
361·8097. 
Norge - Nkr. 20:- i sedlar. 
Skolor och berörda företag 
får katalogen gratis. 
Du som endast är intresse
rad i Byggsatser kan rekvire
ra vår BYGGSATSKATALOG 
utan kostnad. 

postorder MaTer Import - Elektronik 
Box 2135, 22002 Lund 

affär 
affär 

Tel. 046/1477 60 

HELSINGBORG - Gasverksgatan 31 
LUN D - Karhögstorg 2 

- Ett företag med 8 år på nacken inom elektroniken 
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VIDEO. ~lIsopVHS/B~A rengöringskassetten 
• ar enkel att anvanda. 

Sämskskinn och filtkudde fuktas och kassetten läggs in i kassettfacket. 
Avspelningstangenten trycks in. Efter 4 sekunder avbryts rengöringen 
automatiskt. 
Samtliga de viktiga delarna: videohuvud , tonhuvud , kapstanaxel och driv
rulle rengöres samtidigt. Rengöringen sker utan risk för slitage. Man 
använder ett syntetiskt sämskskinn för huvudena och en filtkudde för 

Utbytbar 
insats. En speciell 
finess hos Allsop VHS / BETA 
rengöraren är att sämskskinn och 

kapstan och drivrulle. 

filtkudde kan bytas ut, när de blivit för smutsiga. 

B I LSTE RED· Rengör på 30 seku~der tonhuvud, 
• kapstanaxel och drivrulle. 

Allsop har lyckats konstruera en mekanisk motsvarighet till den rörelse 
som utföres, när man med en tops gnuggar rent ett tonhuvud . Samtidigt 
trycks en filtkudde mot roterande kapstanaxel och drivrulle. Dessa skrub
bas därigenom rena från smuts och bandpartiklar, som annars skulle orsaka svaj och bandslitage. 

Generalagent: Distribueras även av: 

I,lj.] =] #4 ,tal ooeo SSELEKAB 
Box 188 

Stig Wallen AB 

Box 7154 . 40233 GÖTEBORG 
Tel. 031-173930 

Bergsbogatan 16 
431 38 Mölndal 
Tel. 031 181 5240 

Informationstjänst 32 

184 00 Akersberga 
.Tel. 0764 / 65130 , 65140 

NYTT BASHORNI 
RENT, RENT, RENT!!! 

R I LA 12-hornet återger transienta för
lopp med en exakthet och skärpa som 
endast kan jämföras med långt större 
och dyrare hornsystem . 

Detta är hornet med det stora ljudet 
men lilla formatet. 
För ytterligare info v.g kontakta oss. 

Fjalars Gränd 4 
75323 Uppsala 
Tel. 018 / 146940, 146980 

ST 140 335:-

ADRESS ......... . . .. ... .. . ............... .. .. .. .. . 

POSTNR/ORT .. . .... . ... ... ... ........ .. .. . 

Informationstjänst 33 
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SLUTSTEG 
Vi introducerar en serie förstärkarbyggsatser 
som uppfyller kraven på höga prestanda, hög 
effekt, driftsäkerhet samt robust och enkel 
konstruktion. Lågt pris. 

Samtliga har korrekt dimensionerad nätdel och 
transformator samt rejäla kylprofiler för att 
kunna tåla angivna belastningar. Självfallet är 
slutstegen kortslutningssäkra. 

Förstärkarna levereras i form av komplett 

DATA 

Effekt vid 4 ohm 
Effekt vid 80mh 
Matningsspänn ing 
F rekvensomräde 
Distorition 
I ngängsimpedans 
R ingkärnetrafo 

PRISER 
Komplett byggsats 
för stereo 

Som ovan men med färdig
monterade slutsteg, endast 
mekanisk ihopsättning och 
matnings in- och ut- anslut
n i ngar äterstär att ut föra . 

PA 350/200 

2x 350W 
200 W 
± 75V 
10 Hz - 50 KHz 
0,02% 
35 Kohm 
2x48V/ 1000 VA 

2650:-

2980:-

byggsats ink!. borrad aluminiumläda i elegant 
svarteioxerat utförande samt handtag. Standard 
kontaktanslutningar är:phonokontakter- in, 
Can non typ XLR kontakter- ut. 

Slutsteget PA 160/120 har vi sält i nära ett år 
och haft mänga nöjda kunder - bäde ama
törer och proffesionella, nu tror vi även, att de 
tvä nya PA75/50 och PA350/200 finner en hel 
del tillfredställda användare. 

PA 160/120 PA 75/50 

2x 160W 2x 75W 
120W 50W 
± 50V ± 35V 
10 Hz - 50 KHz 20 Hz - 50 KHz 
0,02% 0,1% 
35 Kohm 50 Kohm 
2x33V /500 VA 2x22V /225 V A 

1420:- 1050:-

1640:- 1190:-

Pri_ il' inklusive moms. 

Komponent KATALOGEN Nr 8 
mot 15:- endast genom förskott . 
inbet. till postgiro 87 16 76 - 3 
bankgiro 361 ·8097 

Norge 20 :- i sedel 

Affär - LUND 
Karhögstorg 2 

postorder MaTer Import-Elektronik 
Box 21 35 Tel. 046-147760 
22002 lund 

Affär - HELSINGBORG 
Gasverksgatan 31 
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REA - listan gäller under dec .- jan . 81-82 eller så långt lagret räcker. 
Samtliga komponenter är fabriksnya och levereras med lo dagars retur 
rät t. 
Priser exklusive moms . 

MINNEN 1 - 4 5-24 

2102 LIPC 450 NS 6:60 5:95 
2758 59: -
2708 450NS 24: - 19: -
2716 450NS +5v 33: - 28:-
2732 450NS +5v 59: - 54:-
2532 450NS +5v 64: - 59: -

2114L 200NS 19 :- 17:-
4116 250NS 16 :- 15: -
4116 200NS 18: - 16: -
5101LC - l 450NS 21: - 19 : -
444C - l C-Mos Ram 300NS 

1024x4 33:- 29 : -

1-4 5-24 
Z 80A CPU 47 : - 39: -
Z 80A CTC 36: - 31 : -
Z 80A DART 88: - 79 : -
Z 80A DMA 112: - 94:-
Z 80A PIO 36:- 31:-
Z 80A SIO/O 88: - 79:-

6800CP 33: - 29: -
6802CP 44:- 39:-
6809CP 98:- 89:-
6810CP 19: - 16:-
6820CP 17: - 14 : -
6821CP 19: - 16: -
6850CP 19:- 16 :-

Spänningsregulatorer : 1 - 99 
7805 lA 5v TO- 220 3:95 
7808 lA 8v TO- 220 3:95 
7812 lA 12v TO- 220 3:95 
7815 lA 15v TO- 220 3:95 
7818 lA 18v TO-220 3:95 
7824 lA 2 4v TO- 220 3:95 

7905 lA 5v TO- 220 4:95 
7908 lA 8v TO- 220 4:95 
7912 lA 12v TO- 220 4:95 

7812KC TO- 3 6:90 
7815KC TO- 3 6:90 

FM - TUNERMODUL 
innehåller en dualgate mosfet 
RF-förstärkare , ett avstämt tre
stegsfilter , en blandare och en 
mellanfrekvens - förstärkare . Med 
modulen och en förstärkarkrets 
kan man enkelt bygga en FM - tuner. 

Pris: FM-tunermodul 89:-
FM-först. CA 3089 12 : 30 

25- 99 1 00 -

5 :40 4:95 

17:50 16:50 
24:50 22 : 50 
51:- 46: -
55: - 51: -

16 : - 14: -
14:- 12: -
15:- 13 :-
17: - 15 :-

26: - 22: -

Transistorer: 

BD 135 1:95 
BD 136 1:95 
BD 137 1:95 
BD 138 1:95 
BD 139 1:95 
BD 140 1:95 

Ti p 30 2: 4 5 

2N2907A 1:35 
2N1613 1:75 

2N3441 4: 4 5 
2N3054 3:80 
2N3055 3:90 

Dioder: 

lN4148 0 :14 
l N4003 lA 200v 0:28 
lN5404 3A 400v 0 : 88 
BILDIODER 
IN 3492 2:75 

Linjära IC-kretsar: 

741CN dip-8 
555CN d ip- 8 
UAA 180 LED- krets 
XR2206CP Funk.gen . 

Optokopplare: 

2 :15 
2 :15 

18 :60 
22 :45 

MCT2E ekv . FC820B och I L74 3:40 

BC 178 C 0:98 
( isol . spä n n i ng 2500v CTR 20%) 

BC 179 B 0:88 
BC 179 C 0:98 Miniatyrhögtalare . 3:95 

( diam . 40mm 8 ohm 0 . 2w) 

Rund brygga: 

l. 5A 250v 
ÖVRIGA Kretsar 

1:95 

i 8-

Induktiv Flödesmätare: 

DM 8123N 
DM 8214N 
DM 8820AN 
DM 8830N 

MM 5230BO - l / N 
TMS 4063NL 
312 CJ 
342 CJ 
6300 J 

7488N- 910 
9312PC 
9601PC 
93415DC 

För bensin , diesel , vatten m.fl . vätskor . 
Flöde max 2001 / h 

AM2901ADC 
AM2915APC 
AM29705DC 
93427PC min c.a . 1 , 5 l / h 

Arbetstryck max 15 Bar 
Temperatur max 1200 C 
Givaren ger en sinusformig kurva på 
c . a . 8500 pulser / liter 
Monteras vert i kalt så inga luftblåsor 
stannar kvar . Skall ej monteras mot me t al l 
p . g . a . a tt den är indukt i v . 
Givare 55L Pr is Kr . 64:-

7524 
75108 

för batterier , lampor etc . 

14 :20 
16:40 

9 : 80 
9 :60 

8:60 
4:80 
3:95 
3:95 
3:95 

4 : 20 
3:80 
4:20 
3:80 

12:60 
12 :60 
12:60 

6:80 

1 : 95 
4 :60 

av samtliga typer av standard-batter i er 
av samtliga typer av standard-lampor 

Provning av säkringar 
Genomgångsprovn ing (ledningar etc.) 
Provning av klock och kamerabatterier 
Kan användas för laddning av Ni - Cad . batterier , 
om lådan sammankoppl as med batterieliminator . 

Provlåda pris Kr 46: -

Byggsats: 

TTL 

7402 
7403 
74H04 
74L04 
7409 

7413 
74S20 
7428 

7442 

7445 
74H52 
74S74 
7475 
74H87 

7495 
74100 

74S151 
74S153 
74S158 

74170 
7 4S17 5 
74H183 

74 1 98 

7524 
75324 
75325 
75452 
96L02PC 

Funktionsgeneratorbyggsats , med komponenter , kretskot och 
bruksanvisning . 

1 : 20 
1:20 
- :95 
-:95 
1:35 

1:95 
l : 40 
2:35 

2: 40 

3:80 
-:95 
l : 30 
1:95 
-:95 

2 : 60 
4 : 90 

2 : 20 
2 : 20 
2:40 

6 : 60 
l: 4 O 
l : 4 O 

1:90 

2 :40 
3:20 
2: 60 
1 : 80 
3 : 85 

Sinus, trekant -och fyrkqntsvåg . 4 st överlappande frekvensområden 
1Hz-100kHz 
Spänningskälla +12v eller + 6v. 

Pris Kr . 88 : -

F.D. H ~ E lektrolikk.lpaneltlr 

sänd in Er beställing i dag eller besök vår butik i Väs t e rto r p , 
Stockholm Bjällervägen 38 Butiksöppet Kl 13.00 - 18 . 0 0 
Te l. 08/881600 

Informationstjänst 35 
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Radio & Television 
har 

130.000 
intresserade 

läsare. 
(enligt Orvesto -80) 

77% av dessa 
påverkas i sitt val av 
produkter genom 
annonser i RT. 

Bib's rengöringskasseHer 
VE-n förVHS video 
VE-12 för Beta 

,-__ S. Alle-gatan 2 A · 41301 Göteborg' Tel. 031 -173930' __ -' 
Informa t tonstJanst 36 

ALLA SOM HAR EN BANDSPELARE 
BEHOVER EN DEFLUX.ER! 
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MODELL 
ÄNNU EFFEKTIVARE 
Då spetsen är ledad så kommer man åt att avmagnetI
sera även på de mest svåråtkomliga ställen. 



* Transformatorlös 

elektronik 

* 114-112" maatermaekiner 

* 1-4 . ... r 

* J "-tigM< 

* Konltent bandspiinning 

* Transport, elektronik 

och ni tdel monterbar. 

i 19" rack 

~~iiai~;;~~~ * Variabel hastighet * Kontinuerl igt variabel 

. nabbepolning (MVC) 

* Tv' edit- s tatus 

* Kompatibel med MCI 

JH-4S synchroni.er "_all * Helt modul~ggd 

Informationstjänst 39 

* RTZ- J standard 

Return To Zero 

4 extra minnen 

Tape Velocity 

Indicator (Tvll 

* 10,5" och M " transport 

K i:lmpegatan 16 . 41104 Go teborg 
T el 031 80362 0 TLX - nr 2 7492 

OM 452 
Högtalare 
meCJtryck 
Byggsats med dubbla 
basar och diskanter 

Basreflex 

100 Watt 

Monteringstid 3 tim 

Komplett med låda, 
valnöt eller svart 

Pris pr st 1095:
Frakt tillkommer 

-M1p&CH--
Box 123, 152 O 1 Strängnäs 

Skicka information om OM 452 och övriga Mirsch-högtalare. 

NAMN . . . . . .. . . .. . . . . ... .. . ..... ...... . . . . . .. . . . 

ADRESS . . .... ... .. .. .. . ..... . .... . .. . . .. . .. . .. . 

LPOST AD R ESS . .. . ......... . . .. . ...... . . . .. . .... '!!.I 
. RT 12-81 . -------p--...---

Informationstjänst 4 1 

'-___ ::l. AIIE!l=Ioton 2 A· 41301 Göteborg ' Tel. 031-17 
Informationstjänst 40 

((((L:J1:!QEX)))l 
Special modeller i byggsats 

-O ~oow 
OBS! 

O 
MODELL 103 

S9S:-/st 
ink!. moms + frakt 

Frekvensomf.: 
Verkningsgrad: 
Skyddssäkring: 
Impedans: 
Mått cm: 
Utförande: 

Trälådorna 
är färdig· 

monterade 

30-20.000 Hz 
92 dB/1W/1N 
Ja 
8 f! 
35b x 58h x 30d 
Svart folie 

MODELL 201 

99S:-/st 
ink!. moms + frakt 

25-20.000 Hz 
94 dB/1W/1M 
Ja 
8 f! 
42b x 68h x 35d 
Svart/Grå folie 

• Du tjänar 800:- (Mod. 103) resp. 1.000:- (Mod . 201) på några timmar 
genom att montera dessa högtalare själv. Endast lödkolv och skruv· 
mejsel behövs. Utförlig monteringsanvisning medföljer. 

• 1 års fabriksgaranti. 

MUIIC TELE,RODUKTER 

BOX 12035 
75012 UPPSALA 
TEL. 018·109390 

Informationstjänst 4 2 
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Köpen GNOME. . 
Den amerikanska microsyntesisern! 

GNOME är byggsatsen du har letat efter , rolig att bygga 
men ännu roligare att använda. 

Med GNOME kan du producera mängder av ljud, både 
naturliga och elektroniska. 

Du kan antingen spela på GNOME 's kontrollstrip eller 
modifiera den och koppla till Elgitarr , Elorgel eller 
annat instrument. 

GNOME har 2 st envelope generatorer , en occiJator , ett 
filter samt en spänningskontrollerad förstärkare . 

GNOME är en idealisk introduktion till elektronisk 
musik för dig . 

Endast 650:-
GNOME levereras fraktfritt inom Sverige och kostar 
endast 650 kr inkl moms. Naturligtvis har du 10 dagars 
full returrätt samt 12 månaders garanti på GNOME's 
delar. ------I ------------, o Skicka mig en GNOME mot postförskott 650:-

WETAB I 
I 
I 
I 

O Ja, skicka mig Wetab :s 1981·års stora musikkatalog mot 5:- I 
Namn .... ... .......... ..... ........................ ................... .... .. .. __ ..................... ... .. .. 

Drottning Kristinas Väg 31 Adress .. .. .. ..... .. ..... ... ..... ................ .. ...... Postnummer .... .... __ .... .. ... .... ... .. ... . 

I 
I 
I 

Postadress. ....... ... .... .. .... .......... ..... ... .. ... .. ... ........... ...... ... ... ........ .. ... ........ ... I L ______________ _ ,:,T !!:'_ . 193 00 SIGTUNA 

Informationstjänst 43 · 

Låt inte dataåldern gå förbi dig! 
Följ med oss in i den! Lär dig elektronik, 
programmering och mikrodatorer i din egen takt! 
Börja nu! Heathkits självstudiepaket är kända för sin höga kvalitet och utför
lighet. Beställ vår katalog nu. Självstudier med Heathkit är roligt! 
ELEKTRONIKP AKET: 
Studiepaket från nybörjarstadiet till fortsättningskurser. Lätt eller avancerad 
övningsutrustning kan medfölja. Både text och bild , samt talad instruktion gör 
det extra lätt för dig. Studier med Heathkit är roligare och lättare än du trott! 
Och inte dyrt alls. 
KURSER I PROGRAMMERING: 
Alla de vanligaste dataspråken . Basic , Pascal , Assembler, Fortran, Cobol. 
Självtestande - du kan lätt följa dina egna framsteg. 
Prisexempel: Programmering Basic från46S:- Microsoft Basic , 12 lektioner inkl 
3 ljudkassetter 785:-. Elektricitetslära, grundkurs 210:-. Mikroprocessorer, 
grundkurs 290:-. Mikroprocessorer, påbyggnadskurs 900:-

Vår katalog ger utförliga besked om ett trettiotal spännande 
studiepaket. Du kan komplettera med intressanta byggsatser. 
BESTÄLL KATALOGEN I DAG! Sänd in kupongen! 

0;U:,<, 

.".::~~ 
Digital biIklockai timer 
GC·1415, 445:-

r .' ~ ~ 
j 

~~ , 
Handburen mulilmeter 
IM-2215,995:-

Mikrodator 48Kb 
H89 
16.945:-

Digital motortestare 
5 funktioner CM-1550, 
1.285:-

Microprocessor-trainer 
ET-3400, 1.850:-

Ja , tack sänd katalogen nu! HEATHKIT Byggsatser för 
kunskap och 
arbete. 

Namn (texta tack!) 

Adress 

Postnr, postadress RT 12-81 
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7JtW1-
Heathkit Scandinavia AB, Box 12081 , J02 23 Stockholm. 
Tel 08-52 07 70. Butik: Norr Mälarstrand 76 . 
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60 Olika kompletta byggsatser 

inkl. moms 

ACOUSTIC 82 
80 liter 120 Watt 

Acoustic - högtalarbyggsatser be
sUr av fiirdigmonterade !idor, val
nötsfanerade eller i svartbetsad ek. 
Med byggsatserna följer allt som be
hövs för att f. ett par helt fiirdiga 
högtalare i samma finish som ett par 
fabriksbyggda men till ett mer tillta
lande pris. 

ACOUSTIC 
CORAL 
DS 
ELECTRO
VOICE 
FANE 
GAMMA 
GOODMAN 
ISOPHON 
JBL 
KEF 
PEERLESS 
PHILIPS 
RCF 
RILA 
SEAS 
SIARE 
SINUS 

HÖG TALAR
ELEMENT 
FILTER 
TRA'SATSER 
10180 HORN 
SPOLAR 
KONDENSA
TORER 
PICK UPER 
TYG 
SKUMFRONTER 
M.M 

NY KATALOG FÖR 1981 
Demonstration och butiksförsiiljning: 

Oppet: månd. -fred. 11 - 1a, lärd. 11 - 14 

-------------------------------~~ 
SÄND MIG GRATIS KATALOC '81 

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

Ad ress .................... ... : .. ..... .... ... .... 'RT' ii:s'1 

Postnr ..... ... ... . Ort .. ... ......... ....... ... .. .. ... . 
Informationstjänst 45 

Detektorer, centraler, kopplingselement, reläer, signalgivare ... 
Alla typer av komponenter i system som larmar, varnar och 
väcker uppmärksamhet finns hos 

SIREN SKYDDSLARM AB 
Box 150 13, 161 15 Bromma. Tel. 08/266870 

r----------------------., Skicka mig information om Sensvact skyddslarm 

- Namn ....... , _ -- . ........ ~ -

_ Adress ..... .... ........................................ ........... ,....... .. ................... 2_ 
L_~~~ ___ ~o~~=liiiiiiiiiiiiiiiii_~e~iiiiiiiiiiiii-.:. 

Informationstjänst 46 

MOSPOWER 
OBS! 

Svensk 
fil/

verkning 
MOS 100 

2 x SO WATT 
MOS 160 

2 x 80 WATT 
MINIC's nya revolutionerande MOS FET effektförstärkare är uppbyggda 
enligt modernaste teknik med HITACHIs nya spännings· och strömtåliga 
MOS FET·effekttransistorer med "rörkaraktäristik" , Förstärkarstegen är 
uppbyggda på ett dubbelsidigt kretskort av epoxylaminat och de viktiga 
drivkretsarna är ingjutna i värmeavledande epoxy för bästa temperatur· 
stabilitet. Modulerna levereras färdiga med monterad kylare samt intrim· 
made och körklara. 
MOS 100 och MOS 160 är kompletta MOS FET stereo·effektförstärkare. 
De levereras i lättbyggd byggsatsform med samtliga kretskort färdiga 
och kontrollerade, Lådan är byggd enligt 19" rackstandard och är meka· 
nis,kt mycket stabil. På grund av egen tillverkning kan vi sälja dessa för· 
stärkare till ett mycket lågt pris. Panelmått 110 x 482 mm. Djup 205 mm 
exkl. handtag, 
MOS 100 2 x 50 WATI med låda enligt ovanstående bild 995:-
MOS 160 2 x 80 WATI med låda enligt ovanstående bild 1.290:-
För Dig som vill använda dessa förstklassiga effektslutsteg i andra sam· 
manhang kan vi även leverera en förstärkarmodui separat. 
MPM 100 WATI i 4 ohm, 70 WATI i 8 ohm vid ± 40 V drivspänning 445:-

MPM 100 
modulmått 195 x 100 x 56 mm 

Tekniska da'a: 
Ingångskänslighet 0,775 V 
Inimpedans 10 kohm 
Högtalarimpedans 4 ohm- <Xl 

Frekvensgång-1dB 3Hz-350kHz 
Effektbandbredd-3dB 5HZ-150kHz 
Distorsion THD 20Hz-20kHz < 0,003 % 
Dämpfaktor < 100 
Störavstånd 110dB 
Slew rate 50V/usek 

Katalog mot 10:- i sedel eller frimärken 

Box 12035, 75012 UPPSALA 

Butik Prästgårdsgatan 1. Tel. 018·109390 

Informationstjänst 47 
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"The Milab LC-25 beats any mic 
you can buy that we've 

ever heard!" 
That's what Larry Brown, 
engineer for SheNleld Lab's 
Dlrect Dlscs Volumes I 8. II, 
had to say about the newest 
addition to Mllab's complete 
llne of professional mics. Larry 
added, "It', incredlble on vocals 
when compared with the U-87 
... superb on lICOUStIc gultar, 
.... thIn the KM-88 and It 
wIpeI out the 414." 

In fKt. l.Irry .. onIy heIrd one 
....... , ... Il iii CUItom 

,iii=buylt' bel 
"'the 

Info rmat ionstjänst 48 

NU MED 
9 PROGRAM 

OCH 
MINNESENHET 

NVS-224 
FOR LAGRING 
AV 36 EGNA 

KUNDPROGRAM 

iftlef:""ic ... 

Utförsäljes så längt lagret räcker! 
Har kostat kr 495:-

NU kr 
27S:-

Stereo-radio med kassettbandspelare med 
vilken Ni även kan avn ju ta stereo sändningar 
pI! radio MV och FM . Lätt att montera i 
därför avsett uttag pI! instrumentbrädan . 
10 transistorer, 4 dioder, 3 tC-kretsar . Storlek 
44x 180x 150 mm. Passande kassetter 
Ph ilips modell Speed King 

MM-161 

Polisscanner för bli de 79 och 168 MC-bandet. 
T otalt 8 kanaler vilka kan disponeras val fr itt 
inom de bada banden. Sökning sker pä höga 
och lIga bandet samtidigt. Kr 4So:-

Brygga Belco BR-8S. Kr 
R: 0, \ ohm-22,2 Mohm. Noggrannhet: 

Synnerligen formskön och driftsäker AM/FM. ~.~~~~~hl~~12~:~~+~~ohm-5 ohm +l% 
stereoradio med kassettbandspelare 2x5W. Ur· L: I uH-III uH. Noggrannhet: 

~~:~d L~~~t:r~~räRn~~~~I'i~g~~~r .B~ann~~~~~~ I uH-100 uH+5%+1 uH l mH-lll H+2% 
C: IOpF ·II IO uF. Noggrannhet: 

toppapparat till absolut bottenpm. 10 pF- 1000 pF+l%+10 pF 

Har kostat Kr 180:- NU kr 49S:- I I I oF·llluF+I %- 1.5%111 uF·lllOuF+5% 

lS-717 
Hi· Fi stereohögtalare 
3l1trvckkam mar typ. 
Garanterar bästa tänk
bara ljudStergivning. 
l ämplig för saväl 
hemmelsombilen, 
8 W. 

'I
. .... Mät •... , .•...• v.n omsättningst'l .p! trannorm. atorer. 

• • ; ~j ~-. • - ---'- .. "'+ .. :I~:; 
'J., 

. . 
Per par 69:- . 

Voko-Sooo Kr 1.7SO:-
Scanner med inbyggd dator och tangentbord för total t 
144858 kanaler . En scanner av professionell klass för er 
som endast godkänner det bästa som finns att uppbringa 

Självsökande pä 20 kanaler . Programmerbar 
microdator som kan programmeras för 1920 
olika frekven~r inom 77-89 MC och 
161 - 172 MC . Inga lösa kristaller erfordras. 

i scannerväg. 68,000 Mc- 89,990 Mc i steg om 10 Kc, 
129990 kanalerl 144 Mc- l72 Mc i steg om 5 Kc 176000 
kanalerl 416.000 Mc-470 Mc i steg om 25 Kc 125000 
kanaler I 470 Mc-504.897 Mc i steg om 25 Kc 113958 
kanaler ). Söker pä 10 god tyckliga kanaler samtidigt. 
KänSlighet bättre än 0,7 uV. LF-e ffekt mer än l Watt. 
Strömförsörjning : 12- 14 volt. Inbyggd högtalare. 
Teleskopantenn medföljer. 270x245x75 mm. Vikt 3,1 kg. 

Ett mindre antal apparater med obetydliga 
skönhetsfel utförsäljes för Kr 1 250:-Har kostat kr 1290:- NU kr 99S:-

Sydimport Handels & Importfirma 
Vansövagen 1· 12540 Älvsjö 2· Tel. 081470034· Postgiro 453453-3 

Informationstjänst 49 

Dessutom 
ytterligare 
kapacitet för 
ca. 15 fler 
basprogram, 
succesivt 
tillgängliga 
i takt med 
utvecklingen av 
mjukråvaran. 

* 
Aldre versioner 
kan uppdateras 

- företaget för Box 42133,12612 Stockholm 
professionellt ljud -Tfn 08 - 744 5850, lix 11136 insonic S 

Informationstjänst 50 
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alm' 
AUT MELLAN c-o OCH C-gO 

WUDKASSElTIR 
S.k envägskassetter Kopieringskassetter 

MASIT.RKASSETI'ER 

lV KASSElTIR 
För VHS-systemet 

Kassettaskar, C-Q, kassettape 
på kaka, skarvtape. 

MASKINER 
Inladdningsmaskin för ljudkassetter, 
etiketteringsmaskin, "boxingmaskin" 

radennaskin samt återspolningsmaskin. 

Egen Inladdnlng av IJudkauetter I Slockholm. 
Korta lev. tide r oa~tt k.anettens II.ngcl. 

ALEXANDER KASSETT AB 
Kontor 0760/ 330 98, Order 08/ 52 10 80 

LEGOARBETEN 
i Elektronik! 
Layouter, prototyper, 
montering av kretskort 
mm. 
Moderna maskiner för 
snabb produktion. 

ELEKTRONIKTJÄNST 
Box 40, 544 00 HJO 

Tel. 0503/ 123 94 

Informationstjänst 53 Informationstjänst 52, Informationstjänst 51 

R···~_ ..... , L SAVEN 5.(1# . 

Klnner Du för en e .. tremt liten 
poll •• canner brUgd på svensk 
datorteknologi med fln •••• r vi Ir 
helt ensamma om I hela vi riden. 
Då flnn. det bara en typ: DLS·80. 

Det mest fantastiska som 
hänt på polisradiofronten 

• SÖKER HELA 78-79 (80 KANALER) MHz 
BANDET PÅ 1,5 SEl<. 

• INGA KRISTALLER 
• INGEN PROG RAMMER ING 
• KANALER KAN KOPPLAS BORT 
• SÖKNING KAN OCKsA SKE MANUELLT 
• SVEN SK KVALITET 

Kan köpas hos radiofackhandlare 
över hela landet. Eller ring Tel. 031-8412 47, 841222 

SVENSKA D LS ELECTRONIC AB 

'HELPER 
HJALPERl 

Automatisk Sinadmeter/AC Voltmeter. 

Lågt pris! 

Direkt från vårt lager i Waxholm! 

5RVENRB 
Strandgatan 3 • 18500 Waxholm • Telefon 0764-31580 

Informationstjänst 54 

video-och IjudkasseLLerl,t~' -l ::14 ,rtt] 
"'-" _____________ s. Allegatan 2 A -41301 Göteborg -Tel. 031-1739 
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raclio& 
televISion 

RBII·1981 

I[ 
List· och kopieringsskydd 
för ABC80 av runonly-typ. 
Pris/skiva 180:-, kassett 
160:-. Tel. 035-102678 
efter kl. 18.00 

JI 

Philipsinstrument osc-skop 
PM 3226 3.000:- , sinuskant
våg gen PMS127 2.500:-'--, mul
timeter PM2503 950:-. Tel. 
0910-52442 efter kl. 17.00 

Tillfälle! Audioanalysator 
Nakamichi T-1QO 6.000:- . 
Max Austik. 
Tel. 08-7776437 efter 18.00 

Studioutrustning säljes: 
8-kanal Tascam med vagn , 
mixer A&H 16/8, harmonizer, 
Masterroom MR3, compressor 
LA4, flanger, Revox A-77, mik
rofoner, högt JBL 166, m m, 
m m. Tel. 0221 -32550, 16643 

Tl59 + PC-100C. Dem.ex. Ga
ranti! Tillsammans 1.900:-, 
moduler 240:- st. Kribos, 
0581-51238 efter 17.00 

Säljes: Ouad förf 33, slutst 
303. Bra skick 1.100:-. 
Tel. 0155-97134 efter kl. 18.00 

Casio FX502P m kassettinter
face 600 kr, Sommerkamp 
TS340DX 80 ch, am, ssb, cw 
26-28 M Hz, Ant 11 m. 
Tel 060-560203 

lX-80 köpt färdigbyggd för 
2 månader sen. Nu till halva 
priset + bok med 25 program 
650:-. Tel 018-106073 

Provkörda högt elem som nya 
Kef B200, EV T35B, Gamma 
LA 123 I, VLD 13, mm 
150:- st. Tel 0221-20624 

•• 
ALLT MOJLIGT 

Det kostar bara 15 kronor per rad att annonsera under '~LLT MÖJLIGT" 
-Radio &Televisions radannonser. Annonsen skall int€vara längre än 10 rader. 

Wgsta pris är 45 kronor (3rader). 
Har du något att sälja skall du prova '~LLT MÖJLIGT". 

Använd kupongen. Den finns i tidningen. 

Säljes: NEC 7000E, föstärk 
2 x 45W, bandspel , skivspel , 
radio , 2 högtal 2 x 80W. 
Tel 031-31 5461 

20 st Scotch computer tape 
777 GPM 1/2" 1200' R84 C84 
10 Km99911449 R846 boxed. 
Tel dag 0980-700000-480 
efter 16.00 130 74 
Lennart Pettersson 

Fane högtalarelement säljes. 
Högtalarelement för amatör
och proffsbruk. Mycket lämpli
ga till orkestrar. Mer upplys
ningar på tel 0155-187 13 

Välvårdad mikrod DX1000 m 
MA505 o ort SL 150 disk. Pris 
2.500:- . Skriv helst el ring 
Magnus B, V Thg 6/9451 
41278 Göteborg 

Motstånd olika värden o effek
ter blandade med div kond i 
påsar. Ca 200 komp i varje. 
15:-/påse + porto . Wigert Be
rgman . Tel 0320-60453 

Nascom-1 16 KRAM , 8Kbasic 
ROM. Nypris 5.700:- , nu 
2.950:-. Tel 0380-10542 
Jonas 

Bildskärmsterminal Beehive 
B102, 24 x 80tkn , stora och 
små bokstäver med å, ä, ö. 
RS232, fullst editering och cur
sorkontr. Som ny. End 3.900:
eller högstbjudande. 
Tel 09-7303090 kvällstid 

Bashögt nyskick: CTS Sinus 
Peerless Philips 10" -15". Lista 
på beg. S Hultgren , 
Heimdalsg 36, 19500 Märsta 

Uher mixer och stereomikset 
Sentec Pa8, B&K 2203 preci
sionsljudnivåmeter. 
Tel 0760-16377 efter 18.00 

Mottagare Drake SPR·4 med 
TA·4 och 20 kristaller 2.300:- . 
Tel 0760·55407 Rolf 

Museal radio Loewe OE333, 
lokaltfn LME N0405, hörtfn 
Sterling/NK t i ll högstbjudande 
Ring NF 0758-38647 för info 

Säljes l X80, 8K ROM + manual 
eng. Obetydligt använd. 
Pris 980:-. 
Tel 0380-16536 efter kl 17.00 

Säljes Hammariund SP-600 
600 kc-30MHz i 6 band i gott 
skick. Tel 08-8677 25 eft 16.00 

Ni-cad-accar 1,2 V 4AH O 
33 x 60. Normalpris 60:- , nu 
42:-. L-G Olsson , Lars Kaggs
gatan 119, 50257 Borås 

25 MHz oscilloskop 2 kanals 
säljes till högstbjudande. 
Tel 011-128060 

Tillfälle BIC T4M kassettdäck 
anv 12 mån . 1 års garant i kvar. 
Säljes för 3.000:- . Nypris 
4.100:-. Tel 042-31720 

Nagra IV utrustad för filmbruk 
säljes . 15.000:-
Ring 08-9981 12 eller 62 03 67 

Slutsteg SAE Mk3c 2 x 220W 
med utmärkta data säljes 
Tel 040-4231 27 

PIONEER CT-F 1000 topp
kassettbandsp 1.850:
CROWN IC-1 50A förförst m 
toppdata 950;-. HAFLER DH 
101 exklusiv förförst 1.975:
DUAL 741 O " svävaren " ny 
toppmodell (oanvänd!) 
2.375:-. Anders Clauson, 
Tel 050-91 1990 
Box 20018, 20074 Malmö 

Säljes 2 stycken begagnade 
Ouad ELS elektrostathög
talare. Tel 08-51 41 59 

Säljes Acorn Atom med 
12KROM och 3KRAM. Pris 
2.800:-. Tel 040-939564 

Säljes Hp-41C miniräknare 
med mattemodul samt ett helt 
programbibliotek. Sälj bill. 
Tel efter kl 17.000930-10378 

Säljes Revox G36 4-spår 
Jan Ahlgren . 
Tel 013-133146 kvällstid 

Säljes ABC 
80 + flexenhet + tillbehör 
15.000:-, 
videomodulator + spän
ningsaggr CSF TM 110/B 
500:-. Tel 0586-81446 
efter 17.00 33757 

D-Assemb Codlist skriver och 
listar alla l80 s m än 600 in
struktioner. Hänvisningar ad
resser o displacement anges i 
utökad omfattn. I Basic å 
ABC80. Datorister 80:- . 
Yrkesutöv 250:- . 
S Johansson 
Lindeborgsg 47, 21481 Malmö 

PET 2001 , 32K, 2,0 ROM , Mö. 
Ett flertal spel program samt 
rikligt med litteratur ingår. Pris 
5.500:-. Tel 0760-50610 

Hobbydator: Ombyggd lX80 m 
riktigt tangentbord o plåtlåda. 
16KRAM o 8K Sinclair Basic
ROM. AID-D/A-omvandlare 
m m medföljer. 
Tel 08-564231 el 26 1081 

I[ 
•• 

KOPEll 

Köpes: Beg 8- el 16-kanals 
bandspel. Ev defekt. 
Tel 0533-141 08 

JI 

8-kanals bandspelare, mixer 
och 'studiotillbehör som mikro
foner , effekter o dyl köpes , 
Ring Bo 031-47 5897 

Bandspelare 8 kan el fler kö
pes. Ring efter 16.00. 
Tel 026-257271 

1 10 RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1981 



Billigt 
Det kostar bara 15:- per 
rad att annonsera under 
"ALLT MÖJLIGT" 
Radio & Televisions rad
annonser. Med kupongen 
här intill är det enkelt att 
fylla i en bokstav i varje 
lUta och lämna en lUta 
tom mellan varje ord. 
Du ser genast hur många 
rader det blir och vad an
nonsen kostar. Annonsen 
får inte vara längre än 10 
rader. Lägsta pris 45:-
(3 rader). Har du något 
att sälja eller vill du köpa 
något eller kanske byta -
då skall du prova 

"ALLT MÖJLIGT'" 

:6m~(;!\ 
'Tatk~iWl.- 'If ............ I I KI~'~ • - .. ' ... 
I kti . fIIII ( · ·{~UKI b.b{i 
: t.~ 2; , ........ I 
::;j~"I:t~1 \?' I 
I~tioll.wl • 
11"; bt .. /IIU. I 
r~ii Ikl~M'~ 1 I 

~1 1Ili~l J 

- ~:n-~mkommerihåg I 
all aldrig glömma bort I 
I=~ 
kommer alltid ihåg I 
att aldrig glömma bort att 
PRENUMERERA! I 
Glöm inte bort 
all komma ihåg det ! 

Vill du veta 
mer? 

Radio & Television hjälper 
dig gärna med ytterligare 
upplysningar om de pro
dukter som annonseras i 
tidningen. Ringa in num
ren på de annonser som 
du vill veta mer om. V,alje 
annons är ju försedd med 
ett nummer. Det är bara 
att fylla i kortet med I 
namn, adress etc och posta 
det till oss. Vi ser till att I 
du snabbt får svar. All 
informationstjänst är kost x

nadsfrit Sänd in kupongen 
inom 6 månader. 

Manus till ALLT MÖJLIGT 
radio&televisionsradannonser 1981 

Utgivningsdagaroch ::..;N..=u:..:;m:.;.:m.:..::e.:.,.r _..=2_-+=3_-+-'4=----+-'5=----+6.:..:,/_7-+-=-8_+-'-9_-+-1--'-0_1--11_-+-'1_2_ 
manusdagar 1981: Utg .dag 

Skriv din annons här! Manusdag 

4.2 4.3 1.4 6 .5 3.6 22.7 26.8 23.9 28.10 25 .n 

18.12 23.1 17.2 23.3 21.4 9.6 14.7111.8 16.9 15.10 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

DET GÅR I N 28 TECKEN PÅ VARJE R A D 

Namn ..... .. .... ...... ............. ........ .... ..................... .. .. ..... ........ .... ......... Tel. ..................... .......................... . 

Adress ......... ... .. ............. .. .......................... . Fbstnr ........ ... ... ........ .. .. Fbstadress ....... ......... ................ ... . . 
OBSI Endast förskottsbetalning med check eller per postgiro!! 
.!2Pg..::4~M=talong.:..m~RT.::d=ons") DCheckbifoga~ ____ ~ 

PRENUMERATION 
Ja, jag prenumererar på RADIO & TELEVISION ett ar 

framåt och får 12 nummer (11 utgåvor) för kronor 144:
Jag betalar senare när inbetalningskortet kommer. 

VAR GOD TEXTATYDLlOT! 392 

Efternamn .................................................... .. Förnamn ........................ ... ... ... .. c/o ... ....... .. ............... . . 

Adress .................................................. Fbstnr .......... .............. fustadress ........................ ......... :~ .... .. 
Gata,posllada,boxetc 

Land ..... ... ... .. ........... .. ............................. ...... ............. .. ......... ... . 

•• 

I N FOR MAT IONSTJANST 
Jag villvelamerom härförkryssadeannonser: CD CD CD CD CD CD (j) CD CD ® 
®®®@@®®®®@@@@®®®®@®® 
®®@@@®®®®@@@@@@®®@@@ 
®®®@@@®®®®®®@@@@@@@@ 
®®@@@®®®@®®®@®®®®®®® 
®®@®®®®®®@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

Företag ..... .. .. ..... .. ... ... ...... .. ....... .... ....... .... ......... Namn ...................... .. .... .. ....... .. .... ..... .. Cjo ... .... .... ....... ............... . 

Adress ... ... ...... .... ..... ........ .. .......... ............. fustnr .... .. .. ..... ... .. .... .. . Postadress ......... ...... ..... ... ........ . 
Gala,postlada,boxetc Land .......... .. .................................... .. .. ... I RT I 81 .. · .. · i ...... ·tt] 
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radio & 
television 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 
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radio & 
television 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 
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rs::l 
~ 

Informationstjänsten 
radio & 
television 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 
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RING DIREKT TILL BIL 
Forts fr sid 9 

ljudkvaliteten blir bättre igen. 
De första växlarna i Sverige 

finns i Stockholm (1981) och i 
Göteborg (1982) . Fullt ut
byggda har de, var och en, en 
kapacitet av 50000 abonnen
ter. Under mitten av 1980-ta
let räknar Televerket med att 
ta i drift ytterligare två växlar. 
Samtliga är av AXE-typ och 
inköpta från LM Ericsson. 

För att få bättre kapacitet i 
storstadsområdena, där till
gången till radiofrekvenser 
kan bli ett problem, är nmt 
förberett för s k småcellteknik. 
Den innebär att ett finmaskigt 
nät av basstationer med låg 
effekt kommer att byggas upp 
och att radiofrekvenserna tack 
vare kortare sändarräckvidder 
kan upprepas på betydligt 
mindre avstånd än med van
liga, stora basstationer. De har 
en uteffekt om 50 W och en 
räckvidd på 40-50 km. 

Basstationerna för den 
första svenska utbyggnadse
tappen har köpts dels från det 
svenska företaget Magnetic 
ab, dels från Mitsubishi Elect
ric Co i Japan . 

Fullt nordiskt system 
beräknas klart 1985 

Redan vid invigningen täck
tes stora delar av landet av 
nmt. Det fanns då i Stock
holm, Malmö-Helsingborg, 
Göteborg, Karlstad, Öre~ro, 
Mälardalen, Dalarna och i Os
tersund samt vid Norrlands
kusten upp till Örnsköldsvik. 
Kring årsskiftet skall det vara 
klart upp till Luleå. 

Utbyggnaden fortsätter se
dan i snabb takt och 1983 
beräknar man att radiotäck
ningen skall vara ungefär den
samma som i det nuvarande 
manuella mtd-systemet. Det 
kommer f ö att finnas kvar 
under större delen av 1980-ta
let. De lokala automatiska 
mtb-system SO)tl nu finns i 
Stockholm, Göteborg och 
Malmö kommer däremot 
ganska snart att avvecklas. 

Utbyggnaden av nmt i Dan
mark, Finland och Norge sker 
parallellt med den svenska . 
Samtrafik mellan länderna 
blir möjlig under loppet av 
1982. Större delen av Nordeh 
(utom Island) beräknas där
med vara täckt år 1985. • 



Vi har gj~rt det lättare för di . .. ~A marknaden idag. Var ' g att hl~.a ratt produ,kt och t 'äns 
sm speciella rubrik LättJeoCPhr~ukt/tJanst är placerad und~r t 

. overskAdligt! 

1~1\II,JtJI)l'NI)I~rl' 
Elektronik 

ELEKTRONIK 

Zend O,5W 12V 0:38 Blink· 
LED 2:98, IN4005 0'31 
1N4148 0:15, 5551 :90' 4001 
1 :50, 4011 1 :50, 4066 2:58 
4511 6: 15, 4584 3:20, 7805 
4:35, 78124:35, 79054'95 
7912 4:95, TOA 2002 5:95 ' 
TOA 2003 10:70. ., 
Ovanstående priser inkl 
moms . 

ELINGE KOMPONENT 
SERVICE 
Box 5095, 900 05 Umeå 
090·11 7362 

ELEKTRONIKBYGGARE 

IMHZ kristall HC6 23/st likrik· 
tare B80 C5000 (5A) 5/st . 
ne 2102 7/ ' min· 3/ • st Dlp·switch 4 pol 

st motstånd i IC·kapsel 
16PIM 8 x 100k 0'70/st . 
exkl moms. . pnser 

SL ELEKTRONIK 
Box 25, 
734 01 Hallstahammar 
Tel 0220·17960 
Ti-To 17-18.30 

ELEKTRONIK 

Elektronikkomponenter tran 
slstorer, dioder, IC·kret~ar . 
kondensatorer, motstånd ' 
m ,.~ , Katalog mot 10:- i 'fri, 
~4~~~~' sedel eller postgiro 

HETEG Electronics 
Box 1045, 80002 Gävle 

FASPROVARE 

För stora och små Ijudan' 
läggningar. För såväl högta· 
lare som mikrofoner. Kom -
~ett med givare och mottaga
e, 1.890:- inkl. moms. 

TELE-TEKNIK AB 
Box 3014, 791 03 Falun 
Tel. 023-34080 

ELEKTRONIK 
Kretskortslaminat med fot 
resIst billigt!!! Kom 0 -
kristaller fl f ponenter, , I m, ram kallare 
etsutrustningar, borrmaski'
ner~ belysningsapprater, bil -

t
rad 10, hogtalare headsets 
ape ' , 

MEMOTECH 
Box 25056 
10023 Stockholm 

Datorer 
DATORER 

Registerprogram för 
MC6800ITBUG. Passar CPU, 
kort R!, SECOO (2708) med ' 
sortenng , tab, sökning . 
rad nr, lagrar inskrivna' 
te?ken + 1 150 tecken/rad 
pns 250:- . -

Ing.f:a L INGLÖV 

T
Odlalg . 8, 60229 Norrköping 

e . 011 -100884 

DATORER 

80-tecken på ABC80! Låt oss 
bygga ut din ABC80 till 80-
tecken/rad . Endast 1.045' -
+ moms. . 
Ge-Jo Elektronik 
Box 30, 52030 dung 
tel. 0513-506 73 ' 

ABC80·MINNE - 395:

Byggsats med utförl. beskriv
nl~g + testprogr. 16K dynam 
minne 395. Färdiginbit tan- . 
gentbordet: 645:- exkl 
mRoms. Beg. ABC80 säljes 

Ing kv-tid : . 

ELlNIKUM 
08-76093 11 

NYA SPEL FÖR ABC 80 

Varje kassett omfattar fem 
spel (Finans, Poker, Vändåt
ta, SJuan m fl). Pris 96:-/st 
~~dO~OP av I + U samtidigt 
ran .- . Ytter. Info på begä-

Data Electronic 
Box 559, 451 22 Uddevalla 
0522-74240 (kvällstid) 

STUDERA MIKRODATORN 

när Du har tidl N . med BASIC-d Y tt studiepaket 
ROM) ~~or (ZX80/81. 8k 

och utforliga st d' . 
ningar för '''1 . ~ leanvls-

P
rog sJ~ vstudler I teknik och 

rammermg 
Pris : frAn 1130::"" 

l STUDIE FÖRLAGET 
Box 386 . 
751 06 Uppsala Tel. 018-155390 

Stereo-HiFi 
AUDIOANALYSATOR 

1 st Nakamichi T-100 b t 
slum or -
bjUd~::e~ 'OOO:- ' Verkligt er· 

MAX AKUSTIK 
08-7776437, efter 18. 

•• 
Ovrigt 

BOOSTERKRETSAR 

TOA 2?02V 9:50/sl. LED 5 
n:m, rOda , gröna, gula 
0.70/sl. Transistorer' BC 
238A, 308C, 309C 413C 414B 
0:70/sl. ZTX 302:::' BC 337 
0N:50/SI. Effekttransistorer 

PN, 150V, 16A 8:- . 

I M ELEKTRONIK 
Box 260 
61300 Oxelösund 
Tel. 0155-32733 kl. 12-14 

MOSFET SLUTSTEG 

Vad tycks om mosfet slut
steg på 196 W i 8 ohm v'id 
max Vs ± 70V, slewrate 20 
V/u;, THO-O, 0.005% , IM-O 
0,1 Vo 10Hz-100 kHz±1 d'B 
SNR 120 dB, Rin 30k - 1 å~s 
garanti färdigbyggda 600:-

PRESU IMPORT/EXPORT 
Stentorpsvägen 26 B 
723 43 Västerås 
Tel. 021-180636 
säkr eft 16.30 ' 

BILLIGA BAND 

TOK AD C90 1Q-pack 118' 
ig~ SA C60 14:80 C90 1'8'80 

SA-X C90 23:80 Maxeil 
UOXLI-S och UOXL2-S C60 
16:40 C90 20:80 MaxelI MX 
C.60 23:- C9.0 30:- Aria C90 
6,.:- . Stor mangdrabatt b -
gar katalog . ' e 

RADIOTEKNIK 
Tel. 0380-15323 

PASSA pÄr 
för ~tt här kommer kanske 
E~bjudandet som passar 
dig som handsken. Säl ' d ' 
pro~u kt/tjänst genom j In 
Radlo,,& Televisions efter
tex~ for småföretagare
Erbjudandet. 

Regler f.ör annonseringen: 
E.~dast Insånd kupong 
galler so~ manus. Öppen 
e~dast for småföretagare 
Bifoga inga pengar. Vi . 
fakturerar efter införd 
annons. 

I Manuiiiil:!ntii.itiiMNlii 
I adlO & Televisions eftertext- I 

annonser för småföretagare. 

I Nummer I : ~:~::~.:: .. ::.:..... ...... ...........::::::: .. : : 
I ~:x! I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I r i i : : : : I I I I I I I I I I I I I I 
1111//11111111 , /111111111111 I 
1111/111111111:::::::/111111111111 I 
1"111/11111111111111111111111111 I 

Namn . I I I I I I I I I I I I I I 

I A .... ,;:::: :::: : ._... : . I 
I Postnr ................... _.. ............................... I 

.................... Postadreu ............. ..... ~ I I Telefon....... .. ................................. ...... ...... ............... ~ 

I 
VAR VÄNLiG .. ÖCH .. T .. E .. X .. ·T .. A .. · .. ··· · .. · .. ·· .. · .. ····· · .. · .. ···· ·· ···.. ... .. := I •••• • • • ••••••• ••• CI: 

I 
KUlX!ngen skidklls till I 
R8dlo & Television A L Box 3224, 10364 Sta:::::d./ErbjUd.ndet ~ I 
---

__________ U 
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4 SKÄL TIll VARFÖR ", 
LOWIltER-flÖGTAlAREN 

GER DEN STÖRSTA 
MUSIKALISKA KICKENI 

Lowther PM6 
20-20kHz 
104dS SPL 1W1m 
Ca. pris: 895:-

CD Kräver inget filter : 
inget fasfe!. 

® PunktformigJjudkälla : 
bättre upplösning, 
d~finierad stereo q'i ld . 

® Utrustad med fasrlli!gg~ 
bättre diskantåtergivning. 

@Stor magnet, hög flödes
täthet, hög kantl indad 
tråd i talsRoien : 
låg distorsion, hög verk
ningsgrad . 

Applikationsexempel 

Acousta Kit 115 
horn laddad fulirangehögta
lare, svensktillverkad låda i 
Engelsk mahogny. 

Lyssna på LOWTHER i: 

Stockholm : U-66 
Göteborg : U-66, SJ HiFi, 
Stridbeck HiFi, Telrad 
Örebro : HiFi Huset 
Linköping: PM Ljud 
Karlstad : Oryx Radio 

TOMMY JENVING AB 
41451 Göteborg 

031-124720 
Generalagent 

Informationstjänst 57 

Jbn MM60 MK II 
STEREO MIXER med 
MONITOR o LYSDIODER 
* BASS·BOOST, "turbo' ·o"okt i ba .. og. 
* LOW·CUT, aktivt rumblofiltor, 2edB/okt 
* EQ·.nslutning p' mikrofoning6ng 
* LYSDIOD·dilplay utökad 
* DUBBING, bandkopioringlmöjlighot m.m. 
* TALK-OVER funktionon jUltoringlbar 

- i övrigt som MM 60 (se ovan) 
OBS! PRISET: 

1.595:- inkl. moms 

Informationstjänst 58 
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ANNONSÖRSREGISTER 
RADIO & TELEVISION 
NR: 12/81. 

Sid: 

Agfa-Gevaert 7 1 

Alexander Kassett 109 

Audio S 92 

Audiotronic 80 

Beckman Innovation 22, 23 

Bell & Howeli 74 

Betoma 16, 17 

Centrum Radio 28 

Clarion 36, 37 

Communications -82 29 

Creative Trade 108 

DLS Svenska 109 

Elektroniktjänst 

Elfa 

Gylling 

109 

8,27, 116 

6 , 7 , 78, 79 

Heathkit Scandinavia 106 

Hi-Fi Kit Electronic 101 , 107 

H N -E lectron ik 103 

Intersonic 108 

JBN Electronik 114 

Jenving, Tommy 114 

Josty Kit 25 

Ljudia 109 

Luxman 4 ,5 

Mater Import 100, 102 

Minic 105, 107 

Mirsch, Olle 105 

National 72,73 

Pagina Förlag 31 

Philips 18, 52 

Pioneer 50,51 

Rydins 2 , 38 

Rådbergs 

101 , 104, 105, 109 

Saven 109 

Scandia metric 27 

Sennheiser 53 

Sentec 30 

Septon 32,91 

Siren 107 

Skandinaviska 

Elektronik C 104 

Tal & Ton 105 

Teleinstrument 68 

Teleradio 104 

Teleton 115 

Thellmod/ GJR 93, 104 

Track 66 , 67 

U-66 Elektronik 100 

Wetab 106 

Yamaha 35 

Älvsjö Sydimport 108 

Prenumerationstjänst 
Postadress: Box 3263 , 
10365 Stockholm 3 
Telefon: 3407 90 
Postgirokonto: 88 95 00-5 
Prenumerationspris: 

Helår 12 nr 144: -

Prenumerationer kan b.lllal 
dirket frAn Prenumerationstjanst, Box 3263, 
10365 Stockholm 3 , i Sverige på närmaste 
postanstalt med postens tidningsinbetal
ningskort, postgirokonto 8B 95 00-5. 

Definitiv adresslndring, som miste vara 
förlaget tillhanda senast 3 veckor innan den 
skall träda i kraft, görs skriftligt antingen på 
av förlaget utsänd blankett eller postens 
adressändringsblankett 2050.03. (Adress
ändringsavgift 2:50.) 

N uvarande adress anges genom att 
adresslappen på senast mottagna tidning 
eller dess omslag klistras på adressändrings
blanketten. 

Adressändring pA utländskt postabonne
mang verkställes på posten i respektive land. 

Åldre lösnummer kan rekvireras ~nom 
PressbyrAn eller direkt frAn Ahlan & Åker
lunds Förlags AB , Torsgatan 21 , 10544 
Stockholm, tel 736 4000 - Lösnummer
expeditionen. Som regel finns dock endast 
ett halvt Ar gamla tidningar att tillgå. 

Bifoga inga pengar; tidningen sänds mot 
postförskott. Redaktionen kan inte effek
tuera beställningar på kopior av artiklar ur 
äldre nr . Vissa bibliotek har inbundna Ar
gAngar och kan ibland stA till tjänst med 
kopior. 

ADVERTlSING REPRESENTATIVES 
Belgium 
Publicitas Media, Avenue de. l"erveuren 402, 
B-1150 Brussels, Telephone 027/ 
71 98 12-13, Telex 33795 
France 
R.I.P.S.A . 26 Avenue Victor-Hugo, F-
751 16 Paris, Telephone 01 / 50066 OB, 
Telex 61067 
Danmark 
Civil0konom Bent S Wissing, International 
Marketing Service, Kronprinsensgade 1, 
DK-1 114 Köpenhamn. Tel 01 / 11 5255 
Germany 
Publicitas GmbH, 2 Hamburg 39, Bebelallee 
149, Tel 040/5110031-35, Telex 
02 15276 
Holland 
Publicitas, 38 , Plantage Middenlaan, Am
sterdam 1004, Telephone 020/ 23 20 71 , 
Telex 11656 
Italy 
Etas Kompass Riviste Estere, Via Mantegna 
6 , 20154 Milano, Telephone 02/ 34 70 51 , 
Telex 33151 
Switzerland 
Mosse-Annoncen AG, CH-8023 ZOrich , Lim
matquai 94, Telephone 01 / 473400, Telex 
55235 
United Kingdom 
David Todd Associates Ltd, 117 Camberwell 
Road, London SE5 OHB, 01/703 62 07 

Principscheman 
Principscheman i RT Ir ritade enligt 
följande riktlinjer: 

Komponentnumren korresponderar 
mot motsvarande nummer i ev styck
Iistor . 

Betriffande komponentvlrdena i 
schemana galler att fOr motltlnd ute
IAmna. ohm-tecknet, och fOr kondensa
torer uteJamnas F. 

SA lede. ar 100 = 100ohm, lOOk = 
100 kohm, 2 M = 2 Mohm, 30 p = 30 
pF, 30 n = 30 nF (1 n = 1 000 p) . 3 u 
= 3 uf osv. Alla motstAnd 0.5 W. alla 
kondensatorer 250 V provsp om ej 
annat anges i stycklista. 

Alla fOrfrAgningar som avser i RT 
publicerat material - artiklar, produkt
översikter m m samt byggbeskrivningar , 
scheman och komponenter liksom kret
sar - resp alImAnna frAgor skall gOra. 
skriftligen till red. TelefonfOrfr6gningar 
kan i allmänhet inte besvaras p g a 
tidsbrist. För alla upplysningar om Ildre 
RT -nr:s innehAll hanvi .. s till bibliote
kens inbundna Arg med Ir.register. 



Fuji FX-I är kassetten tör 
DJ och DEJ med höga 
krav på ljudet 

FuiiFX-1 
Favoritbandet ! 

Informationstjänst 59 

FUdl 
Generalagent: TELETON AB 0470-45550 
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Ge musiken skärpa ... 

En högtalare som ger luddig och odefinierad musik kan aldrig ge 
ett verklighetstroget intryck, lika lite som ett oskarpt fotografi. 

Perfekt optisk skärpa i en kamera skapas av kombinationen 
avancerad konstruktion och hög mekanisk precision. B & W skapar 
musikalisk skärpa på liknande sätt, med sin avancerade teknologi. 
Bland annat arbetar man i B&W:s laboratorier med datoroptimerad 
konstruktion av delningsfiltren, och med laseranalys av högtalarko
nernas rörelser. 

B&W-högta/arna återger mycket mer än musikens toner och 
övertoner. Genom sin höga upplösning ger de en känsla av perspektiv 
och klarhet, vilket gör att man får en känsla av att lyssna på en 
live-föreställning. Musikälskare och fackfolk har en mängd olika be
nämningar på denna egenskap. 

Vi på B & W kallar den skärpa. 

B & W högtalare marknadsföres av I :f:\'," ELFA HIFI AB, Box 1273, 17124 Solna. 
Skriv till oss så får du broschyr om alla B & W -högtalarna. 
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medB&W 
högtalare 

MODELL 801 
Studioreferensmonitorn. Modell 801 repre
senterar summan av B&W:s kunnande i 
högtalarutveckling. Alla element som ingår i 
systemet, från den vridbara mellanregister/ 
diskantenheten, det elektroniska överbe
lastningsskyddet, till den isolationsmontera
de Bextrene.-basenheten vittnar om B&W:s 
senaste forskningsresultat. 
Framgången för 801 kanske bäst dokumen
teras av att den valts som huvudmonitor av 
EMI och Decca i England , eBS i USA, EMI, 
Pathe i Frankrike och EMI, Electrola i Tysk
land såväl som av ett otal inspelningsstudios 
världen över. 
Som ett verkligt flaggskepp i B&W:s hög
talarprogram innehåller modell 801 rön inom 
högtalarforskningen som andra tillverkare nu 
börjar upptäcka. 
B&W 801 - morgondagens teknik - idag! 


