


" Bara fakta för 
kräsna musikvänner! 

(Och en smula ögonfröjd.) 

JVC Kassettdäck 00-77 
• Hjärtat är en kristallstyrd 

direktdriven pulsservomotor 
(med separat motor för band
transport). Svajet mindre än ' 
0,06 %. 

• Tre-huvudteknik ger möjlighet 
till lyssning efter band. 

• Digitalt multi-funktionsräkne
verk visar i minuter förbru
kad/återstående tid . 

• Multimusiksökaren, MMS: kan 
lagra upp till 20 söksteg. 

• Dolby-C, Dolby B och ANRS. 
Ca pris 3.995:-

JVC Tuner T-X30 
• Förinställning av 7 FM

och 7 AM-stationer. 
Blixtsnabbt stationsval 
med tryckknapp. 

• Kristallstyrd frekvens
syntes med faslåsning 
PLL för stabil inställning. 

• Manuell eller automatisk 
stationsinställning. 

• Genomgående krets lös
. :ningar av lågdistorsions

typ. 
Ca pris l.495:"':" 

JVC Förstärkare A-X40 
.2x 60W. 
• Effektsteg i klass Super-A elimi

nerar övergångsdistorsion och 
TIM. 

• 5-stegs SEA-tonkontroll som 
kan kopplas in före inspelning. 

• Effektindikering med lysande 
punkter i 2x 12 steg. 

Ca pris l.895:-

JVC Skivspelare QL-Y5 
• Helautomatisk och kvartsstyrd . 
• Elektrodynamisk servotonarm 

minimerar armresonanserna. 
• K va rtsstyrt dubbelservosystem 

ger absolut rätt hastighet. 
• Kommutatorlös, direktverkande 

likströmsmotor ger jämn och 
vibrationsfri gång utan svaj . 

• Elektronisk kontroll av nåltryck, 
antiskating och tonarmsdämp
ning. 

Ca pris 3.295:-

JVC Studiohögtalare Zero 6 
• 100W 3-vägssystem 
• Banddiskantelement med 

rak återgivning upp till 
50.000 HZ och extremt god 
transientåtergivning. 

• 10 cm aluminiummembran 
med keramisk ytbeläggning 
ger idealisk styvhet, styrk 
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Åblen & Åkerlunds Tryckerier 1982 

OMSLAGET: Dags igen för vårt 
"allomfattande" test av kassett
banden på svensk marknad med 
a lla betydande fa brikat och utfö
randen medtagna. Du börjar på 
sidan 7. RT-färgfoto: Christer 
F1odqvist, Kamera-Bild. 

INNEHÅLL 

Test: Alla ljudkassetter 7 

Ljudkassetter är en smått genial upp
finning som tillåter oss att konsumera 
bra ljud bekvämt. Men hur bra? Och 
vilka kassetter skall man välja för 
bästa ljud? 

Pejling 19 

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

Philips jubilerar 
som rörtillverkare 

Dumpen 

28 

30 
presenterar månadens smådatorny
heter 

Rapport från USA: 33 
V år man i USA ger här inblickar i 
branschernas och industrins allt hår
dare konkurrensmetoder, som nyli
gen kommit i ljuset på besvärande 
sätt för bl a de figurer vilka gripits 
för industrispionage. Att "köpa" och 
muta nyckelpersoner blir allt vanli
gare. 

"Ren" bas med nytt 
element 34 

Philips nya DRC-högtalarserie in
nehåller en s k underbasrnodul, ett 
element för de lägsta bastonerna, 
vilka hävdas bli återgivna utan 
dubbling och frekvensfladder. 

Video i Nordamerika: 42 

Motsättningarna mellan USA och 
Kanada har uppkommit på ett sätt 
som kan hota den framtida medie
strukturen och programdistributio
nen, De direkts ändande satelliterna 
har godtagits av FCCoch kan betyda 
en fullständig omvälvning av alla 
begrepp. Bob Angus rapporterar. 

Brev 49 

Läsarbrev av allmänt intresse besva
rar vi i den här spalten. 

Nya produkter 49 

Nr 10 1982 Årgång 54 

Närradio so 
I det första avsnittet i en serie om 
närradio presenterar författarparet 
Tony Eckardt/ Ulrika Ström några 
olika närradiostudior i Stockholm. 

Bygg ut ZX 81, del 2 54 

I andra delen av serien visar Gunnar 
Farm hur man kan låta datorn känna 
av omvärlden och hur den kan styra 
t ex en motor. Allt förverkligas 
bygge aven modellhiss . 

Skriv basic utan 
radnummer 58 

Man kan skriva basic-program utan 
radnummer genom att utnyttja ett 
kompilerande textprogram, Det blir 
enklare så och mera likt programme
ring med högre nivåers språk. 

DX-forum: 64 

Senhösten inneär för dx-entusiasten 
att det så sakta börjar bli läge för de 
mera exotiska stationerna, och här 
tar Stig Adolfsson speciellt sikte på 
Sydöstasienkonditionerna och en rad 
sällsynta etergäster. 

RT på MUSIK-82 
i Göteborg 71 

Här beskriver vår medarbetare Leif 
Marenius utställningsdelen på som
marens stora branschexpo i Göte
borg. Mixers av alla de slag var 
ymnigt förekommande, men också 
intressanta mikrofoner finner han. 

Ljudteknikersymposiet 
på MUSIK-82 77 

Under två dagar medverkade ett 
20-tal gästföreläsare med ämnen som 
omspände det mesta från studio
bygge till kassettkopiering . Dan 
Kristensson rapporterar i text och 
foto. 

Medicinsk elektronik 86 

tar den här månaden upp de fram
steg som gjorts på området diatermi, 
en behandlingsform som använts un
der hela 1900-talet, men vilken 
länge var både ålderdomlig och risk
fylld i vissa avseenden. Docent Jör
gen Gundersen belyser detta. 

Radioprognoser 91 

för oktober 1982 
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Nu blir det bråk om naturlagarna. 
För oss är ljud kemi. Det finns ingen som har 

sådana kunskaper i magnetmaterialens knepiga kemi 
som vi. Och ingen behärskar den svåra konsten att lägga 
på magnetskiktet så bra som vi. 

aktum är att vi varit tvungna att utveckla våra be
läggningsmaskiner själva. 
De som finns att köpa är 
inte tillräckligt bra för oss. 

Det här är typiskt 
TDK. Hittar vi inte en 
utrustning som håller för 
våra krav, då tar vi fram 

den själva. 
Vi ger oss helt enkelt inte förrän vi vet att de band 

vi levererar är de bästa som går att få tag på. 
All den här kunskapen om ljud och bandtillverk

ning gör att vi kan tillverka inte mindre än 7 olika kassett
band och 3 olika rullband. Det är mer än någon annan. 

Vi satsar stort på forskning och leder utvecklingen i 
branschen. Idag har vi nått så långt att det mänskliga örat 
inte längre är en tillräckligt känslig värdemätare på våra 
bands kvalitet. 

Ett kassettband vi tänker speciellt på är vårt allra 
senaste: TDK AD-X. Det har vårt Avilyn-magnetskikt 



som få har motsvarighet till. 
Få har magnetpartiklar som är jämnare i formen. 

Få registrerar impulser snabbare. 
Få är mer mottagliga får komplicerade ljudsam

mansättningar. Få har större. dynamik. Få är renare från 
bieffekter. 

Egentligen är det bara våra super-kassetter SA-X 
och MA-R i de allra högsta prisklasserna som kan kon
kurrera. Vi har nått en "rymdålder" i ljudets värld. 

Har du en fin anläggning hemma har du nu chan
sen att vara med och upptäcka den. 

Våra TDK-kassetter säljs hos de flesta stereo- och 
HiFi-affårer i landet. 

Våra tre bästa kassetter för normal-, krom- och metalIbias. Självklart finns också andra kassetter i TDK:s sorti
ment. Alla med toppbetyg i sin klass. 
BETOMA BOX 3005, 17103 SOLNA. 



Hjärnan bakom Pure Multi
systemet är ett elektroniskt delnings
futer, CD-646. Som ett prisma delar 
upp ljusstrålen, så klyver Pure Multi 
ljudsignalen i tre olika delar. Bas, 
mellanregister och diskant. 

Den gör det med hjälp av tre 
separata förstärkare, en till respektive 

kanal. Varje frekvensomfång leds på 
så vis, helt oblandat, in till sitt högta-

x X 
_ •• ~ 

• r ~~ 
- --

Elektroniskt delningsJilter. 

larpar: Basen i hyllan, mellanregistret 
i bakdörrarna och dis

med hänsyn till din egen smak och 
till akustiken i din bil. 

Troligtvis har du aldrig 
upplevt en liknande ljudåtergivning 
förr. Atminstone inte i en bil. 

kanten i fram- ","i5~~~~ 

dörrarna, 
exempelvis. ." 

Resultatet: Ett 
skinande rent ljud. Du 
fångar distorsionen långt 

innan den hunnit fläcka ner 
slutsignalen. Och du blir fri att påver
ka ljudkanalerna var och en för sig 

Pure Multi system 
i 3-vägsutförande som delar upp 
frekvensomfånget i 3 separata områden, med 
individuella nivåkontroller f ör varje slutsteg 

~PO EER' 
EI'Il\NNORLUNDALJUD MED PIONEERPUREMULTI. 

Informationstj änst 3 
PIO N EER ELECTRON IC SVENSKA AB, N YCKE LVÄGEN 4, S-142 DO TRANGSUND. T EL:08/ 77132 00. 



KasseHer som Ororiplåga 
eDer tm gyllenIJud.? 

* Så har då kassettskatten drabbat oss. 
Prishöjningarna kanske inte har blivit så 
dramatiska på ljudkassetter. Delvis beror det 
på att många affärer fortfarande ligger på 
stora lager av "skattefria" kassetter, 

•• "Allting är relativt", har 
Albert Einstein aldrig sagt. 
Men det beror nog på att han 
aldrig gjorde några kassettest. 
Om man vill försöka värdera 
kassetter, upptäcker man snart 
att allt beror av allt. Och att 
det är "relativt" svårt att vär
dera olika egenskaper mot var
andra. Vi vet det inte Einstein 
visste, för vi har i eget labb 
gjort kassettester i många år 
nu . 

Om man vill krama ur sista 
droppen av ljudkvalitet ur kas
settband har man stor glädje 
av att veta en massa om för-

magnetisering, frekvenskurvor 
vid in- och avspelning, känslig
heter, siffror och kurvor. Vi 
har grävt djupt i de samban
den under gångna år. Det skall 
vi inte göra i år. Den som vill 
veta "allt" om sådant hänvisar 
vi i stället till RT 1981 nr 12. 

Här skall vi emelleitid 
lämna de grundläggande sam
banden och gå direkt på själva 
kassettljudet. Det går att be
skriva hur god en ljudkvalitet 
är på många olika sätt. Vi har 
valt att betrakta kassetten som 
en tingest som förstör ljudet på 
fem olika sätt. Varför just 

inki!pta fore skattskrivningen. * Andå blir det allt viktigare att veta vad 
man får for pengarna. Vi har analyserat 70 
olika bandtyper och betygsatt dem. För 
RT-läsaren är det alltid lätt att välja rätt! 

fem? Ja, vi skulle kunna mäta 
och diskutera åtskilliga fler, 
men vi anser att dessa fem ger 
en bra bild av ljudet. 

Här är de fem fula egenska
perna: 

De fem fula 
Kassettband brusar. Alltså 

kan man mäta brus på dem. 
Men det ger inte hela san
ningen. Om vi betraktar bruset 
som · ett golv som dränker 
svaga ljud, så finns det också 
ett tak . För att få ett mått på 
brusfriheten bör vi därför se 
hur långt det är mellan tak och 

golv, dvs mellan brus och ut
styrbarhet. Det måttet kallas 
dynamik, och ger ett mått på 
hur lite brus man hör. Dyna
miken skall vara så stor som 
möjligt. 

Kassettband färgar. Med 
det menar vi här att frekvens
gången inte blir rak när man 
spelar in musik på dem. Dis
kanten kan ofta bli försvagad 
så att ljudet blir murrigt och 
mörkt. Eller också kan diskan
ten höjas så ljudet blir vasst 
och påträngande. I bästa fall 
skall frekvensgången alltså 
vara rak. 

A v Bertil Hellsten 
RADIO & TELEVISION - NR 10 - 1982 



KASSETfER SOM ÖRON PLÅGA 
forts fr föreg sida 

Kassettband grötar i diskan
ten. En stark diskant begränsas 
och grumlas. Detta har sin tek
niska förklaring i den låga band
hastigheten och hur man måste 
trassla med signalerna för att få 
rimligt lågt brus och rak fre
kvensgång. Helst skall diskan
ten inte begränsas alls, förstås . 

Kassettband ekar. Kassett
bandet ligger upplindat i rullar 
inuti kassetten. Det innebär att 
ett varv alltid omges av andra 
varv, och bara bandets tjocklek 
skiljer magnetmönstren åt. De 
kan smitta av sig, så att en stark 
signal kan slå igenom flera varv. 
Detta låter som ett eko, som kan 
komma både efter och före den 
signal som orsakar det. Fenome
net kallas print-through eller 
kopieringseffekt. Den skall vara 
så liten som möjligt, eller om
vänt skall kopieringsdämpning
en vaFa så stor som möjligt. 

Kassettband hoppar, i nivå 
nämligen. Om man spelar in en 
jämn ton så kommer det ut en 
ton som varierar i styrka. Det 
skall det naturligtvis inte göra. 

Detta är våra fem fel. Eller 
snarare kassetternas. Vi har 
alltså mätt de egenskaperna hos 
alla de 70 band vi har med i 
testet. För att få ett mera rätt
visande resultat har vi dessutom 
mätt tre exemplar av varje band. 
Egenskaperna kan vara lite 
olika på olika bandlängder. Vi 
har därför mätt på C 90-band, 
där vi inte säger annat. 

Innan man börjar mäta måste 
man bestämma sig för vilken 
arbetspunkt bandet skall arbeta 
i, dvs hur stor förmagnetisering 
man skall ha. Olika spelare kan 
vara olika trimmade. Numera 
finns emellertid en bra standard 
att utgå ifrån. Den heter lEe 94, 
och allt fler moderna kassett
däck kommer att följa den. 
Standarden är ungefår så som 
japanska däck oftast har varit 
trimmade länge. Gamla euro
peiska däck hat ofta lägre för
magnetisering. Vi har alltså an
vänt den standardiserade ar
betspunkten. Det kassettdäck vi 
använt är en specialtrimmad 
och ombyggd Nakamichi 680 
ZX. 

Dynamiken 
För att kunna få en siffra på 

dynamiken måste vi göra två 
mätningar. En som bestämmer 

"golvet", bruset, och en som 
bestämmer "taket", maxnivån, 
utstyrbarheten eller MOL, som 
den kallas i engelskspråkig text. 
Bruset mäts med bandet rade
rat, och enligt I EC A , dvs vägt 
med A-kurva och som effektiv
värde. Nu brusar emellertid 
varje använd kassettspelare en 
del, och vi mäter därför inte 
bandets brus utan bandets plus 
spelarens. Vi kan dock dra bort 
spelarens brus om vi vet hur 
mycket den brusar i "tomgång". 
Det har vi gjort här. Därmed är 
det verkligen banden vi jämför 
och inget annat. Å andra sidan 
kan man inte vänta att få lika 
stor dynamik, lika lågt brus, i en 
verklig kassettspelare. Det skil
jer i praktiken ca 1-2 dB mellan 
våra värden och vad man får på 
en bra spelare. 

Maxnivån mäter vi vid 31S 
Hz. Vi mäter den nivå från 
bandet som ger 3 % distorsion . 
Vid starkare signal börjar det 
låta alltför illa . Sedan beräknar 
vi dynamiken som avståndet 
mellan brus och maxnivå. I sta
peldiagrammen kan man se hur 
bruset och maxnivån ligger. 
Man finner då att en hög dyna
mik kan uppnås på två sätt: 
antingen är både maxnivån och 
bruset höga, eller också är båda 
låga. l båda fallen kan man få 
samma dynamik. Men i prakti
ken kan två sådana band vara 
lite olika värda. Om spelaren 
brusar mycket har man inte så 
stor glädje av att bandet är tyst 
och fint . Det försämras ändå 
kraftigt av spelaren, och man 
kanske i stället bör välja ett 
band med högre brus men högre 
utstyrbarhet. 

Men dessvärre kan spelaren 
begränsa också utstyrbarheten. 
Det kan hända att inspelnings
förstärkare och tonhuvuden för
stör,signalen långt innan bandet 
gör det. Värst i det samman
hanget är äldre spelare med 
kombinationshuvuden av ferrit. 
Bäst är moderna spelare med 
separata in- och avspelnings
huvuden av t ex Sendust. De 
värden som avspeglas i stap
larna är åstadkomna med den 
senare huvudtypen och kan näp
peligen bli lika höga med enk
lare huvuden. 

För att göra ont värre kan 
man ofta befara att en spelare 
som ger högt brus också begrän-
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sar i huvudet. Det kan alltså 
vara svårt att hitta ett band som 
ger riktigt bra resultat på en 
enkel spelare. På en mycket bra 
spelare, däremot, märker man 
mera av skillnaderna mellan 
olika band. 

Diskanten 
Frekvenskurvan ändras kraf

tigt med förmagnetiseringen . 
Om man har en annorlunda 
trimmad spelare kan man alltså 
få en helt annan frekvensgång . 
Mindre förmagnetisering ger 
mer diskant, och mera förmag
netisering ger mindre diskant. 

Hopgrötningen av ljudet i dis
kanten hänger nära samman 
med frekvenskurvan. Den se
nare mäts vid en låg nivå . Om 
man i stället mäter vid en hög 
nivå finner man att bandet mät
tas. Det betyder, att nivån ökar 
till ett visst värde och inte mer, 
trots a tt man försöker spela in 
starkare. Om man alltså har 
musik med hög nivå på diskan
ten kommer den att mattas av 
och bli livlösare. Men samtidigt 
uppstår intermodulation om det 
finns flera toner samtidigt. Det 
finns det som bekant nästan 
alltid i musik, och man får då 
inte bara mattare ljud utan även 
en oharmonisk smet av nybil
dade toner som grötar samman 
ljudet. 

Vi mäter denna egenskap som 
mättnadsnivå vid 10 kHz. Även 
den påverkas starkt av förmag
netiseringen. En lägre förmag
netisering ger bättre nivå i dis
kanten . Både frekvensgång och 
diskantkapacitet blir alltså 
gynnsammare, i de flesta fall, 
med mindre förmagnetisering. 
Varför då inte sänka den så 
långt det någonsin går? Jo, där
för att "taket", utstyrbarheten 
vid låga frekvenser, också sjun
ker i samma takt. Därmed mins
kar dynamiken, och avståndet 
till bruset blir mindre. 

Eko och nivåskutt 
Kopieringseffekten mäter 

man genom att spela in en kort 
ton om SOO Hz på ett bandvarv, 
och därefter mäter hur stark 
signal den smittat av sig på 
intilliggande varv. Påverkan 
skall förstås vara så liten som 
möjligt. På somliga band ligger 
kopieringseffekten under brus
nivån. Trots det kan man höra 

den i kritisk musik. l de tystare 
partierna kan man då höra i 
förväg vad som snart kommer 
att hända . . . I de flesta fall är 
dock detta fenomen inte så stö
rande. 

Nivåvariationerna, slutligen, 
stör ofta inte heller så kraftigt. 
Men spelar man in musik med 
långa, stabila toner, typ orgel
musik, kan man höra att ljudet 
"trasas" sönder om nivån skut
tar alltför mycket. Ibland kan 
också signalen falla bort helt 
och hållet i en bottenlös drop 
out. Vårt mätvärde är vägt på 
vårt eget sätt och ger en relativ 
bild av bandens egenskaper här. 

På de olika egenskaperna har 
vi fått fram följande extremvär
den: 
Dynamik bäst 62,S dB 

sämst S3,I dB 
Maxvärde lOk bäst - 1,3 dB 

sämst -14,3 dB 
Avvikelse 
rak frekvgång bäst O dB 

sämst 4,2 dB 
Kopiering bäst -61 dB 

sämst -43 dB 
Variationer bäst 0,1 dB 

sämst 0,6 dB 

Tycka och värdera 
Så har vi mätt de fem. Men 

hur skall vi värdera dem? Vad 
är viktigast : Rak frekvensgång 
eller lågt brus? Kan man över 
huvud taget jämföra två sådana 
egenskaper? Nej , givetvis inte. 
P,est eller kolera är oftast en 
smaksak , men den beror också 
av vad man spelar för slags 
musik. Spelar man modern, dis
kantrik pop, som består av fullt 
pådrag hela tiden, så är diskant
kapaciteten vida viktigare än 
dynamiken. Spelar man å andra 
sidan stillsam pianomusik är 
lågt brus av största betydelse. 

Och så vidare. För att få fram 
något slags värdering har vi 
emellertid konstruerat ett be
dömningssätt som prioriterar ett 
band som skall gå att använda 
till " litet av varje". Ett arbets
band som skall passa lika bra till 
alla användningsområden. Eller 
lika dåligt! 

Konkret gör vi så att vi sätter 
poäng på var och en av de fem 
egenskaperna. Det band som 
har bäst värden på en viss egen
skap får en VIss maxpoäng, olika 
för olika egenskaper. Det band 
som har sämst värden får O 



poäng. Poängen väljs så att ett 
band som är bäst i alla avseen
den får 10 poäng. Något sådant 
band finns dessvärre inte. Ett 
band som är sämst i alla avseen
den skulle få O poäng, och ett 
sådant band finns inte heller, 
men väl en stark kandidat till 
den absoluta jumboplatsen. 

Matematiskt kan vi skriva 
samma sak tydligare så här: 

poäng = värde - sämsta värde . maxpoäng 
. bästa värde - sämsta värde 

Nu börjar vi med att anse att 
dynamik och frekvensgång är 
lika viktiga. Vi tilldelar därför 
dynamikvärdet maxpoängen 4. 
Samma värde borde vi alltså 
tilldela frekvensgången. 

Då kommer första komplika
tionen: Frekvensgång mäts ju 
egentligen vid två nivåer. Den 
vid låg nivå kallar vi frekvens
gång, och den vid hög nivå 
kallar vi diskantkapacitet eller 
utstyrbarhet i diskanten. Alltså, 
låt oss ge två poäng vardera till 
"frekvensgång" och "diskantka
pacitet". Men hur värderar man 
"frekvensgång"? Somliga band 
ger för litet diskant och andra 
för mycket. På något sätt känns 
det ju bättre att ha för mycket 
diskant än för litet. 

Eftersom diskantkapaciteten 
oftast följer frekvensgången 
ganska väl, så löser sig det 
problemet av sig självt. Ett band 
med frekvensgång som pekar 
nedåt har oftast också dålig 
utstyrbarhet i diskanten. Om 
frekvenskurvan pekar uppåt lika 
mycket får man alltså samma 
poäng för den, men tack vare att 
diskantkapaciteten är större får 
man en sammanlagd poäng som 
är större. Bäst är givetvis att ha 
stor diskantkapacitet och rak 
frekvensgång, och ett sådant 
band· får också störst poängtal 
här. 

Det här resonemanget verkar 
nog så snårigt. Det visar också 
svårigheterna med att jämföra 
olika saker. Om man har en 
gammal, trött spelare kan det 
snarast vara en fördel och ban
det peppar upp diskanten en del, 
medan vi alltså värderar en trå
kigt rak frekvensgång högre. 
Men det är också den enda 
rimliga värderingen i det här 
sammanhanget, så som vi ser 
det. 

Kopieringseffekten är ofta 
inte så hörbart störande. Felet 
finns emellertid där och hörs i 
känsliga passager. Vi sätter där
för l poäng p~ bästa band och O 
på sämsta. 

Nivåvariationerna ger vi 
samma vägning med l poäng 
som max. 

Detta är alltså vad vi anser. 
Den som så vill må värdera på 
annat sätt. Man får dock ändra 
vägningstalen ganska kraftigt 
för att få stora omkastningar i 
poängordningen. 

Lika bra men olika 
Att två band får samma 

poäng betyder alltså att vi vär
derar dem lika högt. Däremot 
behöver de inte vara lika i den 
meningen att de låter lika. Man 
kan se ganska avsevärda skillna
der mellan de olika band
typerna, även om de är ungefär 
lika "bra" i en del fall, relativt 
betraktade. 

Enligt lEC skall vi numera 
inte kalla banden järnoxid, 
krom, ferrokrom och metall 
utan lEe l , Il, III och IV. De 
nya beteckningarna kan tyckas 
vara lite substanslösa men har 
bland annat det goda med sig att 
vi inte behöver tala om "krom
substitut", t ex. De kommer 
också på allt fler bandkartonger, 
och ett märke med IEC och en 
romersk siffra betyder då att 
bandet ifråga skall vara kompa
tibelt med alla andra IEC-band 
av samma typ. Ett framsteg i 
standardiseringens namn, så
lunda. 

IEC typ IV utmärker sig 
bland andra band genom den 
extremt goda diskantkapacite
ten. Dessutom är utstyrbarheten 
vid låga frekvenser också oftast 
mycket hög, på goda spelare vill 
säga. Däremot är brusnivån hög, 
men dynamiken är ändå oftast 
mycket stor. Kopieringseffekten 
är mycket ringa. Bandet lämpar 
sig alltså bäst för avancerade 
kassettdäck där man kräver 
bästa renhet i diskanten. 

Typ III, ferrokrombanden , 
blir allt färre på marknaden. De 
är också dyra . Dessutom är of
tast kopieringsdämpningen låg. 
Däremot kan man uppnå myc
ket hög dynamik med dem. Det 
sker vid en måttlig förmagneti~ 
seringsnivå dessutom. och det 

forts på sid 96 

Agfa tillhör de "stora" tillver
karna med ett brett urval. Av de 7 
kassettyperna hör 6 till det egent
liga progra mmet. De är a lla helt 
nya både vad beträ ffar formgiv
ning och bandkvalitet. Tidigare 
har Agfa va rit licenstagare till 
BASF:s speciella antitrasselkon
strukt ion S M . Den består av ett 
par små a rmar som för bandet 
rätt inne i kassetthöljet. Den kon
struktionen har Agfa numera ta
git bort och ersatt med en speciell 
glidfolie som för ba ndet rätt ge
nom sinnrikt ut fo rmade och pla
cerade "blåsor" . 

Den enklaste kassetten, INS , är 
inte ny och säljs uta n vare sig 
stora å thävor eller kvalitetsa n
språk. Den är framtagen som en 
speciell lågprisprodukt. Bandet 
fungerar rela tivt hyggligt om ma n 
inte har mera uttalade anspråk på 
a tt det ska ll lå ta bra. 

Något större krav bör ma n 
stä lla på det dyrare Agfa Fe I 
FerrocoliJr HD. Det har också 
överlag bättre egenska per, men 
placerar sig ändå blygsamt. 

Den allva rligaste satsningen på 
jä rnoxid band typ I heter Fe l-S, 
Superferro HDX. Det är ett a llde
les utmärkt band i må nga avseen
den: Dyna miken är hög, diska nten 
är hög och ogrumlad och signa l
jämnheten är bra. Men där
emot är frekvensgå ngen inte helt 
hi fi-mässig. Den visar en höjning 
om nära 3 dB vid 10kHz, och det 
ä r inte helt enl igt hi fi-idealen . 
Vill man ha den lilla extra väss
ningen av ljudet ka n ma n ka nske 
bortse från den defekten, och ban-

det placerar sig då mycket bra . 
Agfa saluför två band av typ II. 

Det enkla re heter Cr II Stereo
chrom HD. Det tillhör inte de 
allra bästa krom ba nden, men hel
ler inte de dyraste. Ganska låg 
utstyrbarhet och inte allt fö r lågt 
brus ger medelmåttig dyna mik. 
Diskantegenskaperna är heller 
inte uppseendeväckande bra . 

Agfa Cr II-S Superehrom 
H DX ä r det bättre kromba ndet. 
Det har dock inte fått så mycket 
högre betyg. Orsaken är här den
samma som för Superferro: Ma n 
får en diskanthöj ning som vi be
dömt som icke önskvärd . För den 
som kan leva med, eller föredra r, 
diska nthöjningen är Superchro
men ett mycket bra band . Dyna
miken är ca 61 dB vid låga fre
kvenser. Ma n kan dock störas en 
del av låg kopieringsdä mpning: Vi 
mäter 44 dB som nära nog är 
bottenrekord i testet. 

Ferrokromba ndet frå n Agfa 
har "alltid" heta t Carat, och gör 
fortfara nde så . N amnet är nu
mera förstärkt till Agfa Feer III 
Carat H DX. I våra tidigare tester 
ha r vi ha ft sv.å rt a tt skilja ferro
krom banden åt. Här ligger också 
Carat på en allmän " ferrokrom
nivå" strax under metallbanden. 

Agfas metall ba nd heter Me IV 
Pure MetaI HDX och är ungefär 
så stå tligt som na mnet lå ter ana. 
Det ligger alltså i a llra högsta 
kvalitetsklassen och presterar 
bla nd testets. a bsolut bäs ta dis
kantdyna mik, kombinera t med en 
dyna mik vid lägre frekvenser på 
ca 60 dB . 

8 P: Agfa Me IV Pure Metal HDX: Typ IV som tillhör toppskiktet och 
har speciellt god diskantdynamik. 
6 P: Agfa FeCr III Carat HDX: Typ III som ger prestanda alldeles under 
metallbanden. 
6 P: Agfa Cr II-S Superchrom HDX: Bra typ II. Stor diskanthöjning. 
6 P: Agfa Cr II Stereochrom HD: Bra typ II. 
S P: Agfa Fe l-S Superferro HDX: Bra typ I. Stor diskanthöjning. 
4 P: Agfa Fe I Ferrocolor HD: Enklare typ I. 
4 P: Agfa LNS Low Noise Special: Enklare typ I med dålig diskantåter
gi~ning. 
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KASSETTEST 
forts fr före, sida 

Alexett ä r 
ett litet kas
settmärke 
med ba nd 
som tillver-
kas i Israe l 
och laddas i 
Sverige. Ba n
den sä ljs di
rekt från 
"Iaddaren", 
Alexander 
Kassett AB , tel 08 /52 10 80. Yi 
har prova t banden tidigare, och 
vid vå rt förra stortest i R T nr 12 
i fjol överraskades vi av de goda 
egenskaperna hos Mas ter-t ypen . 
Seda n dess ha r vi få tt a ndra pro
ver med betydligt sämre egenska
per. Tyvä rr är detta nog så typi skt 
för band frå n en liten tillverkare. 
Det är svårt att håll a en jämn 
kvalitetsnivå. Uppenbarligen ha r 
egenskaperna inte hållit s ig på den 
relativt höga nivå vi kom fram till 
i fö rra å rets test. 

AlexelI Master av i dag brister 
framför a llt diskantåte rgi v-

ningen. Frekvenskurvan peka r 
nedå t med ca 3,5 dB vid 10 kH z, 
och de 57 dB d ynam ik ma n har 
vid låga frekvenser sj unker med 
mer ä n 14 dB i diskanten . Att 
kopieringseffekten ä r ga nska hög 
spelar ka nske mindre ro ll i det 
sa mma n ha nget. 

Alexeu KopieringskasselI är 
ett billiga re band ä n Mas ter, men 
vi värderar ä nd å dess egenska per 
ungefä r lika högt. Dynam ike n vid 
låga frekvenser är visserligen 
mindre, me n diska ntegenska perna 
liksom kopier ingseffekten är 
a ningen bä ttre . 

3 P: Alexett Master: Tillhör de allra enklaste banden av typ I och har 
klen diskant. 
3 P: Alexett Kopieringskassett: Också ett av de allra enklaste banden 
med ungefär lika mager diskant. 

Även 
BASF ha r ett 
bandsorti 
ment på 7 
olika typer , 
längdvarian
ter oräk nade. 
Också hä r 
gäller emel
lertid a tt a n
talet inte är 
a lldeles sant. 
vi lket fra mgå r hä r neda n. 

Men vi börj a r med BASF:s 
enk laste jä rnoxid band . Det heter 
BASF LH Extra l och känns igen 
på sin gul a färg. Dvs pa pperet i 
kassettasken ä r kn a llgult. När 
man ska ll ka librera en kassettspe
lare för ett jä mförand e test som 
detta a nvä nder man bl a ett refe
rensband som är interna tionellt 
standardisera t. Referensba ndet 
för jä rnoxid tillverkas av BASF, 
och dess egenskaper ä r pra ktiskt 
taget helt identiska med LH E\. 
Bandet är inte detsamm a som 
referensbandet IEC I, men vi för 
modar på goda grunder a tt det 
kokas enligt samma recept. 

Detta för med sig att ba ndet 
helt natu rligt uppför sig vä l på en 
spelare som ä r trimmad enligt 

I EC l. Samtidigt får man inte 
g lömma a tt det ä r e tt lågpri sba nd , 
som ä nd å ha r bra egenska per . 

Ja, det ä r faktiskt i pra ktiken 
svå.rt a tt skilj a frh BASF:s dy
ra fe LH Super J. grönt. Skillna
den ligger i a tt SI ha r bättre 
diskantka pacitet. 

BASF CR 1/. Chromdioxid 1/ 
ä r ett bra typ I l. Om ma n a nvän
der det i den trimning so m före
skr ivs av I EC uppför det sig som 
ett bra krom ba nd . Det ä r mycket 
likt Agfas C R II t ex. 

Fle ra steg bä ttre, och kronor 
dyrare, ä r BASF CR-SI/. Chrom
dioxid Super J J. Det ä r e tt mycket 
bra kromba nd med prestanda i 
klass med må nga meta llba nd . Dy
na mike n ä r ca 62 dB , vilket upp
nås både genom hög utstyrba rhet 
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Fuji kom
mer nu med 
e n helt ny ge
nera tion av 
kassetter. 
Även om del 
inte ä r fråga 
om revolutio
nera nde för
ä ndringa r så 
ka n vi ä ndå 
notera mä rk-
ba ra lyft. 

Det billi gaste Fuji-bandet heter 
DR numera. Det ersä tter ga mla 
FL, och ä r ett bra typ I. 

I kl assen över det finner vi E R 
och FR J. Yi värderar de ba nden 
ungefä r som lika bra, även om 
egenska perna fördelar sig på olik a 
sätt . Fuji ER ä r e tt ba nd med 
mycket hög d yna mik ; vi ha r mätt 
59,5 dB . 

Dä remot brister det e n smul a i 
di ska ntegenska perna. Frekven
skurva n fa ller e n a ning och fram
fö r a llt ä r utstyrba rheten i diska n
te n ringa. 

På det dyrare FR I ha r vi mätt 
1,5 dB sä mre dyna mik, och i 
stä llet e n väsentlig t bä ttre di skant. 
Frekvenskurvan stiger en a ning , 
men inte störande, och utstyrba r
heten är bättre. 

Fuji FR 1/ ä r e tt bra typ II som 
utmä rke r s ig med allmänt jä mna 
och goda egenska per och speciellt 
en god nivåjä mnhet. 

Bland de a llra bästa metall ban
den , ja ba nden över huvud taget, 
å terfinns Fuji FR Meta!. Det har 
mycket hög dyna mik : över 62 d B, 
och välljudande diska nt även vid 
höga nivåer (- 2,3 dB). 

8 P: Fuji FR Metal: Typ lY i det absoluta toppskiktet med utsökta data 
överlag. 
6 P: Fuji FR II : Bra typ II. 
6 P: Fuji FR I: Mycket bra typ I. 
6 P: Fuji ER: Mycket' bra typ I med hög dynamik men något skrala 
diskantegenskaper . 
S P: Fuji DR: Bra typ I. 

oc h låg t brus. Den dyna mike n är 
me r ä n de nesta meta llband ger. 
Däremot är di ska ntå tergivningen 
hos superkromet inte lika god som 
hos meta llba nden . 

BASF supe rkro m ha r funnits i 
nera å r. ykomling ä r dä r.emot 
BASF Chromdioxid Max ima 1/. 
Å tminstone till nam net. Det ba n
det tillve rkas nä mligen preci s på 
sa mm a sä tt som Superchrom. 
Skillnaden ä r a tt " max ikromet" 
väljs ut ur produktio nen så a tt 
man får de a llra bäs ta exempla
re n. Ba ndet ligger också i en 
elega nta re kassett. 

Yi prova r i regel tre ex av varje 
ban d . Med så få ba nd går det 
kn appas t a tt se skillnad på stan
da rdproducerad superkrom och 

utva ld " maxikrom" . Det vi möjli
gen ha r se tt ä r en något bättre 
diskantdynamik och något bättre 
nivåjämnhet hos " max ikromen". 
Men skillnadern a ä r obetyd liga. 
Fak ti skt ä r det också så a tt våra 
exempl a r av superkrom ger något 
lite t högre dyna mik och bättre 
kopi eringsdä mpning! På det hela 
taget bör dock maxikrom vara 
något på litliga re i egenskaperna . 
Om det sedan ä r värt merkostna
den ä r en öppen fråga. 

BASF ha r också ett typ III , 
Ferrochrom 1/ J. Det ä r likt de 
öv ri ga, få ta li ga, ferrokrombanden 

. oc h utm ä rke r sig liksom de a ndra 
geno m hög d yna mik och låg ko
pi eringsdiimpning . 

Ibla nd frågar vi oss om inte 

7 P: BASF Metal lY: Inte så bra jämfört med andra typ lY, speciellt i 
diskanten. C120 däremot en unik och intressant variant! 
6 P: BASF Ferrochrom III : Typ III som ger prestanda alldeles under 
metallbanden. 
7 P: BASF Chromdioxid Super II : Mycket bra typ II . 
7 P: BASF Chromdioxid Maxima II: Utvalda topp-exemplar av 
Chromdioxid Super 
6 P: BASF Chromdioxid: Bra typ II. 
S P: BASF LH Super I: Bra typ I. 
S P: BASF LH Extra I: Bra typ I. 



Hitachi
pch MaxelI
banden görs 
på samma fa
brik . De olika 
typerna mot
svarar var
a ndra i stor 
utsträckning. 

är det gäl
ler formgiv
ning tycks 
dock Hitachi-ba nden vara lite 
styvmoderligt behandlade. T ycke 
och sma k vare oss fj ä rran a tt 
diskutera, men Hitachi-l ådorn a 
har alltid sett lite " ta ma re" ut ä n 
MaxelIs . 

Maxeli ha r också nera band på 
sitt program, men i Sverige "sä ljs 
bara fyra H itachi-typer. Den mest 
ava ncerade av dem ä r Hit achi SX 
som motsvarar X L11-S hos Max 
elI. Det är fråga om ett bra typ II 
med ett märkba rt diska ntlyh . Vid 
10 kH zökar känsligheten ca 2 dB . 

Hitachi SR ä r ett mycket bra 
band av typ I. Också det ger ett 
diskantiyrt , men mycket må ttli g t. 

Hos Ma xe lI heter motsvara nde 
ba ndt yp XLI -S . 

Hitachi UD ä r ett "U ltra Dyna 
mi skt" band som heter likada nt i 
Maxellfa miljen . Med vår värde
ring av de olika egenskaperna 
klassar vi det ungefär likvä rt det 
dyra re SR . Men det finns skillna 
der: UD ger något mera dyna mik 
ä n SR som i sin tur ger bättre 
diska nt ä n U D. Det ä r ba ra att 
välja . 

Hitachi LN. slut li gen motsva
rar U L och är ett lågpris- och 
lågkva litetsba nd . Låg dyna mik 
och trött diska nt diskva lificerar 
ba ndet för a mbitiöst hi ri-bruk. 

6 P: Hitachi SX: Bra typ II med viss diskanthöjning. 
6 P: Hitachi SR: Mycket bra typ I med fin diskant. 
6 P: Hitachi UD: Mycket bra typ I. 
4 P: Hitachi LN: Enklare typ I med trött diskant. 

BASF vill göra ett bra meta ll
ba nd. Det ba nd man nu ha r häv
da r sig inte så vä l mot a ndra 
meta lltyper. När vi senas t träf
fade BAS F-folket på hi fi -mässa n 
i Diisseldorf svävade ma n inte på 
må let : 

- Va rför ska ll man egentligen 
a nvä nda meta llba nd ? Det ä r svå rt 
att motivera folk att beta la vad 
den lill a förbättringen kostar . 
Men vi har fa kti sk t hitta t ett 
utmärkt a nvä ndningsområde för 
meta lltekniken! 

Sade man och introd uce rade 
raskt sin typ I V i C 120-längd . 
Må nga gånger vill ma n ha en lå ng 
sa mm a nhänga nde speltid . C 120-
band finns förvisso sedan tidiga re , 
men det tunna bandet med sitt 
tunna magnetskikt ger a lltför då
ligt ljud . Använder man däre mot 
metallpigment ka n ma n fa ktiskt 
få hi · fi-kvalitet även från en så 
lång kasse tt . Det finn s inga mii t
vä rden på C I 20- kassetten i sa m
manställningen, men vi ha r ändå 
mätt den . Den ger en dynami k av 
ca 56 dB och en utm ärkt diska n
tå tergi vning. Pres ta ndamässig t 
hamnar den sammantaget på 6 
poäng, dvs i klass med bra typ II 
eller de a llra bästa typ I. 

Som tidi
ga re fra m
gå tt ä r H ita
c hi indenti sk t 
med Maxe lI . 
Hä rav följer , 
i detta fa ll å t
minstone, a tt 
Maxe lI ä r 
identiskt med 
Hitachi . 
Ba nden sä Ijs 
i Sverige genom olika ka na ler , och 
Maxellna mnet ä r det överlägset 
mest kä nda och så ld a. 

Hä r finn s också ett större utbud 
med . och vi bö rja r med det enk la
ste UL-bandet. Om det ka n vi kort 
konstatera a tt det ä r ett band ma n 
köper för a tt det ä r billigt, och inte 
främst för a tt det är bra. Kä nne
teck nen fö r dyliga band ä r låg 
dynamik och mindre god diska n
tåte rgivning . 

Maxe li UD ä r nästa pinne på 
s tegen. Och dit ä r det ett rejä lt 
kliv . Maxe lI U D ä r ju e tt band 
med ett oerhö rt gott renomme. 
Delvis förtjänt i va rt fall. U nder 
å re t har fabriken slä ppt ut en ny 
förbättrad version av det. Förbä tt 
ringarna ha r va rit så mä rkba ra a tt 
bandet nu pl acera r ig bl a nd de 

Den eleganta kassetten med 
små spola r för bandet säljs i Sve
rige av Inkel , tel 08/7 148973. 
Ba nden görs d äremot på olika 
hå ll. För ett å r seda n fa nns ba ra 
en ba ndkva litet a tt tillgå, nä mli
gen ett enkelt lågbrusband . Vi 
efterlyste då bättre ba ndtyper till 
den välgenomtänkta kassetten . 
Nu rinns tre typer a tt vä lja på. 

Av dem tycks oss Super LH 
ganska bekant. Bandet ä r riktigt 
då ligt med låg dynamik och då lig 
diskant. 

Men alternativen ä r bä ttre. In 
kel Chrome är ett bra typ II med 
stor dynamik och bra frekvens
gång. Det skulle kunna vara till -

verkat av Fuji och visar stora 
likheter med Fuji FR II , t ex . Men 
det finns nera möj liga tillverkare. 
Ba ndet ä r hur som helst bra . 

Inkel M etal ha r mycket stor 
utstyrba rhet vid låga frekvenser. 
Bruset ligger tä mligen högt , men 
dynamiken kommer ä ndå upp 
över 61 dB, vilket ä r utmä rkt. Vid 
högre frekvenser ä r å tergivningen 
något sä mre. Frekvensgå ngen pe
ka r ganska brant nedåt med ett 
fa ll på nä ra 3 dB vid 10 kHz . 
Likaså ä r nivåjämnheten bekym
mersa m. 

Sa mm a ntaget gör detta att In
kel Metal ligger i en lägre meta ll 
ba ndklass. 

7 P: Inkel Metal: Intressant kassetthus med band av enklare typ lY-klass. 
Diskanten mindre god i jämförelse. 
6 P: Inkel Chrome: Bra typ II. 
2 P: Inkel LH: Dåligt band av typ I med låg dynamik och klen diskant. 

a llra bäs ta jä rnoxid ba nden . Till 
det resultatet bidra r en dyna mik 
på 58 d B och en ra k och fin 
frekvensgång. 

J a, U D ha r blivit så bra att det 
fa ktiskt konkurrerar fra mgå ngs
rikt med det dyrare XLI-S. Ban
den skiljer sig frä mst å t genom a tt 
X L1 -S ger ett litet diskantlyft och 
bättre dynamik i diskanten . Också 
X L1-S ä r a lltså e tt utmä rkt typ I. 

På kromsidan finns två typer, 
varav UD XL-II är ä ldst och 
fö rmodligen kommer att för-

svinna så små ningom . Hög dyna
mik och bra diska nt gör det till ett 
bra typ II. Den som vill ha en ra k 
frekvensgång ka n möjligen mi s
stycka till en liten diskanthöjning . 

Detsa mma gäller i ä nnu högre 
grad för X L1/-S som ger ett tyd
ligt diskantlyft. + 2 dB vid 10kHz 
säger mätninga rna. Dä rmed följer 
också en bättre ka pacitet i diskan
ten . X L11-S ha r också en mycket 
god nivåjä mnhet. I öv rigt ä r Max
elis båda typ II-ba nd ganska lika 
och ger bra resulta t. 

MaxelIs typ IV heter MX och 
ä r mycket bra. De allra första 
proverna vi överhuvud taget fick 
på metallba nd gav ganska stora 
variationer i utnivå n. Det gä llde 
a lla tillverka re. Numera har den 
egenskapen förbättra ts och stabi
li serats. På just den hä r punkten 
ha r Maxe lI a lltid legat väl till, och 
meta llba ndet ä r hä r mycket jämnt 
och fint. Inget typ IV ä r bättre, 
men TDK :s ä r lika bra . 

8 P: MaxelI MX: Typ IV i allra översta kvalitetsskiktet. Mycket god 
nivåjämnhet. 
6 P: MaxelI XLII-S: Bra typ II med tydligt diska ntlyft. 
6 P: MaxelI UD XL-II : Bra typ II med antydan till diskantlyft. 
6 P: MaxelI UD: Mycket bra typ I. 
4 P: MaxelI US: Enklare typ I. 
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KASSETT EST forts fr föreg sida 

De amerika nska 
Memorexba nden in
går numera inte i 
M emorex koncernen 
uta n ha r övertagi ts 
av Radio Shack. För 
den som är intresse
rad av turerna 
ba kom detta hä nvi
sa r vi till Bob Angus 
kröni kor i tidigare 
RT. Banden visa r 
sig hur som helst komma från 
diverse pl atse r i vä rlden : orma l 
Bias kommer frå n Tyskla nd , 
MRXI och Chrome II frå n Irl a nd 
och Hig h Bias och Metal frå n 
USA. Allt enligt texten på as
ka rna . 

Det tyska Normal Bias ä r av 
typen a llra enkl as te typ l, som 
ma n a nvä nder nä r ma n behöver 
höra vad som sägs på ba ndet, men 
j ust inte mer. Det kosta r också 
dä refter. 

M RXI ä r kla rt bä ttre , men 
ä ndå av rä tt enkelt slag. Dyna mi
ken ä r ca 57 dB vid låga frekven 
ser men sjunker kra ftigt vid höga 
frekvenser. Max nivån vid 10 kH z 
ä r ca - 10,5 dB. Utsigna len va rie
ra r också kraftigt i ni vå. 

De båda krom ba nden frå n Me
morex har a lltid förbrylla t oss. J a, 
det rö r sig egent ligen inte om två 
krom ba nd uta n om ett krom plus 
ett "kromekviva lent" ba nd . Två 
ba nd av typ II , a lltså, enligt ny 
terminologi. Ba nden har funnits 
ett pa r å r. I å r mä ter vi dem vid 

sa mma förmagnetisering och då 
kan man se en tydlig skillnad 
mell a n dem: High Bias ger en 
kraftig ökning i diska nten meda n 
C hrome hå ller en ra k frekvens
gå ng. High Bias ger dessuto m en 
något högre dyna mik . Om ma n 
vä rdera r rak frekvensgång är 
a lltså C hrome ett bä ttre va l, och 
vill ma n vässa sitt ljud passa r 
High Bias bä ttre. 

Problemet ä r ba ra a tt de båda 
ä r ganska då liga i jämförelse med 
a ndra typ II. Dyna miken ä r må tt
li g och nivåva riatione rna ga nska 
stora . 

T yp lY frå n Memorex tycks 
fortfara nde farmställas i en blyg
sam produktion. I va rje fa ll varie
ra r egenska perna en hel del frå n 
prov till prov. Ba nden visa r över 
lag också sta rka nivåva ri a tioner 
och en diska ntförmåga som, för 
att komma från metallband , ä r 
ganska ringa. Resultatet blir a tt 
ba ndet inte kl a rar sig så väl i 
jämförelse med a ndra meta ll 
ba nd . 

7 P: Memorex Metal: mindre gott typ lY. 
5 P: Memorex High Bias: dåligt typ II med extra diskanthöjning. 
5 P: Memorex Chrome: dåligt typ II . 
4 P: Memorex MRXI: enkelt typ I med tveksam diskantåtergivning. 
3 P: Memorex Normal Hias: typ I av allra enklaste slag. Dålig diskant. 

De två fö rsta bok-
stäverna i PDM ag
netics står för Phi
lips och duPont. 

a mnet . och ba n
den , ä r e tt resulta t 
av a tt Philips gå tt in 
som ägare i du
Pont-koncernen. 
Ba nden kommer 
också a tt sä ljas un
der na mnen Philips 
och Ma ra ntz, som 
ju också stå r Philips 
nä ra numera. 

PDMgneti~~1 
. ..•• . I 

" .. ' 

PDMagnetics Ferm ä r det enk
laste ba ndet i sort imentet. Det hö r 
också till de enklare jä rnoxid ban
den i testet. En ganska hög utstyr
barhet oeh desslikes högt brus ger 

en medelmått ig dynami k. Fre
kvensgå ngen li r ga nska bra, men 
signal kapaci teten i diska nten bris
ter en del. 

PDMagnetics Tri Ox ide Ferm 
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Märket agaoka 
finner man i J apa n 
på a l·leha nda tillbe-

"", HI-Fl MATERIAL PRODUCTS 

hör i hi fi-bran-
schen. u dyker det 
upp kassetter med 

agaokas namn på 
hä r i landet. Yem 
som gör dem ä r 
okä nt , men veterligt 
finns det bara en 
tillverkare av fer-

FC-FERRICHROME 

Nagaoka) 
rok romband i Japan, och eftersom 
ett sådant ingår i sort imentet ä r 
det inte omöjligt a tt banden kom
mer från Sony. De motsvarar 
dock kna ppast något band som 
finns a tt köpa med Sony-namnet 
på. 

En intressa nt detalj med Na
gaokakassetterna ä r inspelnings
spä rren . Den bestå r av ett litet 
skju tba rt pl ast lock . Ma n kan 
al ltså lä tt både sä kra och avsä kra 
ba nden uta n a tt behöva a nvända 
tape eller d ylikt. 

Nagaoka LN ä r en ga nska trist 
hi storia. Det rör sig om den van
liga " Iågbruskom bina tionen " låg 
dyna mik och då lig diskant. Ett 

budgetband Ulan musikaliska vi
sioner , så ledes. 

Nagaoka CR ha r också lite 
problem med diskanten och pl ace
rar sig fra mför a llt dä rför bla nd 
de sämre typ II. 

Nagaoka tillhandahåller ett av 
de fyra märkena av ferrok rom
ba nd. Det ba ndet heter FC och ä r 
i stort se tt oskiljaktigt lika bra 
som öv ri ga ferrokromer. De ger 
a lla bra resulta t av "näs ta n me
ta llba ndklass" . 

agaoka M etal ha r inte så hög 
dyna mik , och dessutom lite fattig 
diska nt. 

Yi pl acera r det dä rför bla nd de 
enkla re metallbanden. 

7 P: Nagaoka Metal: inte så bra jämfört med övriga typ lY. Diskanten 
problematisk. 

6 P: Nagaoka FC: typ III med prestanda alldeles under metallbanden. 
5 P: Nagaoka CR: dåligt typ II. 
2 P: Nagaoka lN: dåligt typ I. 

ha r marknadens längsta namn, 
och ba nder ä r något bättre än 
Ferro. Dyna mik vid både låga och 
höga frekven ser är förbättrade, 
men mä rkligt nog ä r frekvens
gången säm re. Dessutom fanns 
det stora ski llnader mellan de tre 
provade kassetterna . 

duPon t va r firman som ur
sprungligen tog fram och mark
nadsförde kromd ioxid för tape
bruk . Fortfarande är duPont enda 
levera ntör av kromdioxid i vä rl 
den (med unda ntag för någon 
fa brika nt som tillverka r ox iden på 
licens). De fö rsta kromba nden 
som rea liserades ka llades Cro
Iyn-band . Det namnet lever kvar i 
PDMagnetics 500 Crolyn. Siffra n 
500 stå r för magnetmaterialets 

koercivitet i Örsted. Att man in
ternat ionellt har sta nda rdisera t 
enheten A / m för denna egenskap 
tycks ingen lå tsas om. 

Alltnog; ba ndet ä r ett mycket 
bra typ II -band med egenska per i 
klass med många metallband. Dy
na miken ä r hög, mest tack vare ett 
lågt brus. Till skönhetsn äcka rna 
hör ganska stora nivåva ri a tioner 
och låg kopieringsdämpning. 

Meta llba ndet från · PDM agne
tics heter // 00 Meta/. Del utmär
ker sig framför a ll t genom mycket 
hög .utstyrba rhet i diska nten. Dy
namiken ä r inte så hög, mätt med 
metallbandmått, men ba ndet ä r 
ä ndå samma ntaget av högsta 
klass. 

8 P: PDMagnetics 1100 Metal: typ lY av toppklass. Mycket stor 
diskantkapacitet. 

7 P: PDMagnetics 500 Crolyn: mycket bra typ II. 
5 P: PDMagnetics Tri Oxide Ferro: bra typ I. Hög dynamik, men 

något mager diskant. 
4 P: PDMagnetics Ferro: enklare typ I. 



Kassettba nden med 
Philips-namnet ska ll 
va ra tillverkade av 
PDM agneti cs, och 
bör a lltså va ra 
ganska lika ba nden 
dä rifrån. Det stäm
mer i stort sett , men 
det finns vissa skill
nader. 

Philips .~, ..... ' 

Den största av 
dem gä ller Philips 
Ferro som a lls inte sa mma 
ba nd som PDMagnetics Ferro. 
Philips ba nd ä r faktiskt riktigt 
dåligt medan PDMagnetics låg i . 
en bättre klass. Felen med Philips 
Ferro ä r nera. Frekvensgå ngen ä r 
testets sämsta; utstyrba rheten li
kaså, liksom nivåjämnheten . Dy
namiken vid låga frekvenser li gger 
bara en kna pp dB över det sä msta 
värdet. På Philips i Sverige vet 
man inte bes tämt va rifrån ba ndet 
kan komma, men hå ller det för 
troligt a tt det ka n va ra inköpt 
någon a nna nsta ns än hos PDMag
netics. 

Philips Ultra Ferro ä r dä remot 
ett bra jä rnoxid band och uppen
ba rligen identiskt med PDMagne-

tIcs 
Men svå righeterna å terkommer 

med Philips Ultra Chrom e. Det ä r 
i och för sig ett bra kromband , 
men PDMagnetics är ännu en 
liten bit bä ttre. Skillnaderna ä r i 
och för sig ganska små , men 
Philipsbandet ha r något lägre dy
na mik, något sämre diskantegen
skaper och något mera kopierings
effekt. 

Detta räcker till för a tt ba ndet 
"ba ra " ä r bra och inte mycket bra . 

Mot Philips M etal har vi dä r
emot inga invä ndninga r. Ba ndet 
ä r , liksom PDMagnetics meta ll 
ba nd , av a llra högsta klass med 
testets bästa diskantförmåga . 

8 P: Philips Metal: typ IV av toppklass. Hög diskantkapacitet. 
6 P: Philips Ultra Chrome: bra typ II . 
S P: Philips Ultra Ferro: bra typ I. 
l P: Philips Ferro: testets sämsta band. 

Pioneers ba nd till -
verkas av Fuji . Ba n
den ska ll dock va ra 
specia lkokade för 
Pioneer och skiljer 
en del frå n Fujiba n
den . Ba nden från 
Pioneer ha r dock 
förändra ts, och för
bä ttra ts, sa mtidigt 
med Fujiba nden. 

Pioneers enkl aste @PIONEER 
band heter N I och • ___________ _ 

visa r sig va ra ett bra 
ba nd av typ I. Frekvensgå ngen ä r 
rak och fin , även om dyna miken 
på SS dB inte ä r så imponerande. 
Ringa utstyrba rhet och lågt brus 
är a ndra kännetecken. Ba ndet lik
nar sta rkt Fuji DR. 

Pioneer N2 ä r ett mycket bra 
järnoxidba nd med lika bra fre
kvensgång och högre dyna mik 
dä rtill. 

Kromba ndet, typ II , från Pio
neer heter C I och ger ett bra 
resulta t. 

Rak frekvensgång ger högt be-

tyg tillsa mma ns med att de a ndra 
pa ra metra rn a visa r hyggliga vä r
den. 

Pioneer M I utmä rker sig inte 
heller genom någon fra mträda nde 
egenska p uta n, som sig bör, ge
nom bra resulta t på de nesta 
punkterna . Kopieringsdä mp
ningen ä r dock testets bäs ta . Där 
mä te r vi 61 dB , men det be ror 
sä kert på a tt vi här ba ra ha ft 
C60-ba nd a tt tillgå . Det tjocka re 
ba ndet ger a utomatiskt bättre 
vä rde. 

8 P: Pioneer MI: toppband av typ IV. 
6 P: Pioneer CI: bra typ II . 
6 P: Pioneer N2: mycket bra typ I. 
S P: Pioneer N l: bra typ I. Rak frekvensgång. 

Ja pa ns 
verka re, va rs ba nd till verkas i 
Fra nkrike. Å tminstone fö r Euro
pa marknaden. I det stora sorti 
mentet på sju verkliga va ria nter 
ä r a lla utom UC X gjorda i Fra nk
rike . Vå rt UC X ä r tydligen ett 
tidigt prov som kommer frå n J a
pa n ännu så länge. 

Om vi bö rj a r frå n botten i 
sortimentet finn er vi CHF. Det ä r 
dock inte något bottenlös t elän
digt ba nd , men vä l ett ba nd med 
ga nska ringa impona toreffekt. 
Vä rdena ligger över lag ga nska 
beskedligt till. 

Med Sony BH F n ytta r vi oss ett 
pa r steg uppå t. Hä r ä r både fre
kvensgå ng och dyna mik bra, och 
ba ndet som helhet ä r också bra . 
Kopieringsdä mpn ingen ligger hä r 
ova nligt högt, dvs stö ra nde ba nd
eko blir svå rhörba rt. N orma lt lig
ger ekot över brusnivå n för a lla 
bandtyper utom meta llba nd och 
vissa enkla, lågkä nsliga ba nd med 
då liga da ta . BH F ä r ett unda ntag 
hä rvidl ag. 

Son y A HF ger fin dyna mik 
både vid låga och höga frekvenser. 
Kopierin gseffekten ä r låg även 
hä r. Nivåva ria tionerna ä r en 
a ning stora, men da ta ger ändå 
bilden av ett jä rnoxidba nd i hög
sta klass . 

Alldel es nytt ä r UCX. som ä r 
ett ba nd av typ IEC II , a lltså ett 
kromlikna nde ba nd . Det visa r sig 
få a llde les utsökta da ta och place
ra r sig bla nd de a llra bäs ta krom
ba nden. Skenet bedra r emell ertid 
en liten smula. Vå rt prov ä r av 
längden C60 som kan ha tjocka re 
ox idskikt än C90, som vi a nna rs 
prova r hä r. Det tjocka re ox idskik
tet ka n ge högre dyna mik , och den 
tjocka re basen ger högre kopie
ringsdä mpning. Med dessa reser
va tioner i minnet få r vi ä ndå 
konsta tera a tt dyna miken ä r ex-

62 dB. Detta uppnås 
genom en utstyrba rhet som ä r 
högst bland a ll a ba nd av typ II. 
Även i C90-versionen borde det 
hä r ba ndet tillhöra de a llra bäs ta 
typ II-ba nden. 

Dä r å terfinns också UCX-S. 
Hos må nga band typer tycks den 
tillagda bokstaven S betyda a tt 
frekvenskurvan är extra vässad . 
Så ä r i a lla hä ndelser fallet med 
UC X-S . Vid IOkH z ha rden stigit 
ca 2 dB , och ba ndet lämna r dä r
med den renl ä riga hi -fin till för
mån för dem som gill a r ett a nna t 
"sound". Trots denna egenhet ä r 
UC X-S a lltså också ett toppba nd , 
även om dyna miken är något lägre 
ä n hos UC X. 

Referensba ndet enligt I EC för 
tvåskiktband typ III görs av Sony. 
Icke då a tt undra på a tt Sony 
FeCr uppför sig mycket vä l i en 
spel a re som trimmats enligt I EC. 
Frekvensgå ngen blir praktiskt ta
get helt rak, och även övriga 
egenska per kommer helt till sin 
rä tt. Dyna miken ä r mer än 2 dB 
högre än hos de a ndra ferrokrom 
ba nden . Det uppnås fra mför a llt 
genom hög utstyrbarhet. Det finn s 
bara fyra olika ferrokromba nd på 
ma rknaden, och tre av dem ä r 
mycket lika. Sony skiljer emell er
tid ut sig och är väsentligt bä ttre. 
Fa ktiskt vä rdera r vi det till a tt 
va ra lika bra som de bättre meta ll 
ba nden! Inte lika i ka raktär , men 
vä l lika "bra" . 

Sony M etallic tillhö r de bäs ta 
meta ll ba nden , och ä r a lltså lika 
"bra" eller om ma n så vill kn a p
past "bä ttre" än Sonys ferrokrom
ba nd . Det som skilj er de båda 
typerna å t ä r a tt meta llba ndet ha r 
betydligt bä ttre diskantå tergiv
ning. Ba ndet tå l a lltså sta rka re 
signa ler i diska nten . I gengä ld ä r 
dynamiken vid låga frekvenser 
något lägre. 

8 P: Son y Metallic: typ IV av högsta klass. 
8 P: Sony FeCr: bästa typ III. Lika bra som de bättre metallbanden. 
7 P: Sony UCX-S: mycket bra typ II. Ger diskanthöjning. 
7 P: Sony UCX: mycket bra typ II. Hög utstyrbarhet. 
6 P: Sony AHF: mycket bra typ I. 
S P: Sony BHF: bra typ I. 
3 P: Son y CHF: enklaste slage!s typ I. 
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Så här 
tolkar 
du staplarna: 

Toppen på stapeln visa r hur sta rkt du ka n 
in på ba ndet. Den nivå n skall ligga så högt som 
möj ligt. 

Det röda fä ltet visa r hur mycket signalen 
frå n ba ndet vari erar i styrka (förstorat fem 
gånger) . Det ska ll vara så litet som möjligt. 

U ndre delen av det blå fältet visar hur lå ngt 
maxsignalen sjunker i diska nten. Den skall 
sjunka så lite som möjligt; dvs den blå plus den 
röda delen skall vara så liten som möjligt. 

Det lutande strecket visar frekvensgången 
mella n 3 15 Hz och 10kHz. Skall va ra vågrät. 

Övre ka nten på det svarta fältet visar hur 
stark kopieringseffekten är. Ibland är den under 
sjä lva stapeln . Det betyder att kopieringseffek
ten ligger lägre än ba nd bruset. Den ska ll ligga 
så lågt som möjligt. 

Stapelns und re ka nt visar brusnivån. Den 
skall va ra så låg som möjligt. Dyna miken är 
avstå ndet mella n brus och maxnivå, dvs sta
pelns hela längd, a lla fä rger inräknade. Den 
ska ll va ra så lå ng som möjligt. 
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KASSETIEST 

Till gänget som er
bjuder så många 
som 7 olika kasset
typer sällar sig 
också TDK. Märket 
kommer från en av 
de japanska gigan
terna. 

Band av typ IV 
har man faktiskt två 
stycken. Ja, banden 
är knappast två, 
men väl kassethöl
jena. TDK MA-R är 
sålunda marknadens enda kassett
band i metallhölje. Höljet består 
dels aven metallprofil, dels väg
gar av genomskinlig plast. Det 
hela blir både stabilt och elegant. 
Frågan är emellertid våd man 
Ijudmässigt får ut av det höga 
priset. 

gången lite grand genom extra 
känslighet vid höga frekvenser. 
Detta må vara oönskat för den 
som önskar rak frekvensgång, 
men bandet är så bra i övrigt att 
det ändå hör hemma bland de 
allra bästa banden av typ lEe II, 
alltså kromtyp. Diskantförmågan 
är mycket hqg, nivåjämnheten är 
lika med den bästa i testet (till
sammans med åtskilliga andra 
band) och dynamiken når ca 60 
dB. 

För första gången 
har vi här med 
svenska Track
bandet i ett stort 
jämförande kasset
test i RT. Vi har i 
och för sig testat 
bandet förut, men 
nu ges .det tillfälle 
för första gången att 
jämföra det på lika 
villkor med alla kon
kurrenter. 

Bandet från 
Track heter enkelt nog Track I, 
därmed lämnande plats för Track 
2, 3 osv. Tvåan är redan aviserad 
på bandkartongen , men finns 
ännu inte. Våra nya mätningar på 
ettan rubbar knappast den bild vi 
skaffat oss av bandet tidigare: 
Framför allt är frekvensgången 
inte bra. Vid 10 kHz har vi tappat 

4 P: Track I: Enklare band av typ I. 

mer än 3 dB, och det för också 
med sig ganska dålig utstyrbarhet 
i diskanten. 

Nivåvariationerna är också i 
högsta laget. Något uppvägs detta 
av att dynamiken är relativt hög 
med lite drygt 58 dB, men bandet 
placerar sig ändå bland de enklare 
banden av typ I. Bandet är nämligen helt det

samma som i TDK MA. Och det 
betyder att bandet är av typ IV 
och av yppersta klass. Av alla 
metall band ger de här båda -
tillsammans med MaxelI MX -
minst variationer i utnivån. Även 
i övrigt är data mycket goda. Att 
kopieringsdämpningen skiljer så 
mycket som 3 dB mellan MA-R 
och MA är knappast signafikativt. 
Det kan möjligen skyllas på att vi 
mätt denna parameter på bara ett 
exemplar av MA, på grund av ett 
smärre missöde i labbet. 

Den enklare utgåvan av typ ,-----------------------------1 
II-bandet heter TDK SA. Det ger 

TDK SA-X tillhör de band som 
gärna knycker upp frekvens-

1 POÄNG 2 POÄNG 

LN 

Poängen 

också ett visst. diskantlyft och i 
samband med det en bra dynamik 
i diskanten . Dynamiken vid låga 
frekvenser är emellertid ett par dB 
lägre än hos SA-X, vilket gör 
bandet något enklare. Ändå är SA 
ett utan tvekan bra band av typ II. 

Man gillar diskant, tydligen, 
hos TDK. Järnoxidbandet AD-X 

forts på sid 96 

3 POÄNG 4 POÄNG 

Memorex NI PDMIIgnetlc8 

SonyCHF Ferro 

Alexett I KopIe- TDKD 

ring Memorex MAX1 

Alexett Mater AgfII Fe' 

Track Track • 

MIIxel' UL 

Hitachi LN 

AgfII LNS 

med den här sammanställningen är att poängen i den skall 
visa vilka band som har bäst förutsättningar att ge bäst 
ljud enligt hi fi-kraven . De olika färgerna skiljer ut olika 
bandtyper. Ett mycket bra band av typ I, järnoxid, kan 
alltså vara bättre än ett av typ II , krom, medan även ett 
mindre gott band av typ IV, metall, alltid är bättre än ett 
typ I. 

Skillnaderna mellan näraliggande poäng är ganska 
små. Den ordning banden står i inom varje grupp saknar 
betydelse. 
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8 P: TDK MA-R: Typ VI av bästa klass i "lysförpackning". 
8 P: TDK MA: Typ IV av bästa klass. 
7 P: TDK SA-X: Mycket bra band av typ II med tydlig diskanthöjning. 
6 P: TDK SA: Bra band av typ II med tydlig diskanthöjning. 
6 P: TDK AD-X: Mycket bra band av typ I med tydlig diskanthöjning.' 
6 P: TDK AD: Mycket bra band av typ I med något mindre 
diskanthöjning. 
4 P: TDK D: Enklare band av typ I med någon diskantsänkning. 

5 POÄNG 

Nagaoka CR 

Mamorax 
Chroma II 

Mamorax 
High Bias 

SonylHF 

BASF LH El 

BASF LH SI 

AgfII Fe'-S 

Fujl DR 

Pion .. r N1 

Philips 
Ultra Ferro 

PDMagnetics 
Tri Oxida 

6 POÄNG 

• 
7 POÄNG ......... ............. 

PI 
------l ............. 

Maxall UD Xl-II 

Fuji FR II 

Inkal Chroma 

Agta Cr II-S 

Pionaar C1 

Hitachi SX 

Philips 
Ultra Chroma 

TOK SA 

Maxall XllI-S 

Agta Cr II 

BASF CR II 

TDK AD-X 

MIIxe" UD 

Sony AHF 

Hitachi UD 

Maxall XLI-S 

Plon_ N2 

TDKAD 

Hitachi SR 

Fuji FR I 

Fujl ER 

MlF_PI 

Sony UCX 

BASF CR-M II 

BASF CR-S II 

TOK SA-X 

PDMagnatics 
600 Crolyn 

Sony UCX-S 

8 POÄNG 



Fujis kassensensation: 
ee 

Helt nya band 
Fujis nya kassetter är så förbättrade att vi t o m har bytt beteckning på 

dom. 
- Dom är helt enkelt bättre på alla punkter: Större MOL- och SOL-nivåer. 
Dom tål mer stryk vid inspelningen med andra ord . Bruset är ännu lägre . 
Dom är mindre känsliga för variationer iförmagnetiseringen. Frekvenssva
ret är jämnare - från lägsta bas till högsta diskant. 

Så har vi polariserat magnetpartiklarna så att banden rymmer mer 
ljudinformation - det ger större utnivåer och dynamik. 

Dom tål mer nötning , högre temperatur och fuktighet. Arkiveringsegen
skaperna är bättre och kopieringseffekterna har minimerats. 

Mekaniken är också bättre på alla punkter. Nytt skal. Precis bandtran
sport - mindre svaj och intermodulation . Stabilare azimutvinkel. Tystare. 
Specialbehandlade glidytor. Specialpreparerad tryckkudde med enormt låg 
friktion . Fantastisk precision i guiderulIar och axlar. 

Och startsladden rengör automatiskt tonhuvudena! Intressant detalj för 
synskadade: Kassetterna har blindskrift för identifiering av A- och B-sidor
na. Du får också två satser märketiketter med varje kassett. 

"2l FUJI 'i:I FUJI 'i:I FUJI 

-t- "T 
. . 

T r~ .,.... - '"'1-
_._ 1' ..... - _.'- .......... '- ' ' ~fl" •• •• 

ER ~ - 90 FR-I :;::':-:":"-::- 90 FR-n :=.::-='-90 

Fuji ER 
Järnoxidband som är en utveckling av Fuji FX-I . Fuji ER har alla de nya 

Fuji-egenskaperna - bättre på alla punkter! 

Fuji FR-I 
En sensation . Det här är ett nytt järnoxid band som faktiskt slår många 

krom band när det gäller dynamiken . (Rena dynamiten!) . Lyssna på dis
kanten hos Fuji FR-I - suverän ! 

Fuji FR-II 
Jagar du en extremt låg brusbild så är det här krombandet fantastiskt. 

Suveränt jämn frekvensgång . 

Hela sortimentet 
Förutom dom här tre banden har vi nyheterna Fuji DR - ett mycket bra 
band för t ex den portabla spelaren . Typiskt all roundband som klarar 
mycket! 

Fujis Metallband har alltid legat i topp. Det här metallbandet är bättre 
på alla punkter. Det har en dynamik som är svår att slå! 

Vi har en broschyr som berättar allt om dom nya Fuj i-banden . Fråga 
efter den i din butik. 

- den japanska toppkassetten 

Generalagent: TELETON AB , 351 05 Växjö 
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Nu ännu bättre ljudåtergivning. 
Superferro, Superchrom, Carat och Metall med 

HDX::: High Dynamic Extra, Som står för bättre 
diskant, högre dynamik och renare bas. 

Ferrocolor och Stereochrom med HD ::: High Dynamic. 

Sex nya kvalitetsband för att passa alla typer av 
ljudanläggningar. Al/a med ny, helsäker mekanik. De 
sex bästa band vi någonsin gjort. 

Finns hos din radiohandlare. Prova! Lyssna! Enjoy Yourself ! 

AGFA-GEVAERT . 
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OKTOBER 1982 

Aktual iteter och debatt , 
kommentarer 
och recensioner 

Redaktör : Ulf B Strange 

'Analogtekniken är ålderdomlig, 
helt klcrrt behövs en ny teknik!' 
Gensvaret på allt det nya som 
RT rapporterat om under se
nare tid, t ex tankar på en 
fö rnyad analog skivteknik, di
gitalinspelningsprojekt, DMM
graveringen, osv har varit 
starkt och läsare har hört av sig 
med en mängd brev, telefon
samtal och synpunkter. Vi vä l
komnar alla inlägg och vi tror 
att utvecklingen stimuleras av 
den diskussion som uppenbart 
pågår på skilda nivåer om mål 
och medel, kvalitetsaspekter 
och framtidsutsikter. Det här 
inlägget, som vi upplåter le
darsidan för, kommer f rån 
Calle Friedner, producent vid 
Riksradion i Stockholm. Vi vill 
understryka, att han framträ
der helt och hållet på eget 
initiativ och att hans åsikter 
inte nödvändigtvis delas av 
Riksradion eller, fö r den de
len, av denna tidning i alla 
avseenden. 

Red av Pejling 

•• Länge ha r vi nu genom pres
sen bibringa ts tron, att det digi
ta la ljudet skull e vä nta runt hör
net och att vi na lkade oss detta 
hörn med sj umil as teg . Så läser 
man i augustinumret av Radio & 
Television att Matsushi ta få tt 
ka ll a fötter och vill utveckl a den 
ana loga ljudåtergivningstekniken. 
Man fråga r sig: Hvadan? 

Ja, det är inte så lätt a tt sva ra 
på , men problemet gå r att dela 
upp . 

För det första råder lågkon
junk tur i västvä rlden. Detta å ter
verka r naturligtvis sta rkt på hi 
fi-branschen , som tillverka r pro
dukter av Iyx- ell er nästan-I yx ka
raktär. Dessutom har just video
tekniken introducera ts på a llva r, 
vilket gjort a tt man fö redragit a tt 
lägga ned penga r på sådan utrust
ning. Sa mtidigt ha r ljudtekniken 
gjort på ställ et marsch, även om 

man på oli ka sä tt försökt få det att 
se ut som om en utveckling skett . 

åja, en liten utveckl ing har må
hända skett de sis ta å ren. men den 
ha r va rit obetydl ig för de nesta 
konsumenter. Slu tlige n har det 
a lltså skrivits allt mera om den 
kommande digi ta ltekn iken. som 
ska ll- göra slut på de nes ta av 
fö rt ret ligheterna hos dagens ana
loga teknik (brus och svaj sa mt 
skivskador framför a llt ). Allt 
detta ha r sa mverkat till att 
minska avsä ttn ingen för hi fi
produkter. 
{:( Så ha r vi då kostnaderna . En 
di gi talskivspela re kommer a tt 
kosta inledningsv is 5 000- 6 000 
kr. Kommer konsumenterna va ra 
vill iga a tt beta la så mycket fö r a tt 
få bättre ljud ? Personligen tror 
jag det , men fö rsä ljningen kom
mer kanske a tt gå långsam mare 
än den gjort för videospelarn a. 
Anledningen till att man kommer 
att köpa är a tt prisskillnaden mel
lan en högklassig ana log skivspe
la re med högkl assig tonarm och 
dito pick up och digita lskivspela
ren är mycket liten. Här ha r man 
nu i decenni er lagt ned enorm a 
belopp på att få fram bra skivspe
la re med ett minimum av svaj och 
muller, på a rmar med idea lisk 
egenresonans, på pick uper med 
spikrak frekvenså tergivn ing, ex
trem spårförmåga och minimal 
distorsion. Priset för denn a fo rsk
ning ha r blivi t fö rhå ll andevis höga 
konsumentpriser, som ibland dock 
inte står i rela tion till produktens 
kvalitet. I dag kosta r alltså ett 
gra mmofonverk ofta över 2 000 
kronor. en god tonarm lika myc
ket och dä rti ll kommer pick upen, 
som kosta r a llt mellan I 000 och 
5 000 kr. Räkna sjä lva! Man kom
me r lä tt upp i ett hög re pris än fö r 
en digita lskivs pela re . 

Ändå å terstå r det sämsta, det 
man inte kommer ifrån: sjä lva 
lp-ski van . Nä r stereosk ivorna 
kom, uppgick oft a distorsionen på 
dessa till drygt 30 % och de va r 
så lunda bitvis helt onj utba ra . Se-

dan dess ha r man fö rbätt rat ljud
kva liteten med hj älp av direktgra
vering, där man slapp mell anl edet 
av ana log bandinspelni ng, halv
f a rtsgra veri ng, 45-va rvsgra veri ng 
och nu senas t DMM-teknik . Jo 
då, resul ta tet blir ibland på tag ligt 
bä ttre än genomsnitt et med de här 
tekni kerna, men de är bätt re i 
teorin än i pra ktiken. Det största 
problemet , sjä lva den färdiga ski
va n, kva rstå r. 
{:( Den pressade ski va n ha r nera 
svaga punkter. Först och främst är 
det pressmassa n. Den bör va ra 
utomordentl igt ren från pa rt ikla r, 
som kan avsä tta sig som "knott 
ror" i spåren och öka bruset. 

För det andra repas ski va n 
varje gå ng den tas ut eller läggs in 
i si tt fodral - visserl igen mycket 
li tet men ändå tillräckl igt fö r a tt 
det ska ll höras. För det tredje slits 
den av pick up-nå len - det må 
röra sig om en aldrig så förfinad 
pick up. 

För det fjä rde måste ma n 
handha skiva n på ett närmast 
kliniskt sä tt fö r ått den inte skall 
beläggas med damm, oc h a tt få av 
damm från skivor är i det när
maste omöjligt: Jag menar nu a tt 
helt avlägsna damm . Ä ven på det 
här området, skivvården, har det 
utvecklats en hel del pryla r av 
skiftande kva litet under å ren, men 
ingenting helt effektivt. Det ligger 
i lp-skiva ns natur . I Studio Sound 
hade ma n hittat en "bra" ski va , 
som bara innehöll 3 1 defekter, nä r 
ma n spelade den f f g. Det kan 
inte håll a i längden' 

Låt oss i alla fa ll anta, a tt man 
besl uta r sig för att ytter liga re 
utveckl a den ana loga skivan. Mat
sushita visa r på någ ra möj lighe
ter. Men en sådan utveckling, där 
man då avser att komma nära den 
gräns fys ikens laga r sä tter, kom
mer a tt bli dyr. Det innebär, a tt 
denna nya ana loga teknik kom
mer att kos ta mycket att köpa . 
Jag vill dä rför påstå , att vi nu ä r 
framme vid en "break even
point", d v s en, dä r va rje vida re
utvecklin g av nuva rande teknik 
kommer att medföra att den blir 
dyra re än den nya, digita la (som i 
oc h för sig sa nnolikt ha r en stor 
utvecklings potenti a l på lång si kt ). 
Ma tsushita ta la r t o m om en ny 
spå rstanda rd fö r ana loga skivor, 
vi lke t vä l ändå är orea li sti skt , 
eftersom dessa skivor då inte blir 
kompatibl a med dagens pick uper, 
lika lite som de digi ta la skivorna. 
{:( Varfö r vi ll då vissa plötsligt 
backa ') Svå rt att säga, men det är 
uppenbart a tt något ha r inträffa t. 
Kanske ha r några av de största 
skiv bolage n stä llt villkor. Kanske 
ha r man apparatur för ana log
återgivni ng fra mtagen fö r att se
rieproducera; en appa ra tur, som 
ma n vill ha tillbaka investerade 

- Stopp, stopp! Två m i k r 0 -

fa rad var vad jag bestä llde! 
(Radio-Electronics, USA I 

medel frå n. Det är svå rt att ange 
någon enskild orsa k. Troligen 
kommer man också för Matsushi
tas del nog att tvingas ta steget in 
i digi ta lå ldern, eftersom sannol ikt 
de nes ta andra fö retag gör de t oc h 
det otvivelakt igt är så , att det 
finns en stor nyfikenhet från kon
sume nthåll på den nya tekn iken. 

Vad ha r den då fö r nackdela r? 
Den största är att skivbolagen 
måste byta produkti onsteknik . 
Man måste spela in si na skivor 
digi tal t. vi lket redan sker till viss 
del hos de större bolagen, men 
man mås te också Öve rfö ra inspel 
ninga rn a till CD-s kivor (Compact 
Disc). Till detta behövs a lltså helt 
ny utr ustni ng för inspelning, 
pressni ng oc h matrisering, och det 
in nebär stora inves teringa r. Sam
tidi gt tvi ngas man antag ligen a tt 
göra två versioner av sk ivorna: En 
ana log oc h en digita l, och även det 
blir dyrt . Dessuto m har skivbola
gen det illa ställt världen över , så 
att de ser på digi taltekni ken när
mast som ett hot är begripligt. Det 
kommer säkert att också bli så, a tt 
ski vbolagen under en övergångs
tid om 5- 10 å r kommer att få 
fo rtsä tta med a tt frams tälla båda 
skiv typerna. 
{:( Ma n ha r också på pekat. a tt få , 
om ens några, va rdagsrum kom
mer att stå ut med en dynamik om 
närmare 100 dB. Så är den nya 
tekniken all s nödvä nd ig ') 

Ja, den dynam iskt sta rkt be
gränsade popmusiken kommer 
knappas t a tt betjänas av digi ta l
tekn iken med mindre att man kan 
tänka sig a tt med dess hjä lp even
tu ellt göra "gimmicks". Den dy
namiska bredd på ca lOd B s<;l m en 
sådan musik a rbeta r inom lägger 
ma n reda n i dag så högt man kan. 
på skivan fö r att dränka a ll a oljud 
från ma teria let. På sa mma sä tt 
få r man göra då man spela r in 
d igitalt. Även i den mest kräva nde 
musik få r man begränsa dynami
ken till omkring 60- 70 dB , vilket 
torde va ra gränsen för vad man 

forts på sid 26 
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Nu finns den häri Katalog 82. 
350 sidor späckade med grejor 
för den Elektronik-Hobby int
resserade. Byggsatser, ve,'ktyg, 
instrument, komponenter, da
torer, kontakter och mycket 
mer. Se efter självl 

Kr. 10:00 

V köp av SK 6221 under 
oktober mllnad, fllr du gratis 
en byggsats SAB 600 Ding
dang- d ong dörrklocka. Värde "" 
76:50. Detta gäller även köp i . ,., 
vllra butiker mot uppvisande 
avannonsen. 
Pris SK 6221 ..... Kr 545:00 

KAISE Digital Multitester - Helautomatisk LCD-tester med 3,5 sif. 
10 mm höga. Max. avläsning 1999. SK 6221 byter själv automatiskt 
decimalkomma och polaritet. Du behöver endast ställa omkopplaren 
för ohm, volt eller ström. Max 10A och 1 OOOV. Ljudindikering vid 
överbelastning. RANGE-knapp för kvarhllllning pli ett visst omrllde. 
Diodsymbalen anger att SK 6221 även kan mäta halvledare. Mycket 
hög noggrannhet - mindre än 1 %. 10Mohm inre resistans. SK 6221 
levereras komplett med testsladdar och batteri. 

Impala miniborrmas
kin. 12V/20-60 Watt. 
20000 varv/min. Ställ
bar chuck 0,43,2 mm. 
42 mm0. 320 gr. 
Pris Impala Kr 198:00 

MINICRAFT är en av världens största tillverkare av miniborrmas
kiner och tillbehör till dessa. MINICRAFT förser dej med alla typer 
av mini hobby maskiner. Borrmaskiner, fräsar, ' sticksIlgar, puts
maskiner, svarvar, gravyrmaskiner m.m. Det finns flera hundra olika 
tillbehör - Borr, fräsar, polerstift, diamantstift, sllgkllngor, kap
skivor, kiselskivor, mässingsborstar samt mänga andra varianter -
Allt för att underlätta ditt hobbyarbete. För att du lätt skall kunna 
välja ditt eget sortiment, finns det en gratis specialbroschyr över 
MINICRAFT produkterna som du kan beställa i kupongen. '" 

Jag beställer fÖlja.,de: 
O st. KATALOG 1982 för Kr 10:00 plus porto mot postförskott . 

O st. av MINICRAFT gratisbroschyr. RT 10-82 

O st . av . .mot postförskott kr 

Namn .. 

U tdel n ingsadress 

Postnummer och Ort . . , . 

JOSTY KIT AB Box 3134 20022 MALMÖ 3 
V ill Du ringa oss, finns vi pä 040/126708 el. 126708. Butik MALMÖ 
Ö. Förstadsgt . 8. Butik i GÖTE'BORG Övre Husargt. 12. Alla priser 
nklusive mervärdesskatt 21 .51%. Porto tillkommer. 
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Hört 
DMM-tekniken framgång, 
stor koncernerna följer 
Många titlar redan ute 
- Vi räknar med att under december 
i år ha installerat allt det som vår 
graveringsanläggning behöver kom
pletteras med för att vi själva från 
början till slut skall kunna framställa 
skivor i DMM-teknik, sade nyligen till 
Pejling tekniske chefen för Europa 
Film i Sundbyberg, ing Bengt Run
sten. som alltså av Neumann i Berlin 
får den med ultraljud arbetande dosan 
för inristning av ljudspår i kopparfolie 
enligt den metod som ingående be
skrevs i RT:s augusti nummer. Den 
andra grundvalen för DMM, själva 
galvanot, har man ju själv bidragit 
med i detta uppmärksammade utveck
lingsprojekt. 

Runsten sammanförde mig med 
mannen bakom mycket av den metal
lurgi och kemi som bär upp Teldecs av 
flertalet som epokgörande hälsade ny
het, direktmatriseringen i koppar för 
grammofonskivor. Han heter Klaus 
Röschmann och har befattningen Ma
nager, Plating Department, hos Tel
dec i Nortorf, BRD. Efter det att 
Horst Redlich vid sina forskningar för 
Teldecs bildskiva i början av 1970-ta
let pekat på själva iden och möjlighe
ten löste Röschmann efter hand de 
svåra metallurgiska problemen med 
ultraljudgravering i en metallstruktur, 
där atomerna från början inte vill 
"samarbeta", Ren , normal elektrolyt
koppar har ju en övervägande kristal
linisk struktur. Vid all gravering -
inte bara i metaller utan också i 
nitroacetater, "lack" - gäller att man 
kontinuerligt måste suga bort "spå
net" som stickeln eller nåleggen skär 
ut. Annars förstörs resultatet. För
spänningen i den vanliga kopparen 
omöjliggör en sådan operation. Man 
måste ha en metall av amorf struktur. 
Som vi redan omtalat överdrages en 
0,8 mm tunn ädelstålkärna med ko p
parskiktet , som enligt Röschmann en 
välkänd västtysk stål koncern förser 
Teldec med efter noggranna galva
niska och elektrokemiska specifikatio
ner. En annan väsentlig begränsning 
vid valet av metall att gravera i är att 
vare sig acceleration eller g-värden 

, (I 000 !) kan samsas med "fel" mate
ria . "Spånet", som i kopparform är 
100 gånger starkare än ur lack, måste 
evakueras med ultraprecision och kop
paren-gravereggen- massan i syste
met bildar en avstämd krets med noga 
uträknad elasticitet, klargör vår sages
man. 

En blick i de papper han medför ger 
vid harulen att utbudet av DMM-ski
vor nu är rikligt från märkena Tele
funken och Decca: 

- Vi har på kort tid fått ut flera 
hundra titlar, främst i VästtyskIand, i 
DMM-teknik. Minst ett hundra nya 
produktioner är DM M-utförda från 
början. Till dem kommer så ett stort 
antal äldre nummer, som vi letat fram 
och graverat om ("iibergespielt") i ' 
DMM. 

- Alla nya titlar, eller nästan alla, 
är digitalinspelade, förtydligar Rösch
mann. Mest handlar det om klassisk 
musik, men det finns också pop. 

Det framgår att nästan alla de stora 
internationella grammofonkoncer
nerna under hösten kommer att sluta 
licensavtal med Teldec. Aktuell som 
nummer ett är eBS i USA, som RT 
kunde omtala redan sommaren 1981. 
Så kommer nu WEA-gruppen (War
ners) och i Europa väntas EMI bli 
först, naturligtvis efter Europa Film, 
den självskrivna partnern. Hur Phi
lips-intressena tänker ställa sig är lite 
oklart (och OG i Hannover) , men 
troligen ansluter också de sig. (Om 
ReA i USA blev inget sagt, men blir 
eBS ett DMM-märke tvingas nog 
huvudkonkurrenten följa efter.) 

Teldec tjänar inte mycket på att ge 
licenser utan främst vill man sprida 
tekniken, framkommer det. Klaus 
Röschmann nämner härvid att Teldec 
sedan några år är minoritetsägare i 
Neumann genom att ha kontroll över 
25 procent av Berlin-firmans aktier 
(Teldec-gruppen ägs aven i Schweiz 
bosatt finansfamilj). 

- Problemet, säger Röschmann 
försiktigt , problemet med Neumann 
är till en del _ att man rätt långt 
avvecklat sin gravermaterielsida . .. 
Det säljs ju inte särskilt många utrust
ningar och man har minskat ned på 
personalen. Så nu gäller det att' med 
olika medel blåsa liv i det här och få i 
gång leveranserna av de SKärande 
systemen och annat som behövs. 

Många som läste Redlichs beskriv
ning i RT uppmärksammade att Tel
dec "sagt adjö" till den 20-gradiga 
vertikala spårvinkeln för avspeln ing -
däremot gick det tydligen många förbi 
att detta kompenseras: alltså, något 
annat än 0° förställning är helt inkom
patibelt, eftersom materialets even
tuella inhomogenitet kunde vå lla stör
modulation. Inte heller arbetar syste
met från Neumann med de vanliga 
90-"stereograderna " för spårgeome
trin. Vinkel n vid graveringen är i 
själva verket 102° . Det framgår att en 
gammal och tidigare' omdiskuterad 
Teldec-anordning kommit till heders 
igen bakom Redlichs formulering 
"elektronisk kompensatiol\": Det är 
firmans klassiska Tracing Simulator 
(kommer ni ihåg löftena om ett 
" Royal Sound"?) som helt enkelt för
distorderar modulationen så att k2 
och kJ antar någotsånär förutbe
stämda, och låga, värden. Simulatorn 
är förstås kraftigt förbättrad, för är 
det något som saknas på DMM-ski
vorna så är det dist. 

Viktigt nog är att gravereggen, "nå
len", saknar bakkantslipning och 
alltså "släpper" på ett helt a nnat sätt 
än en vanlig egg. Den värms heller inte 
upp och attraherar alltså inte partiklar 
som avsätter sig i spårväggarna. "Plas
tiskt" beskriver tyskarna det nya skär-



Bengt Runsten och Klaus Röschmann, 
t h, i Europa Films graverstudio i 
Sundbyberg ' kring den snart for 
DMM-teknik kompletterade graver
utrustningen. 

förhållandet som och menar då det 
totala samspelet mellan nål, koppar 
och modulationsgivare/ultraljud· 
system. 

Jag frågar Röschmann om han kan 
minnas vilken gravering som hittills 
varit mest vågad i termer av t ex 
högsta tvär hastigheten per sekund. 

- Vi graverar väl tämligen ordinärt 
och med ganska normala hastigheter, 
inget extremt; skivorna skall ju helst 
gå att spela av också! 

DMM möjliggör åtminstone teore
tiskt en mycket definierad spårutlägg
ning, som kan ge upp till 15 procent 
mer speltid per lp-skivsida mot nor
malt. Men detta utnyttjas inte så 
mycket mot bakgrund av att spårkrök· 
ningen i innerspår, radien längst in 
mot skivcentrum, står i ett bestämt 
förhållande till distorsionen. De järn· 
förelser som gjorts tar fasta på dels 
vanliga lp-skivor, dels omgraveringar 
från Teldec i demo-syfte samt, slutli
gen, DM M-graveringarna. Rösch· 
manns medhavda papper belyser att 
normalt gäller en radie om 60 mm för 
innerspåren resp 67 i specialutförande 
medan DMM uppvisar 78 mm. "Ta
mare" plattor av samma ursprung 
håller värdena 67 resp 73 mm, de är 
audiofil-utgåvor. Samtidigt gäller då 
en lateral hastighet om 20,94 cm/s i 
de äld re fallen medan DMM-utgå
vorna graverats med (i demo·exen vi 
har) 27,21 cm/s, alltså ca 30 procent 

Här är det av Europa Film utvecklade 
galvanot for kopparmatriserna i 
DMM-teknik, direct metal maste
ring. Teldec, Neumann och Europa 
Film är partner i projektet. 

mera. Inte särskilt "häftigt" - men 
den musik man huvudsakligen sysslar 
med är speciell. Just i skivsluten kom
mer vanligen kraftiga forten, som lätt 
kan låta olidligt distade om inte avväg
ningen av speltid, spårförläggning, 
amplituder gch hastigheter blir opti
mal. 

(Man kan beräkna avspelni ngshas
tigheten ur följande formel, där ett 
känt värde för krökningsradien in
satts, i det här fallet 78 mm enligt 
ovan : 

2 ' 1r'78~g3 1/3 = 272,1 mm/ s) 

- En ren saga som uppstått är att 
det inte skulle vara möjligt att 
DM M-gravera singlar, erinrar sig 
Röschmann, och som bevis tar han 
fram en svenskgjord (Europa Film, 
förstås) DMM-produkt i maxisingeI
format, gjord av Sonet i somras - och 
vilken visar sig låta ypperligt. (Secret 
Service: Son et SEe-5A, producent 
Ola Håkansson: två nummer i dubbel 
version, If I try och Over town: sten
hårt tryck , en kall , vässad skärpa och 
"presens" som ett klubbslag i roten' 

DM M-tekniken lovar 6 dB lägre 
grundbrus gentemot seriegjorda skivor 
med lackbaserad gravering, men di
verse uppgifter om en över 15 dB höjd 
dynamik (kommer inte från firman, 
jfr Redlichs data i RT nr 8) är inte 
riktigt sanna - inte ännu . Och avgö
rande för kvaliteten är hursomhelst 

Beröringsfri skiyspelning 

är ju något som vi fått veta gäller för 
den digitala kompaktdisken, men 
där handla r det om att det inetsade 
och laseravkända modulationsskik
tet, "ettorna och nollorna", ligger 
inne i en folie som i sin tur omges av 
transparent material. Kan den här 
tekniken i annan form bli också 
något för de gängse, analoga ski
vorna eller deras nästa generation? 

Sverigegästande Klaus Rösch
mann från Teldec berättar nämligen 
att den gamla lösningen som Teldec 
tillämpade för sina dåvarande, ti
diga bildskivor, den att de skulle 
spelas av utan att ytterhöljet avlägs
nades (de var beröringskänsl iga), ä r 
något man börjat forska i på nytt. 

Röschma nn avslöjar att Teldecs 
digitalkoncept, den s k Mini-disken, 
som formellt slogs ut av Philips
Sony-gruppens kompaktdisk men 

som ändå har många fördelar i 
termer av enkelhet, pressbarhet och 
kompatibilitet, långtifrån är död : 
"Vi kommer igen med den." 

Den kan i så fall mycket väl 
tänkas bli "permanent skyddad", 
säger Röschmann, som låter antyda 
att detta med skyddade ytor kanske, 
i någon form , också kan tillämpas på 
analogsidans produkter. Fast märk
ligt låter det. Man kan förstås tänka 
sig ett slags kemiskt ytskikt som 
bara pick up-nålen kan penetrera, 
men som är resistent mot fingerav
tryck och grövre damm. 

Säkert är dock att Teldec hör till 
det läger 'som satt till alla klutar för 
att med andra medel än brusminsk
ningselektronik söka "rädda analog
skivan" - och vill verka för en mjuk 
övergång mot det digitala. 

Bilden visar ett viktigt moment i 
direktmatriseringen - pressmatrisen 
skiljs ut frdn sin kopparforebild, 
mastern. 

pressningen. De hittillsvarande 
DMM-demo-skivorna och en del av 
serieprodukterna har varit mycket 
goda i det avseendet. Teldec myser att 
man nu "gör audiofilplattor, men i 
storserie" . Plana är de också! 

- Vi är mycket noga med att mas
san vi pressar i skall vara den bästa 
och vi levererar ju stadigt sådan till ett 
antal krävande kunder i USA på just 
sektorn exklusiva plattor, erinrar gäs
ten . 

Innan jag går in på de lyssningsi n
tryck som gått att få hittills vill jag 
redogöra för några mätningar, som 
dels handlar om en jämförelse med det 
som Teldec själv utgår från, bland 
annat, och just ovannämnda "audio
fil"-plattor , jämte ett par rena testsig- . 
nalskivor. Jag har här följt samma 
metodik som min kollega och vän 
Walter Schildt i Mtinchen, vilken f ö 
också bestod RT de svepelektronmi
kroskopfoton som fanns i augustinum
ret. - Utgår vi från en tersfiltrering av 
"rumblet" från en DMM (demo-ex 
fortfarande, se nedan!) och granskar 
utfallet i tomspår, visar frekvensför
delningen av bruset med början från 
djupbasen ett fall om 6 dB / oktav. 
Stannar man upp vid 450- 500 Hz, 
som en tondomän örat börjar bli 
känsligt för, är detta en kritisk gräns 
för ett visst muller- och brustillskott; 
detta synes entydigt bero på vi lken 
pressning man använder. 

Vid frekvensen 1 kHz och med 
utgångspunkt i hastigheten 10 cm/s 
ligger "mull ret" lite mer än 50 dB ner. 
Något lägre, vid 800 Hz, kan avläsas 
det värde, 70 dB s/ n, som sedan inte 
överträffas upp i frekvensregistret för 
DMM någonstans. 

Den demo-skiva som bildar jämfö
relse, Deccas SXDL 7503, Beethovens 
femte pianokonsert, solist Radu Lupu , 
ger upphov till frågetecken. Den finns 
all tså också som DM M-skiva, och 
Teldec har använt både den audiofil
siktande demo-utgåvan och avsnitt ur , 
DMM-tagningen vid jämförelser. 
Egentligen gäller båda för att vara 
digitaltagna, men 7503 har påvisbart 
brus i en rad passager och låter 
mattare. Möjligen har Teldec gjort en 
parallelltagning på analogtape med 
brusreduktion för eget bruk. Hur som 
helst kan man omkring 5 kHz se att 
DM M-pressningen ligger nästan 11 
dB bättre än demo-utgåvan. Att den 
är "överspelad" från lack vet vi, men 
skillnaden är ändå remarkabel' - I 
basen finns inte samma utklassning, 

från ca 500 Hz ligger de likvärdiga. 
(Obs att det givetvis också finns en 
tredje "upplaga", normalpressningen: 
ej granskad, men lågt värderad av t ex 
tyska audiokritiker.) 

I Sverige finns ju inte särskilt 
många a udiofilmärken kvar men Mo
bile Fidelity lever och frodas, som 
kanske bekant. Vi ansluter oss till de 
tyska rönen , som pekar på att några 
utvalda M FSL-produktioner - främst 
en rösttagning med Kenny Rogers, 
MFSL 1-049 - är typiska i det att de 
från ca 800 Hz till 12 kHz är genom
gående 1- 2 dB sämre . Knappast nå
got man direkt fastnar för, klangka
raktärerna är så olika . 

"Mullermätplattan" från DIN en
ligt normen 45 544 har framletats i ett 
bra exemplar och dess tomspår har 
fått bilda bas för jämförelsen med 
MFSL (en ä ldre mätning finns också 
om detta). Facit: DIN-skivan är 
a ningen bättre än . USA-audiofil
ytorna, men den där halva decibelen 
får tagas med reservation . Ett annat 
DIN-skivex kan ge andra resultat. 

Däremot, får JVC:s ypperliga test
skiva (JVC-Victor Technical Record 
Series TRS Mk II och 1D-20J) jämte 
spår 4 på B-sidan av Ortofons direkt
graverade Pick Up Test Record bilda 
basen för jämförelser, blir det speciellt 
intressant. Jag har tidigare berättat 
om att japanska Technics med sina 
förnämliga och högutvecklade direkt
driftmotorer på egen hand konverterat 
Neumann-graververk och fått påtag
ligt bätt re och störningsfriare resultat 
med egna graveringar än vanligt. Det 
gäller sä rskilt bas tonernas renhet och 
jämnhet. Technics påvisade gravt låg
frekvent svaj i sin naturligtvis subjek
tiva studie på sin tid, svaj i den vanliga 
tyska apparaturen, a lltså. Såväl DIN
skivan, Teldec-pla torna som de äldre 
MFSL-skivorna - obs detta! - är a ll a 
gjorda med Neumann-svarvar. (Då 
Stan Ricker flyttade från JVC till 
Mobile föredrog han Ortofons dosa 
för omgraveringarna.) Det visar sig 
a tt de japanska mätskivorna, likaså 
Ortofons, ligger 9-10 dB bättre till i 
djupbasområdet än DMM - Schildt 
har t o' m gjort denna jämförelse mot 
en originalkopparskiva han tog från 
Hamburg per flyg för att mäta upp! 
Det är alltså graveru trustn ingen som 
sätter gränsen . 

Vi lyssnar i Europas graverstudio 
till de samples vilka Röschmann haft 
med sig: DMM:s and ra "demonstra
tor" (med delvis samma inslag som 
den allra första Ip-samplern) jämte 
DM M Hi Fi Lab Record Vol J, också 
en demo-platta enbart för branschen . 
Några inslag är "tibergespielt" och 
gjorda av ä ldre material, vilket brus
karaktären avslöjar jämte det lite mat
tare, fladdrigare ljudet. De andra - en 
mix av bolagets klassikersida och de 
modernaste poptagningarna man gör 
där - klingar med en frigjord, hög 
dynamik över studions Quad ESL-
63-or, som är anmärkningsvärd . Av
stånd till botten brus och paustystnad 
är sådant, att alla plötsligt irriteras på 
en stor nättrafo under kontrollborpet , 
som i all sin blygsa mma närvaro inte 
ens märks, om man inte råkar sitta 
precis ovanpå den . 
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Din Dator for utbildning, 
.... LE T r = l 

~ ~~Hi §iH 
B LET I-=-T+J 

10 tF l <N liR 1 -N THEN GO TO 15 
1l FO~ X;l TO N 
löl LäT 9(X I _ljjXI 
1::J N~XT X 

hobby & industrin. 
14 LeT J-O 

l ~ l~T J~N..J~J J - N THeN GO ro 41!1 
i20 LET T-J +1 
l~a IF NOT ~IJI}I=IITI THEN ca ra 

24 LET P=R I,J I • 

* laO mnemonics 
* Single stepping 
* Break points * Debugging 
* Macros * Labels * 110 Rutiner · 

m.m. se texten! 

lX-81 för kunskapstörstiga 
lX ·81 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 ·81 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 ·81 kurslitteratur. 
Radio och Television skriver efter test: "Det linns knap· 
past något bättre och billigare sätt att bli bekant med 
riktig BASIC än att köpa lX8 1 ", 

Använd din TV 
lX ·81 behöver ingen speciell bildskärm, den använder 
Din vanl iga TV, Din lilla kassettbandspelare kan Du an· 
vända som programminne , Sladd till både TV och band· 
spelare ingår liksom nätadapter. 

Funktioner i mängd 
lX ·81 har massor av funktioner. Över 60 olika BASIC· 
kommandon. Matematiska och grafiska tecken, bokstä· 
ver, si ffror, 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 Lex. datorspel. 
Med 16K extra RAM-minne kan Du lätt göra ett datare· 
gister för telefonnummer, skiv- eller boksamlingen. 
lX -81 kan själv leta efter namngivna program på band. 

Byggsats eller färdig 
lX -81 linrJ,S monterad och i byggsats. 
Byggarbetet är mycket enkelL 
Svenska bygganvisningen går steg för steg , Har Du 
bara någon löderfarenhet så kommer Du att börja pro· 
grammera BASIC samma dag Du hämtar Din lX -81 , 

FrånB95:-
ElS L!!T RIJ 1 _ Fl IT ) 
211 t...ET RITI_P 

sg ~T K~iJT~ 00 TO 16 

5inclair 

För Dig som kan lite mer: 
cpu: 
RAM: 

ROM: 

Bus:' 

Kass.tt· 

Z80A, 3,25 MHZ 

1-16K 

8K 

44 polig konlroll-, adress-o dala· och 
memoryseleclledningar, SV. 9V, OV, klocka 

interface: 250 Baud, söker namn eller tar första program 

Mått: 167x 175 . 40 mm 

Vikt: 350 gram 

Malning: 7,S- IOV, 400 mA. Inlern SV regulalor. 

• 32 bita rs aritmetik 
• multidimensioneUa matriser för både strängar OCh variabler 

• PEEK, PO KE, USR för maskinkodsrulin" 

• 6h 44 pkl upplösning 

• 24 rader med 32 tecken 

• 40 si plana Irycklangenler 

• Automatisk syntaxkontroU före exekvering 

• En tangenttryckning per BASIC kommando 

• Fullständiga edileri ngsmöjligheter 

UHF ·TV modulalar 
Gor o" TV 11 11 
datorbildskarm 

Uttag lor TV. 
bandspelare 
naladapter 

l aOA mikroprocessor 
Ny snabbare .. ers lon 
av den beromda l aO 

I 

Bus. 44 pol uttag lor 
minnen . prin ter etc 

I 

IK RAM 
........ minne 

/ ~ 
Regu lator. 5V·temperatursaker aK ROM Baslc tolk 

Z)(B1 
4K Assembler ROM - lX. ASlMIC 
Denna nya 4K ROM gör om Din lX80/81 till en kraftfull 
utvecklingsstation för avancerade assembler/masktn · 
kodsprogram. För såväl industrianvändare av l8 0 pro· 
cessorn som den avancerade amatören eller studenten 
öppnas nu möjligheter som tidigare kostat tusentals kro 
nor. Funktionerna inkluderar bLa.: Alla lilog l80 
mnemonics * Kassettinterface * Printerinterface * 
Avancerad screen editor * Högupplösande Grafik * 
Mult ifilhantering * Single stepping * Break point s * 
Debugging * Macros * Labels * "~O Rut iner. 
4K EPROM+engelsk manual 495:- . , 

lX-Bandspelare 
Anpassad för lX ·81 och dess program ka ssetter. Med 
räkneverk , nät och batteridrift . ~ 

Mer programvara ~ 
Sinclair har 8 st nya kassetter med massor av spel for 
både 1 K och 16K minne , Beskrivning av all programvara 
kan fås på begäran . 

lX Printer 
16 K Byte 
Ram 110 
A/O Omv. 
8K ROM 
Assembler 
Kursbok 2 

Kursbok 3 
Kursbok 4 
Kassetter 

Med nätadapter 
Ram minne 
Universellt IN/UT· kort 
För Ram i/O kortet 
Till lX 80 
4K ROM 
Svensk datorkurs 
Lärarhandledning 
Mer om Basic, lX ·81 
Maskinkod l/O-teknik 
Schack 16K 
Space Raiders 16K 
VU ·calc 16K 
Backgammon 16K 
Fantasy Games 16K 
VU-fife 16K 
Fl ightsimul. 16K 
Med räkneverk 

Best. "r å pris 

10t3 
t003 
t020 
1023 
1004 
1045 
1011 
1012 
t027 
t033 
1025 
1034 
1035 
1036 
1037 
1038 
1039 
1046 

995:-
595: -
580:-
520:-
350:-
495:-
136:-

45:-
120:-
125:-
149:-

99:-
149:-

99:-
99:-

149:-
99:-

450:-lX-Band
spelare >-___ Generalagent ____ ........ _______________ ...;.. ____________ < 

B E r K m A n Javisst jag beställer st ZX·B1 Byggsats å 895 :- st ZX ·B1 Monterad å 995:-

L- st. Best.nr . ... , st. Best.nr. . , . , , st. Best.nr st Best.nr '" 
Beckman I nnovation AB Jag har 14 dagars returrätt på OSkadade varor/obrutna programkassetter och 1 års garanti. • .. , ,!iiiW'i:~ ~t-' 

Porto tillkommer. 
Telefon 08-390400 Telex 10318 Beckman S Namn - - -- a: 

Postbox 1007 Gamla Dalarövägen 2 
5-12222 Enskede Stockholm SWEDEN Adress . Postadress ... . . . . . . . . 

Ale~örsäliare : Slhlm. Kommunsamköp, Oellron Uppsala. Sludieförlagel Göleborg. Oeliron. CB·Radio Josty Kil Malmö. Josly Kit linköping. El tema Väslerås. Mikrokil 

Beställningar från Finland. Minska priserna med 17,7% (svensk moms) och lägg på SEK 60 :- for frakt & exp Betalning I forskat! Via postgiro eller Bankcheck. Välkomna! 
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forts fr sid 21 
Europa Film har ju blåst liv i sitt 

eget skivmärke Europa Film Records, 
och utgåvan ELP 5002, Missa pro 
pace, en fredsrnässa, med Leif Srrand 
och Kammarkören jämte Srefan Bro
lund, Björn J:son Lindh , Janne Sehal
fer , Per Lindvall och Srefan Nilsson, 
visar sig klinga underbart lätt, luftigt 
och ändå mättat av rösternas och 
instrumentens timbre . Denna upptag
ning - och pressning, alltså - är av 
den benådade sort där man slutar att 
tända på (eller tänka på) någon viss 
detalj , något moment som fått en extra 
lyckad utformning, utan här möter en 
styrka och klangbredd som blir en del 
av verket, blir till något som faktiskt 
har likhet med det levande framföran
det. Det är så här tekniken kan tjäna 
musiken, genom att frigöra den ur de 
tekniska begränsningarna' Avlyssnad 
över både Quadar och B & W 801 
måste denna skiva få toppbetyg . En 
vä rdig kandidat till de olika skivaka
dernipriserna som finns varje år -
också i Sverige. 
• Sammanfattningsvis: DMM-ski
vorna jag tagit del av från Teldec visar 
alla upp en anmärkningsvärd brusfri
het - med kanske två undantag, som 
tyskarna själva medger är sämre; den 
åberopade pianoskivan och en Mo
zarr-symfoni, KV 504, Prag-symfonin. 
• Hela klangkaraktären är genom
lyst, "uttecknad", och konturskarp . 
Impulstroheten ligger i audiofilklass . 
Klarheten är ypperlig. "Must" och 
presens li kaså. 
• Det hänge r dock inte bara på 
pressningen . Man kan plötsligt få nya 
intryck av sin pick up. Helt klart 
märks de olika avkännarnas sätt att 
alstra brus här . Ortofons pick uper 
verkar mycket tysta och jämna, Shures 

Firmanytt 

Elcoma ändrar 
firmanamnet 
Den I september i år bytte ab Elcoma 
namn till Pbilips komponenter ab. 
Namnändri ngen markerar anknyt
ningen till koncernen och dess vä rlds
omspännande aktiviteter. 

Philips komponenter ab övertar 
med detta samtliga åtaganden som 
Elcoma tidigare svarat för inklusive 
leveransansvaret för inneliggande or
der. 

Några förändringar utåt är inte 
aktuella - samma adress, telefonnr 
och telex m m gä ller som tidigare. Det 
är ba ra gamla EIcoma som tagit ner 
skylten, så att säga . Till vilket vi vill 
säga : Tack för alla angenäma och 
givande kontakter under åren i EI
coma-tecknet! 

V IS- V nästan osannolikt tyst, men 
får utbrott av skarpa toppar, fräsljud 
ibland och vill "kasta" lite i spåret 
(??). Yamabas MC I X är fenomenalt 
bra i alla avseenden - vilket jag också 
fått bekräftat av t ex van den Hul i 
Holland . Med den är det nästan som 
att direkt spela av ett lack! 

• Vad jag bestämt vill invända mot i 
några DM M-skivor är den dynamiska 
balansen med särskilt några mycket 
skarpa och onaturligt stegrade forten, 
som ligger fel i nivå gentemot omgiv
ningen. Teknikens potential har felbe
dömts här. 
• Det ekar alltså inte, men helt fritt 
från för-ekon är det inte alltid ändå, 
ehuru reducerat till nästan noll. Jag 
ha r lyssnat på skivorna i hörtelefoner, 
som alltid . Stax elektrostater och Ya
mahas största , f ö. 

• Vare sig man vill ha en "häftig" 
mixning - som i Sonet-skivan - eller 
vill skapa rymd och kontur kring ett 
stort, seriöst vokalverk med den allvar
ligaste syftning eller låta örat njuta av 
en härligt fyllig celloton i närbild . 
finns alltså DMM-tekniken som ett 
flexibelt redskap. Den är onekligen ett 
steg framåt inom grammofontekni
ken. Men ingen skiva är bättre än sin 
pressning! 

Bengt Runsten kan både se arg ut 
och bli det, då anledning fi nns. Med 
indignation i såväl blick som stämma 
fastslår han för mig: 

- I alla år har presserierna förföljt 
oss och djävlats med oss genom att 
alltid skylla sina misslyckanden och 
dåligheter på våra matriser och fel 
som vi påstås ha begått. Men nu har 
sanningens minut stundat för presse
rierna. Nu får de skärpa sig, verkligen! 
Annars sjunker den här branschen! 

U.S . 

Aktuellt 
OK med skivuthyrning, 
men stopp i praktiken 
Något förbud mot uthy rn ing av gram
mofonskivor vill åtminstone inte den 
hittillsvarande regeringen införa -
och ändå sätts en verksam spärr mot 
skivhyrandet. Hur går det ihop? 

Det förslag som Justitiedeparte
mentet förelagt lagrådet går ut på att 
uthyrandet i sig inte är otillåtet men 
att den som hyr ut skivorna först 
måste träffa avtal med rättsinneha
varna innan hyraffä rerna sätts i gång. 

Och rättsinnehavarna är i det här 
fallet de fö rbudsälskande grammofon
bolagen , som satt till alla klutar fö r att 
hindra butiker - att hy ra ut skivor. 
Några avtal lä r alltså inte upprättas 
och därmed faller saken. 

G rammofonindust rin fick Upphovs
rältsurredningen att med förtur ta sig 
an hyr-problemet sedan uppmärksam
made fall av leveransvägra, processer 
och hot om rättsliga aktiviteter avlöst 
varandra fram till våren 1982. 

Rättsläget för närvarande är det att 
den som tillverkar skivor endast får 
sälja sina produkter, detta enligt avtal 
med NCB Nordisk Copyrigbt Bureau, 
som är den högsta instansen i fråga om 
musik-copyright. Däremot får den 
som i sin tur köper skivorna av "tillver
karen" hyra ut dem, något som NCB 
försökt hindra genom att införa ett 
utvidgat hyresförbud. För noter gäller 
inte det här, där fordras tillstånd av 
kompositören eller hans rättsombud 
för uthyrning. 

Industrinytt 

Philipsj Sony-utspel 
om digital-formatet 
väcker USA-förvåning 
Mitt i sommaren tog det eld i särskilt 
den amerikanska studiovärlden sedan 
Sony Corporation och N V Pbilips 
utfärdat ett "dekret" - alldeles lagom 
för övrigt till en stor digital "road
show" skul le starta i New York - om 
att den som vill vara med om produk
tionen av musik till industrigruppens 
CD-skiva (= den digitala kompaktdis
ken) obetingat måste leverera mate
rialet i en enda form, nämligen som 
U-Marie-tape . 

Häpnad och upprördhet kunde till 
lika delar avläsas, rappo rterar Pej
lings sagesmän: det enda format som 
kommer att accepteras blir det som 
Sony står för i form av band från PCM 
1610 och BVU 800 DA . Inom studio
värIden hade man hoppats att få ro för 
att börja arbeta, sedan det äntligen 
gått att nå enighet om samplingforma
tet. Likaså satte man sitt hopp till att 
få börja göra digitalskivor på många 
håll, sedan det mesta av försöken på 
analogsidan slagit slint. Publiken kö
per som känt inte längre skivor i någon 
omfattning. 

Reaktionerna växlar mellan ren och 
skär ilska jämte hot om att gå till 
domstol i ett antitrust-mål och hopp 
om att åtgärden, "diktatet", skall vara 
av tillfällig natur. Anna rs är man 
ställd - f n är det bara MCI och 
S tuder vilka har maskiner under pro
jektering som kan bli kompatibla med 
Sony-formatet. J VC Cutting Centre är 
veterligt enda bolag som äger en krets 
vilken möjliggör direkttransfer av 
2-kanalmaterial till PCM 1610. 

- Det som måste säljas nu är själva 
iden om digitaltagen musik och inte 
bara Son y, kommenterar i fackpressen 
en arg studioägare. " Ingen begr iper 
till vad nytta sådana här diktat av 
Philips och Sony görs." 

I förlängningen av perspektivet lig
ger troligen att "mastering", skivfram
ställningen efter studioledet då man 

arbetat fram bandet eller lacket som 
skall bli matris och pressproduktun
derlag, i framtiden blir en central 
affär för ett fåtal stora fabriker, "inte 
längre ett kreativt förfarande". Tid i
gare har man i USA talat om "swee
tening houses", sista instansen för en 
nermixad tape innan den går in i 
graverledet-galvano~ . Dvs man snyg
gar till varjehanda som producenten 
vill ha gjort, kanske rätt omfattande 
saker. 

Från CD-gruppen har hitti lls bara 
hörts kommentaren "var och en är fri 
att bygga en maskin som möter våra 
krav. Det är ingen inskränkning i 
bra~schen eller något konkur renshin
der . 

Diskussionen går vidare. J ust nu 
står CD-skivan f ö inför sin premiär 
också i vårt land sedan demonstratio
ner började ges i september. 

FFV tar över Luxor 
i ny industrigrupp? 
Luxor i Motala, tre regeringars hu
vudvärk sedan kraschen 1978, ha r 
möjlighet till att övergå i statskoncer
nen FFV:s ägo och då mer eller mindre 
sammanföras med FFV-dottern Telub 
i en företagsgrupp. 

Detta projekt har diskuterats under 
hösten sedan FFV -ledningen utt ryckt 
intresse för att ta över Luxor. Saken 
övervägs mellan FFV, ägaren Investe
ringsbanken och Industridepartemen
tet. Grunden är att FFV är både 
lönsamt och expansivt och att man 
efter omstrukturering, där en mängd 
mindre inbringande aktiviteter avlägs
nats, ser sig om efter nya verksamhets
områden. 

Med detta skulle möjligen a lterna
tiven, att Luxor övertages av t ex 
Electrolux eller Philips, inte ha någon 
större aktualitet. Därifrån ha r ma n 
nämligen yrkat på belopp i omfatt
ningen SOO mkr för att vilja gå in, och 
detta har avvisats. FFV kan inte heller 
utan vidare ta över Luxor, men här 
handlar det åtminstone om medeIöver
föring till en statlig koncern . 

Luxors industriell a elekt ronik och 
företagets datorsida är att rakt iva fö r 
FFV, som ser detta passa väl ihop med 
Telub-programmet och FFV:s under
hållssektor med t ex dess markseg
ments inriktning på' telekommunika
tioner. Som a ll tid utgör Luxors olön
samma konsumentelektronik med 600 
anställda problemet, alltså tv-motta
garna och ljudprodukterna. Den sidan 
är fabrikens dominerande - inom 
övriga sektorer har man bara ca 370 
anstä llda. 

Sedan Luxors vd Sven Högvall läm
nade ledningen drivs Luxor av Ove 
Gedda, vice vd hittills, och i bolagssty
relsen efterträds Högvall av Knu/ S/e
hagen, tidigare vd vid Electrolux i 
Ljungby. 

Den tidigare chefen, vd Kur/ Palm
s/am, som står åtalad för grov t rolös
het , har dragit i gång en debatt om 
Luxors läge och ifrågasätter om dess 
senare ledning (läs Högva ll s) haft 
kompetens. En bitter presspolemik har 
pågått med skarpa beskyll ninga r åt 
olika håll - Palmstam anser sig bl a 

.förföljd av Högvall. 
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RELIABLE, ACCURATE MEASUREMENTS 

0.5% DC·VOLT ACCURACY, 10 AMP. ACDC RANGES ! 

Amazing quaIity at low eost.l 

3 ~ QIGIT LCD DISPLAY 

~~~!!~!!!!~!:~----!""'-~-W1TH AUTO lERO, ~ AUTO POLARITY, LOW BAT . 

DC, AC 10 Am •• PIT--__ -1lm:.:..~ 
MEASUREMo" 

IN UNE PUSH · BUTTONS 
ARE EASY TO USI. 
COtOR COOED BUTTONS ---...u.::..... 
FUNCTlON PANEL ALLOW 
SPftDY RANGE SELICTION 

. oc = 
\ AC -

2mA 

• Hl fl _~+-'-~~-_~ HI VULT FOR 
' lon~ 01001 TEST . 

10_ 
LO VOLT FOR 
IN ·ClRCUIT RI515TANCE 
MIAS URIMINTS 

200'1/ 2001,,0 

20'1 20",n 

2'1/ 

200).lA 200mV 

UNBREAkABLE ABS 
PLASTIC TllT· STAND ------' 
FOR ·BENCH·TOP US! 

HC 6010 

REC!SSED INPUT l 
AVOtD SH OCK HAZARD 

378:-
3 1 / 2 Siffrors LCD Display 
0,5 % Basonoggranhet 
Inimpedans 10 Mohm 
Hög (2,8V) eller Lå g(540mV)spänning 
för resistans och diodmätningar 

• v t fl 

t. 'Vo: -. ....0 --_ OVIRLOAD PROTECTlON 

I ' . ON ALL RANGIS 

~~ \ ... 

• -• 
HC 704 

+moms 
449:- +moms 

0,1 % Basnoggranhet 
2000 timmars batterilivslängd 
Max 2 A 
i övrigt samma data som HC 6010 

Fullt överbelastningsskydd, sk yddad mot 
transient spänningar till 6 kV. 
Testsladdar, batteri, bruksanvisning ingår 
l års fabriksgaranti 
200 timmars batterilivslängd 

Mä tornr åd e n 
DC V 
AC V 
DC A 
AC A 
Res. 

O,lmV - 1000V 
O,lmV - 750 V 
O,luA - 10 A 
O,luA 10 A 
O,lohm- 20Mohm 

-ii 
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Marknad 

LRAB handlar Fostex 
8-kanalmaskin för 
19 cm/ s debuterar 

- Vi har dels genomfört vissa un
dersökningar i USA, dels gått igenom 
de garantisedlar vilka sänts till oss och 
helt klart kan vi belägga, att majorite
ten av de ofta unga kunderna på våra 
mångkanalmaskiner också äger kla
viaturinstrument. Väldigt många stu
derar också musik -;- både i USA och 
i Japan . 

Detta berättar för Pejling chefen 
för kometen Fostex i Japan, Yoshi
baru Abe, som nyligen gästade Stock
holm och sin agent Martin Persson 
(Creati~e Audio) tillsammans med sin 
marknadschef hr I keda. 

Från Fostex kommer i höst en 
upplaga av A 8-maskinen (åtta kana
ler) som får 19 cm/s och inte bara 38 
cm/s som tidigare . Den lämpar sig 
fö reträdesvis för livetagningar (40 mi
nuter på sjutumsspolar) . MP kommer 
att tillhandahålla speciellt konfektio
nerande Ampex-band på specialspo
lar. 

- Våra undersökningar visar att 
den unge entusiasten i USA som mest 
kan satsa 5 000 dollar på sin musik
elektronik, berättar hr Abe. De där 
5 000 är en gräns, oaktat många hi 
fi-hängivna kan spendera mycket 
mera. Men det här har inget alls att 
göra med hi fi utan om inspelning. De 
där 5 000 dollarna måste då köpa ett 
fullständigt system - 8-kanalmaskin 
(helst), förstärkare , mixer och hög
talare. Vi tar 2 500 dollar för vår A-8 . 
(Svenskt pris ca 16 000 kr med moms, 
som dock musiker kan lyfta av i sin 
verksamhet). 

- Men det behövs ju också en 
tvåkana lmaskin som mixar ner mate
rialet på, säger vi . 

- Riktigt, men en sådan har flerta
let redan . Eller en bra kassettapparat. 

I summan ryms förstås inte heller 
de bearbetningsenheter som Fostex 
har som tillbehör - fk-variatorer, 
fördröjare etc. Programmet börjar bli 
omfattande. Ny för säsongen är en 
liten medhörnigshögtalare för under 
1000 kr och 10 W, omöjlig att 
"blåsa" , den stryps elektroniskt om 
man försöker elda upp den. Kan tas 
med ut överallt och drivs av band
maskinen. 

Lokalradiobolaget har till sina 
samtliga stationer köpt Fostex nya 
250-maskin, som numera finns i två 
utföranden, som kassettdäck för 9,5 
cm/s och som 4,75 cm/s, båda då för 
fy ra kanaler . Spårlägena är kompa
tibla, så att man kan spela av normal
fartstagna Fostex-kassetter på hi 
speeddäcket. (Teacs motsvarighet har 
helt symmetriska spår). Inbyggd 
C-Dolby finns i Fostex-maskinerna, 
vilka i första hand tänks för LRAB:s 
engagemang i den s k Allemans
radions produktionssida . 

Det fin ns också ett utförande för av
bruk med lite andra signalnivåer för 
styrning av projektorer, etc. 

Även ett antal Fostex-mikrofoner 
har funnit vägen till LRAB: Det hand
lar om ett utförande med tryckt tal
spoleen het / mem bran. 

Meningen ä r också att musikerna i 
fortsättningen skall kunna erbjudas 
basrnoduler i form av element, till 
vilka höljena skräddarsys efter dator
program. Merit Hernrningson har bl a 
en dylik subbasmodul i sin studio nu . 
Man bestämmer dimensionerna själv 
och får ut ett korrekt dimensionerat 
förslag till exempelvis basreflextun
nelns utförande och, alltså, lådan i 
övrigt. 

Alaric i konkurs, 
Goterna tar över 
Goterna elect ronic ab heter det nya 
företag som ta r över efter konkursför
satta Alaric electronic ab i Stockholm . 

Alaric ha r i huvudsak syssla t med 
agenturverksamhet för USA-fa brika
tet J ensen på bilstereosidan resp San
sui, Japan, på hi fi-sidan . Tidigare 
distribuerad firman också högtalare 
av både danskt och svenskt ursprung. 

- Goterna ab har agenturen för 
Sansui, omtalar för Pejling direktör 
Ivan Hedqvist: "Verksamheten med 
detta fabrikat kommer att fortsätta 
och fördjupas och distributionen kom
mer som tidigare att ske över radio
fackhandeln". 

Med detta dementeras alltså ryk
tena om att märket skulle läggas över 
på direktförsäljning av det slag som ett 
par andra fabrikat prövar sedan en tid. 
Hur blir det då med Jensen ? 

- Där är väl läget inte fullt klart, 
men mycket talar för att det nya 
bilstereoprogrammet från Sansui, som 
uppmärksa mmades på CES i Chicago, 
har en så stark potential att vi koncen
trerar oss på det. Jensen har också gått 
tillbaka i USA. Sansuis bilstereolinje 
är både intressant och nydanande, 
menar Ivan Hedqvist. 

I skrivande stund föreligger inga 
definitiva besked om Goterna kommer 
att behålla de gamla lokalerna i Stock
holm som Alaric disponerat. Det skall 
konkursförvaltningen ta ställning till. 

Goterna ... ? Ja , Alaric var ju go
ternas hövding. 

GJR efterträder MP 
som Alpage-agenter 

Japanska Alpage, eller Alpine, som 
fabriken numera kallar hela sitt till
verkningsprogram, kommer också i 
fortsättningen a tt finnas i Sverige 
sedan det nu blivit klart att agenturen 
för kassettdäcken, övergår till 
GJR-Thellmod ab, Stockholm, efter 
Martin Persson. . 

GJR distribuerar tidigare brittiska 
KEF och Acoustical Quad jämte öster
rikiska AKG m fl fabrikat. Det säsong
program vilket nu inleds omfattar fem 
nya modeller samt den etablerade AL 
80, meddelar vd Ulf Järneha/l. 

Meningen från japanernas sida var 
ju, som vi tidigare omtalat, a tt såväl 
kassettdäcken som bilstereoproduk
terna skulle säljas aven och samma 
firma i Sverige. Detta ser dock inte ut 
att bli fallet, och då detta skrivs pågår 
intensiva förhandlingar om ett avslu
tande av den gamla agenturen och 
märkets uppgående i K G Knutsson på 
bilstereosidan. Bl a förha ndlas om 
vissa lagervärden i Sverige. Alpine
Europachefen hr Surna har dock satt 
till alla klutar för att föra affären i 
hamn. Vi återkommer. 

Tidningen heter 

ROUGAKRYSS 
med LOlTO 

SPECIALPRESS tfn 0817 36 4000 

MIXERSYSTEMETJ 

VI HAR ETT KOMPLETT SYSTEM SOM GÖR 
DET MÖJLIGT ATT SJÄLV BYGGA ETT 
MIXERBORO I PROFFSKLASS ANPASSAT 
EFTER JUST DITT BEHOV . 

TILLFÄLLIGT ERBJUDANDE PÅ MODULER 
I VÅRT LJUDMIXSYSTEM : 

BALANSERAT MICSTEG INKL . TRAFO . 175: -

2 KANALS 2 BANDS TONKONTROLL •• 75: -

1 KANALS 3 BANDS TONKONTROLL •• 80:-

KOMPLETT INGÅNGSMODUL •• • ••• •• • 625:-

"OUR BUSINESS IS SOUND" 

/4010 0 EVELDPMENr:! 

BOX 207 1 200 12 MALMÖ 0 40/ 120642 
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LJUDTEKNIKER-KURSEN 
•• 

I GOTEBORG 
Lärare: ÅKE ELDSÄTER 

Nästa kursstart 11 oktober. Därefter nya 
startdatum 11 november samt 29 november. 
Skicka in namn och adress så kommer all 
information om kursen på posten. 

~~(Q)~@ (Ig ~~lY©J~© (Q)(b 
Utbildn ingsavd. 
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg, Tel 031-22 40 90 

Informa tlOnstJanst 55 

Den sna~baste 
"agen till . 
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forts fr sid ] 9 
kan tåla i ett hem. Vinsten blir 
inte i första hand ett ökat dyna
mikomfång - det hoppas jag alla 
skivproducenter kommer att inse 
- utan frånvaron av svaj, brus och 
andra störningar. * Hur blir det då med digitala 
band? Sannolikt kommer kom
paktkassetten snart att kunna an
vändas för digitalinspelning och 
den kommer då att bli ett utmärkt 
medium för hemmabruk. Hur det 
blir i radiosammanhang återstår 
att se. Så länge digitaltekniken 
inte är lika smidig som den ana
loga, som re~an i dag är mycket 

Marknad 

Ohejdad band hamstring, 
men prisnivån bibehålls 

Den som de sista dagarna i au
gusti orkade ut i sommarhettan i 
storstäderna Stockholm, Göteborg 
och Malmö kunde i alla stadsdelar 
förundrad se köer av svettiga band
hamstrare ända ut på gatan, träng
selfyllda hi fi-reande butiker och 
skyltfönster där tusentals kassett
band för audio och video vräkts ut 
under uppfordrande skyltar: Köp 
nu' 

Orsaken var givetvis hotet om 
kassettskatt per den I september. 
Branschen hade praktiskt taget hela 
1982 fö rberett detta genom att mil-

Rättelse, 
eller åtminstone förtydligande, 

är av nöden till bygget av 16 K 
minne till ZX81 i förra numret. 
Ritningar blev, i tyvärr vanlig 
oordning, felaktiga i trycket, 
denna gång genom att allt tryckts 

. i samma färg. Vi försöker här med 
en version av placeringsritningen 
utan mönster. 

god, så kommer man nog knap
past att mera allmänt byta teknik. 
I det analoga bandet redigerar 
man både snabbt och smidigt, och 
snabbhet är ett radions adels
märke. 

När det gäller skivor tror jag 
d ä remot att radiobolagen kommer 
att välkomna digitalskivan. 
LP-skivan är för svår att handha, 
och otaliga är de anmärkningar 
som riktats mot Riksradion för att 
vi spelar dåliga skivexemplar. 
Ofta är det svårt att undvika att 
skivorna misshandlas. Ibland är 
de dåliga från början . Med 
CD-skivan skulle det problemet 

joner band importerats till Sverige. 
Och nog köptes det. Inte bara då i 
storstäderna utan praktiskt taget 
överallt landet över, där upprymda 
människor kunde ses släpande kas
sar mellan sig, fyllda med band . 

Det ä r bara det a tt den här 
situationen i stort sett består . De 
lager vilka fanns inne säljs vidare 
och till i stort sett samma priser. 
Någon liten peng har banden gått 
upp men ofta inte särskilt mycket. 

Vi träffade en känd branschman 
på Diisseldorf-mässan som sakligt 
konstaterade om rean och bandhys
terin: 

- Kollegerna och jag kan i stort 
gå hem och lägga oss minst fyra 
månader nu . Inget mer kommer att 
hända förrän efter jul . .. vi har sålt 
mer än en normal årskvot redan nu! 

En annan effekt av bandorgien , 
som på många platser har föranlett 
butiksägare att hyra extra lokaler 
och över huvud dra på som nästan 

P1 

vara löst, om bara inte dynamiken 
når 100 dB, för då kan det bli 
svårt att sända ut dem alla! * Det är i år 105 år sedan Edison 
gjorde sin första inspelning. Sedan 
dess har visserligen mycket hänt , 
men skivtekniken är i princip fort
farande densamma, nämligen att 
en nål nöter i ett spår och fram 
bringar ljud av de däri graverade 
ojämnheterna. Detta är en ålder
domlig teknik, och att ett behov av 
en ny föreligger är helt klart. Det 
finns ingen väg tillbaka : Den som 
försöker hitta en kommer att 
halka efter i utvecklingen, tror 

Calle Friedner O 

aldrig tidigare, är att det näppeligen 
lär bli några som helst skattepengar 
till statskassan det här året. Allt 
handlar om " befintliga lager" och 
om band så lda till de gamla pri
serna. Det finns ingen skatt att 
leverera in - precis som förutsett 
här i spalten tidigare. Clason-kultu
ren får leva vidare på andra bidrag. 

En som är bitter över den geniala 
skattepolitiken är Ingegerd Eng
feldt . vd för Track i Malmö. Firman 
gick miste om affärer för halvmiljo
nen p g askattegränsen: Track 
kunde inte tillverka ett enda band 
för att hålla lager med utöver ordi
narie produktion . Hon befarar i en 
intervju i Expressen att Tracks band 
blir 30 % dyrare än konkurrenter
nas. Samt att företaget hotas av kris 
med uppsägningar som följd. "Det 
är tufft nu , vår existens är hotad ." 

- Man lyssnade inte på oss och 
regeringen vägrade att ge oss ett 
enda handtag. 
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I FÖR 50 ÅR SEDAN I 

Rundradions 
lO-årsjubileum 

Vi kan i år fira ett ganska 
okänt 60-årsjubiLeum. Ge
nom att gå 50 år bakåt 
förvandLar vi det här till ett 
10-årsdito och återger här 
några tankar om ämnet ur 
Populär Radio nr 10 1932. 
•• Det fan ns inte så många som 
lyssnade på den tiden ; ett fåtal 
mottagare voro utplacerade på 
olika ställen i Stockholm . Allmän
heten hade även tillfälle att få ta 
del av det nya underverket. 

Så började den nya amatörverk
samheten. Man byggde kristall
mottagare och enrörsmottagare, 
fastän rören i början voro dyra och 
slukade förskräckligt mycket 
ström. Det va r emellertid lättare 
att höra tidssignalerna från Eiffel
tornet än de stockholmska utsänd
ningarna, åtminstone på de första 
apparaterna. Riktig fart på byg
gandet blev det först , då lågtempe
ratu rrören kommo i marknaden . 
Dessa drogo så litet ström, att 
glödtråden kunde matas från ett 
ficklampsbatte ri . 

Snart kom man så långt, att 
man kunde höra även utländska 
rundradiostationer. Med en super
regenerativ enrörsmottagare tog 
man in England på högtalare, d v s 
med hörlura rna på bordet, som det 
hette på den tiden. Höjdpunkten 
nåddes, då man några år senare 
tog in Amerika på en sexrörsmot
taga re. 

Seda n dess har motta.gartekni
ken utvecklats oerhört. Annu har 
vi dock mycket nytt att vänta. 
Visserligen stå de kommersiella 
mottagarna nu på en mycket hög 
ståndpunkt i fråga om teknisk 
fulländning, men de äro långt 
ifrån fullkomliga . Bara en sådan 
sak som att man ej kunnat få bukt 
med störningarna, vilka helst 
borde elimineras genom någon an
ordning på sjä lva mottaga ren. 

För att celeb'rera IO-årsjubileet 
av rundradions tillkomst i vårt 
land anordnas aven av de stora 
dagliga tidningarna i Stockholm 
en radioutställning. 

Utställningen kommer att bjuda 
på en mångfald sevärdheter. Från 
Tekniska museet kommer en hel 
rad mottagare, från de allra första 
primitiva kristallmottagarna, till 
de senare årens raffinerade ama
törapparater. Att även de hyper
modernaste kommersiella motta
garna komma med; för detta svara 
radiofi rmorna, som komma med 
sina allra senaste modeller. 

En del anordningar visas i fu ll 
verksamhet, bl a ryktas det något 
om ljudfilm och automatmotta
ga re, • 
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(042) 137660 & 13 76 61 (08) 31 04 80 & 31 05 80 Norge 

-postorder och telefonser"ice (~42) 13 76 6~ . (~42 ) 137661 
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från Philips 
Holländska Philips har i år tillver
kat företagets 50-miljonte färg
tv-bildrör, vi lket man känner ex
tra stolthet över i ljuset av faktum 
att koncernen inte inl~dde någon 
storskalig produktion av färgbild
rör förrän strax innan färg-tv
sändningarna på allvar kom i 
gång I mitten av 1960-talet. 

Philips började med ett s k di
rektbetraktningsrör för 90° av
länkning, varvid man tillämpade 
en konstruktion som bolaget varit 
först med på svartvitsidans rör. 
S k direct vision-rör eliminerade 
behovet av några separata implo
sionsskyddsdelar, vilket a nnars 
var regel att tillsätta bildröret. 
Sådana ökade vikten, fördyrade 
framställningen och inskränkte 
bildytan. 

göras ännu slankare och tunnare, 
därmed också möjliggörande 
mindre höljen. 

Fyra år senare följdes 20 AX av 
30 AX, som var det första s k fit 
and forget-röret i industrin . Det 
tillät apparatfabrikanterna att 
montera ihop bildrör och avlänk
ningsspole utan några ytterligare 
injusteringar. 30 AX kom att 
bilda epok genom att medge bort
fallet av ett av de knepigaste och 
mest krävande momenten i allt 
tv-montage. Tillverkningskostna
derna kunde minskas och hela 
industrin drog nytta av det. Detta 
bildrör anses alltjämt som det 
mest avancerade i sitt slag, liksom 
avlänkningen knappast har någon 
motsvarighet inom färg-tv-indu
strin. 

Bland övriga framsteg att 
nämna finns Hi-Bri, som ger en 

ljusare bild för tittande under 
dagsljusförhållanden liksom en 
skarpare bild under mörkerförhål
landen, Soft-Flash, som skyddar 
känsliga kretsar mot överslagsris
ken och Hi-Bri för skarpare foku
sering. Likaså kan nämnas pig
menterad fosfor för högre kon
trast. 

Också om ledningen för Philips 
är förtegen om framtiden och de 
kommande utvecklingarna med
ger man att mot bakgrund av 
marknadsintresset för mi ndre och 
flyttbara apparater, "andra
mottagare", kommer man att in
rikta en hel del intresse på 90-gra
diga bildrör i det kommande. I 
likhet med alla föregångare kom
mer också dessa rör att bl i till
gängliga för industrin i dess helhet 
så fort de lanserats, understryks 
det. 

Knappt två å r efter detta kom 
Philips med världens första färg
bildrör för 110° avlänkning, vi lket 
banade väg för de smalare och 
mindre höljen som accepterades 
av tiotusentals europeer med va r
dagsrum, vilka tidigare ansetts fö r 
små för de klassiska mottagarna 
på den tiden. 

År 1974 drog man nytta aven 
nyhet som kommit fram under 
parallellutveckling av oscilloskop
rör, nämligen röret som skulle bli 
känt som 20 AX. Det inneba r det 
första IIO-gradiga storbi ldröret 
med parastigmatisk avlänkning . 
Detta begrepp står för eliminering 
av kretsarna för den dynamiska 
konvergensen och en hel mängd 
andra kontroller och trimorgan, 
vilka fram till nu kraftigt bidragit 
till höga kostnader och invecklat 
bygge liksom minskad pålitlighet. 
Samtidigt vann man ytterligare 
korthet hos bildröret, som kunde 

200 miljoner radio
mottagare m / Philips 

Nyligen såldes den 200-miljonte 
radioapparaten från Philips, vil
ket enligt koncernen ingen kon
kurrent kan slå. 

Det tog Philips 44 år att sä lja 
100 miljoner mottagare och det 
jubilerade man 1971. Det var 
annars 191 8 som tillverkning av 
radio- och förstärkarrör inled
des efter den stora grundarepo
ken, som omfattat glödlampor 
och annan el materiel. Kom
pletta radiomottagare tog si n 
,början 1927. Från startpunkten 
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till en miljon radioapparater tog 
det fem år, miljonen passerades 
år 1932. 

Om varje apparat håller en 
genomsnitt lig bredd om 20 cm, 
räcker 200 miljoner stycken runt 
jordens omkrets, 40 000 km. 
Koncernen la nserar ett hundra
tal nya radiomottagare årligen 
och de tillverkas numera inte i 
Holland utan i Österrike, Bel
gien, Tyskland samt Hongkong 
och Singapore för avsättning på 
alla världens marknader. 

Hemdatorn från 
Texas Instruments 
hittar du på 
följande ställen: 
Göteborg 
Minital Eliasson AB, Norra 
Allegatan 8, Tel. 031-11 0154 . 

. Halmstad 
J.B. Meijel AB, Brogatan 20, 
Tel. 035-118120. 
Helsingborg 
Hefoma AB, Stortorget 16, 
Tel. 042-127800. 
Jönköping 
Datahuset Månsson & Co, 
Nygatan 10, Tel. 036-11 95 55. 
Linköping 
Kontorskonsult, Ågatan 23, 
Tel. 013-13 01 75. 
Malmö 
~ckerström & Samuelsson, 
Ostergatan 4, Tel. 040-
124098. 
Stockholm 
Blijenburgh Electronics, 
Kungsholmsgatan 20, Tel. 
08-541875. 
Stockholm 
Esselte Svanströms, Hamn
gatan 8, Tel. 08-209806. 
Stockholm 
Elikon Kontorsmaskiner AB, 
Regeringsgatan 30, Tel. 08-
219300, 11 9861. 
Stockholm 
Esselte Svanströms, Svea
vägen 17, Tel. 08-228060. 
Stockholm/Bromma 
Esselte Svanströms, Ekbacks
vägen 32, Tel. 08-262500. 
Tranås 
Tranås Pappershandel, Stor
gatan 28, Tel. 0140-10130. 
Uppsala 
Maskinaffår Fyris, Kungs
gatan 32, Tel. 018-149015. 
Varberg 
Allan Lundgrens Bokhandel 
AB, Kungsgatan 24-26, Tel. 
0340-16130. 
Ängelholm 
Gullbergs i Ängelholm AB, 
Storgatan 51, Tel. 0431-
10771. 

~ 
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------------------ TEXAS INSTRUM ENTS 

Den minsta hemdatorn du kan köpa från 
Texas Instruments har 16K minne. 

Inform atlonstJanst 8 

Börja din "data karriär" på vettigaste sättet 
- med en hemdator från Texas Instruments. 
Den ger dig en total minneskapacitet upp till 
1l0K Bytes RAM/ ROM. Dessutom ger den ett 
komplett utbyggnadsprogram, både vad det gäl
ler programvara och kringutrustning. Så, när 
ditt intresse för databehandling ökar har du en 
hemdator som kan växa i samma takt. 

Att det är en god investering, även på 
sikt, förstår du när du jämför det rimliga priset 
med hemdatorns möjligheter. 

TI 99/4A är en högt utvecklad dator 
konstruerad inte bara för nybörjare, med sitt 
enkla sätt att arbeta, utan också för den profes
sionella användaren tack vare sin kraftfulla 16 
bits mikroprocessor och högt utvecklade pro
gramvara. Hemdatorn kan även an~utas till vil
ken vanlig TV som helst. 

Den har fårggrafik med hög upplösning 
(256 x 192 punkter) och kan återge 24 rader 
med 32 tecken per rad i 16 olika fårger. Med tre 
tongeneratorer som spänner över fem oktaver 
kan du komponera musik och hitta på ljudef
fekter. Med ett specialtillbehör kan man t.o.m. 
åstadkomma syntetiskt tal! 

Som standardspråk används BASIC, men 
du kan också ra UCSD-PASCAL, TI-LOGO 
och ASSEMBLER. 

TI 99/4A kan du köpa för 3.995:- (ca. 
pris basenheten). När du önskar lösa problem 
kan du använda någon av Texas Instruments 
omfattande urval av lättanvändbara program
rnoduler (Solid State Softwar~). Över 600 mjuk
varuprogram är redan tillgängliga. Som du ser, 
ett prisvärt system, vad man än jämför med. 

Avancerad teknik och realistiska priser. 
Något som är naturligt att vänta Sig~ 
från företaget som uppfann mikro- In 
processorn, den integrerade UJ 
kretsen och mikrodatorn. 

Vi hiä1per dig att göra ditt bästa. 

TEXAS INSTRUMENTS -
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Redaktör: Gunnar Lilliesköld 

.. .l6-bitars från Zenith 

... unikt svenskt program 

... kompakt HP-dator 
Zenith data systems har en ny 
bordsdatorfamilj med såväl 8-
som 16-bitars processorer av ty
perna 8085 och 8088. Familjen 
la nseras som ett professionellt 
kontorsdatorsystem avsett för så
väl mindre som större företag 
samt för OEM och systembyg
gare. 

Z-JOO heter serien som har 
plats för fem expansionskort med 
S-/OO-busskontakter, 2 x 320 kb 
femtums flexskivestationer eller 5 
Mbyte Winchester disk med en 
flexskiva för uppbackning. 

Som standard sitter ett 128 
kbyte RAM som kan expanderas 
upp till 768 kb. Grafiken är ovan
ligt högupplösande med 225 rader 
om 640 punkter (hårdvaran klarar 
visserligen 500 rader men än så 
länge finns endast programvara 
för 225 rader). Z-IDO har åtta 
färger med samma höga bildupp
lösning (144000 punkter). Digi
tal avkodning eller rgb-utgång är 
standard på Z- lOD-familjen. 

Två modeller kommer att fin
nas, en s k lågprofildator med 
separat videornonitor, Z-I/O, och 
en kompaktdator "a ll in one" , som 
betecknas Z-/20 med en inbyggd 
grön bildskärm. Båda enheterna 
tar upp mycket liten bordsyta. 

Tack vare de dubbla processo
rerna klarar datorfamiljen pro
gram för såväl CP / M som 
8088-baserade maskiner, t ex 
IBM:s persondator. Bland Ze
nith:s 16-bitars programvarupa
ket finns i dag kalkylerings- och 
simuleringsprogram, administra
tiva system, databassystem m m. 

Datorerna levereras med både 
synkron och asynkron seriean
passning för kommunikation med 
t ex en stordator för att kunna 
nyttja distribuerad datakraft samt 
ett parallellsnitt som är kompati
belt med Centronics. 

Zenith data systelTIs (Heathkit 
Scandinavia) har tel 08/5207 70 . 

~\(' n,k, kalkllprll l.!r ;1I11 

fran I)alalrollil.: 

Del a nvändbara programmet Vi
sicale som ursprungligen togs 
fram av Personal Software för 

Apple II finns i dag för de flesta 
datorer i en eller annan form . 
Programmet är närmare beskrivet 
i RT /982 nr 9. 

I stora drag är det en tablå, av 
vilken man ser en del på skä rmen . 
Programmet gör också beräkning
ar och kalkyler med utgångspunkt 
i det som finns skrivet på skärmen. 
Ett företag kan t ex göra beräk
ningar av försäljningspriser för 
sina produkter. Om t ex momsen 
ändras kan man föra in det i 
programmet, varefter det ändrar i 
de positioner som berörs. 

Nu börjar det komma mera 
avancerade, utbyggda varianter 
av kalkyl programmet. Ett exem
pel är Calc Result från Datatro
nic, svensk representant av Com
modore. Några av egenskaperna 
är : 
> En tredimensionell matris som 
är 32 ggr större än i Visicalc . (32 
sidor av typ Visicalc där man t ex 
kan lägga upp bokföringen för 
olika firmor.) 
> Beräkningar enligt matema
tiska regler, som även kan ske över 
flera sidor. 
> Sidnumreringen är kombine
rad med addition / subtraktion 
mellan sidor. 
> Hjälpkommandon underlättar 
handhavandet. 
> Positioner som innehåller 
formler kan skyddas. 
> Man kan välja vilka kolumner 
som skall skrivas ut och på vilken 
bredd . 
> Instruktioner på engelska, 
franska eller tyska. 

Det här programmet är framta 
get av erT fem man stark arbets
grupp som under ett års tid har 
arbetat med projektet. Intressant 
är att det internt arbetar med 
språket Forrh. Men det behöver 
inte användaren veta . Han a rbe
tar direkt på skärmen med sina 
inskrifter och har ett antal hjälp
kommandon att tillgå. 

Till en början kommer pro
grammet att säljas på flexskiva 
och vara prissatt ungefär som 
andra program, men Datatronie 
antyder att det kan komma i form 

forts på sid 38 
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Fig l. Zeniths nya Z -110, som arbetar med 8 resp 
16 bitar alternativt. Den har järggrafik och 128 
kbyte internminne. 

Fig 2. H P 75C är liten men har trots det samma basic som i SO-seriens 
maskiner. 

Fig 3. HP 75C har inbyggd anpassningj'dr HPlL och kan därför 
direkt anslutas till instrument med nämnda buss, så som digitalmul
timetern på bilden. Vi ser här också den lilla skrivaren till höger som 
matas över HPIL. 



En tiotusendels millimeter 

Så liten är nålens rörelse i skivspåret i basen vid 60 Hz, 
50 dB under skivans normalnivå. 

Därför är det oerhört viktigt att skivspelaren uppfyller 
följande krav: 

1. Att de YTTRE VIBRATIONERNA, dvs. musiken från 
högtalarna (subwoofer o. dyl.) inte överförs till skivan / 
skivspåret och påverkar pickupnålens SMA rörelser. 
2. Att skivspelarens drivsystem är så konstruerat att de 
INRI! VIBRATIONERNA, dvs. de från motorn, inte 
direktöverförs via skivspåret till pickupen. 
Därför att det behövs endast en så liten yttre eller inre 

vibration som EN TIOTUSENDELS MILLIMETER för att 
musiken ska försämras ifråga om klang, perspektiv och 
detaljrikedpm. 

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

Informatlonsqanst 9 

Skivspelare låter olika beroende på konstruktionen! 
Hela förklaringen till detta och mycket annat, tillsammans 
med produktinformation om THORENS 12 olika skiv
spelarmodeller, finns i den nya THORENS-katalogen . 

Förresten - skivspelaren på bilden är konstruerad helt 
utan tanke på pris, vikt eller format. Den är bara helt 
enkelt OPTIMAL! 

Den är REMDRIVEN och har FLYTANDE UPPHÄNG
NING - som alla de andra THOR ENS-skivspelarna. 

----------------I ELFA HIFI AB, Box 1273, 17124 Solna. I 
I Sänd mig den nyaTHORENS-katalogen. AT 10-8 2 I 
I I 
I Namn ---------,-------- I 
I Adress I 
I Postadress I ----------------
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Märke Dynamik 

BASF ChromeD 
Maxeli XLII S 
TDKSA 
TDKAD 
SonyCD-a 
SonyAHF 
MaxellUD 

61.1 
59.9 
59.6 
59.3 
58.8 
57.9 
56.8 

Ingen annan kassett under lOt
ger bättre dynamik än BASF ChromelI. 

Inte många över lOt-heller. Och som du vet 
är dynamiken kvalItetskassettens viktigaste egenskap. 

Värdena för några av Sveriges populäraste kassetter 
kommer från Radio & Televisions stora test 11/81. 

BASF - dynamik för hela slanten I 
il BAS F 

Informationstjansl 10 
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· Kassett-skattuppgörelse i sikte .. :? 
Goda tider för tillbehör B prylar ... 
Firmaspionaget florerar i USA ... 
•• USA:s högsta domstol har i 
ett enhälligt beslut fastställt något 
som kan få vittgående följder för 
hemelektronikindustrin och dess 
framtid i Förenta staterna, nämli
gen att dotterbolag till japanska 
firmor som är inregistrerade och 
aktiva inom business i USA är 
underställda amerikansk gängse 
lag och inte, som hittills, Fördra
get om vänskap, handel och sam
färdsel mellan Förenta staterna 
och Japan. Detta fördrags text 
medger att "bolag eller rörelse 
från endera sidan av de avtalsslu
tande parterna äger rätt att utan 
hinder anställa personal och spe
cialister efter eget gottfinnande i 
motpartens land". 

Detta har traditionellt innebu
rit för de Japan-ägda USA-bola
gens del att alla ledande befatt
ningar tillsatts av manliga ja
panska krafter. De · utses efter 
noggranna kriterier av resp före
tagsledning i Tokyo eller Osaka, 
eller var nu firman har sitt huvud
kontor, och mönstret ;,ir f ö iden
tiskt detsamma världen över, vare 
sig det gäller direktörer, ekono
mer eller tekniker. 
~ Det som hänt är att ett dussin 
kvinnliga sekreterare gick till 
domstol med krav på stämning 
mot Sumitomo Shoji America, ett 
företag i New York, och grund för 
den rättsliga aktionen menade de 
förelåg i överträdelse av Title VJJ 
i medborgarrättslagen, the Civil 
Rights Act of 1964. Företaget 
skulle ha gjort sig skyldigt till 
dylik överträdelse, gjorde käran
desidan gällande. Lagen i fråga 
kriminaliserar diskriminering av 
arbetskraft på grunder som ras, 
kön eller etniskt ursprung. Under
rätten, U S District Court i New 
York, gav i sitt domslut de kla
gande damerna rätt men domen 
överklagades med framgång av 
företaget i nästa instans. 

Nu har alltså HD upphävt det 
utslaget. I domskälet anger HD
presidenten, Chief Justice Warren 
Burger, att "Sumitomo är att anse 
som en firma inom USA och inte 
ett Japan-företag"; som sådant 
kan det inte åberopa rättslig sank
tion under skydd av fördraget i 
fråga om sin personal- och anställ
ningspolitik, heter det. 

Ehuru Sumitomo inte sysslar 
med försäljning av hemelektronik 

inom USA (primärt framställer 
firman datautrustningar) är bola
get dock involverat i framställning 
och försäljning av magnetband i 
Japan i ett joint venture med 3M 
Company. Domslutet väntas över
lag öppna helt nya möjligheter på 
administrativ nivå för alla ja
panska dotterbolag i USA, så att 
sådana befattningar kan sökas 
fritt av alla utan hinder. 

"Det här kan rätt drastiskt 
ändra en hel del firmors affärsme
toder", tror en bedömare jag talat 
med och som har beklätt flera 
ledande poster på direktörsnivå 
inom firmor med japansk anknyt
ning (en av de få som nått så långt 
där): 

"I praktiken är ju de här dotter
bolagen inget annat än säljorgani
sationer för koncerner i Japan, 
där de reella besluten· i fråga om 
marknad och policy fattas . Om 
koncernindustrierna i syfte att 
hålla de anställdas sysselsättning 
uppe är nödsakade att fortsätta 
tillverka för full kapacitet, trots 
att det råder lågkonjunktur och 
köpmotstånd i Nordamerika, får 
Säljbolaget där order om vilka 
åtgärder det skall vidta för att bli 
av med överskottsvarorna. Detta 
har inneburit metoder som pris
krig, våldsamma rabatter och di
verse manipulerande på markna
den, av vilka en del kanske kan 
vara oen köpande allrpänheten till 
fördel i det korta perspektivet men 
som i längden allvarligt skadar 
detaljhandeln och i praktiken 
omöjliggör konkurrens utifrån ." 

"Jaha, eftersom de här meto
derna praktiserats i Japan sen 
nästan urminnes tider finner inte 
den japanska firmaledningen i 
USA något konstigt i det utan gör 
som den är van och blir beordrad. 
Nu blir läget ett annat - ameri
kanska beslutsfattare, vilka kom
mer från andra miljöer och har en 
annan tradition som köpmän med 
större förståelse för hemmamark
nadens sätt att förhålla sig - kan 
mycket väl komma att vägra att 
acceptera allt gods som tvingas på 
dem av fabrikerna De nya le
darna kan troligen vilja hävda sin 
självständighet också på andra 
sätt, vilket kan visa sig mera 
lönsamt i längden för bolagen, 
också om moderfabrikerna möjli
gen inte får någon omedelbar 
fördel av saken. I framtiden kan 
japanerna t ex mötas av kravet att 
varje vara som säljs skall bidra till 
kostnadstäckning och även ge 
vinst", slutar min sagesman, som 
anar bestörtning bakom ädelträ
panelerna i de japanska styrelse
rummen. 
~ Inte bara ord krig utan också en 
hel del radioteknisk verklighet 
försiggår i den utdragna striden 
om ett am-baserat stereoradiosy
stem för USA, där ett antal le
dande stationer vid det här laget 
börjat sända. Början skedde i 
somras på CES i Chicago, den 
stora hemelektronikmässan. 

Där fanns två av de ledande 
namnen på plats, Harris och Mag
navox, för att söka stöd från 
landets 70 000 detaljhandlare och 

Ett aktivt delningsjilter for bi/stereo: Här är Alpine Electronics 
modell 3650 elektroniskafilter som omfattar enfrekvensväljare, 
en två vägs reglermöjlighet for 12 dB fall per oktav, en 
omkopplare /ör frekvensflerfaldigande, koppling for fjärrstyr
ning, DIN-kontakter(!) och en switch for ingångsreglering. S/n 
uppges till JOO dB (IHF), brytfrekvenser 80, 160, 320, 1600, 
3200 och 6400 Hz. Frekvensområdet JO Hz - 50 kHz inom 3 dB 
avvikelse med 0,02 % klirr, enligt data. 

Robert Angus: USA-rapport 

deras säljfabrik. Kahn Laborato
ries, också en av de ledande i 
tävlingen, som gäller fem fabrikat 
vilka slåss om radiostationernas 
gunst (och industrins), gav pres
sen en lista över stationer vilka 
sades stå färdiga att börja sända 
med apparaturen i fråga . National 
Semiconductor, som tillverkar de
koder-ic-brickan för Magnavox, 
höll ett informationsseminarium 
för · industri- och pressfolk med 
deltagande av Alpine och Clarion 
samt Pioneer som stöd för sats
ningen . Harris å sin sida demon
strerade vad som hävdades vara 
en tekniskt överlägsen systemIös
ning. Det har man sålt till ca 150 
radiostationer runt om i USA. 

Talesmän för de tre grupperna 
står eniga i bedömningen att det 
vore önskvärt med en samfälld 
uppbackning av ett enda system 
från rundradiointressena såväl 
som från industrins sida, dvs mot
tagartillverkarna. Vilket system 
detta borde gälla vållade natur
ligtvis skilda meningar. De tre 
japanska fabrikanterna menade 
att de föredrog Magnavox efter
som NS har en integrerad krets 
klar och för att framställnings
kostnaderna är relativt låga samt 
för att NS-brickan passar be
kvämt inuti flertalet av dagens 
små bilstereoapparater. Det var 
också Magnavox förslag som ur
sprungligen valdes av FCC men 
som senare avvisades av hög
Ijudd& motståndare i industriläg
ret. NS hävdar att de farhågor 
rundradiovärlden hyser angående 
förlust av täckningsområden och 
signalbortfall med konstruktionen 
i fråga är grundlösa. Sådant är 
försum bart - eller i vart fall inte 
värre än med något annat system, 
heter det. 

Leonard Kahn säger, att till 
skillnad från de andra två frågan 
mest ser ut att gälla är hans 
förslag klart att tagas i bruk ihop 
med redan befintlig materiel på så 
många som 50 am-stationer över 
USA-kontinenten, vidare att det 
faktiskt fått FCC-godkännande 
för användning - rundradioin
stallationer för bruk av de andra 
två han tävlar med måste fortfa
rande sändas till FCC för godkän
nande innan någon sändning får 
ske med dem. Harris, som tillver
kar en hel del sändarsteg och 
teleteknisk materiel, menar sig i 
sin tur ha kammat in högsta 
antalet order för något system . .. 
osv! 
~ Det ser i ökande grad ut som 
om grammofonindustrin vinner 
förståelse för sina ståndpunkter i 
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Dendynamiska 
basprocessom 
nytt element 
i lågtorlOnuådet 
• Som en efterföljare till MFB-högtalarna . 
lanseras nu från Philips nyheten Dynamie 
Response Control-serien, där kraven på rent 
basljull och WlI definierade övriga tonomrtJden 
materillliserats i "den dynamiska basp1!JCl!s
sorn" - ett separat specialelement för freben
serna under 100 Hz. 
• Den s k presens-basen sköts av ett mot 
vanligheten mindre baselement, som renodlats i 
sin funktion. 

•• Det egentligen på fy ika
liska g runder omöjliga att återge 
dj upa bastoner från ett litet hög
ta larsystem med någon grad av 
ren het lämnar världens hi fi-fabri
kanter ingen ro - om detta vittnar 
en san nskyldig. uppsjö av kon
stru kt ioner de senaste 10- 15 
å ren, där oli ka höljeskonstruktio
ner och vågfördelningsprinciper 
a nvänts fö r att om inte lura natur
lagarna så å tmi nstone öra t ... 

Det si nnesorgan som vä l snarast 
blir t ill fredsstä ll t ä r ögat, åtmins
tone det vakande ögat som ' i 
må nget hem hi nd rar införandet av 
några större lådor. Det vanliga är 
j u att hi fi-g rejor må höras, men 
synas får de inte, en intressant 
motsägelse! 

ågon gång på 70-talet började 
högtalarti llverkarnas och bilste
reofabrika nternas intressen att 
sa mmanfa ll a i det att båda kate
gorierna fa nn sig stå inför krav på 
så små höljesdimensioner som 
möj ligt t ill ika så mycket djupbas
tryck som möjligt. För många 
blev "lösningen" överdimensione
rat kraftiga magneter; i övrigt en 
hel hop mystik och sådant som 
tvångsstyrn ing av frekvenserna 
med fk-va riatorer etc. 

Några försökte också på seriöst 
sätt a tt överkomma begrä nsni ng
a rna och fick fram nya effektiva 
små element med viss framgå ng, 
inte minst på bils ida n. 

För några år seda n debuterade 
- na turligtvis - också mikropro
cessorkretsar i den här leken "lura 

örat" och framkalla intryck av 
ren , obruten basdomän från en 
mini högtalare. Det har, kort sagt, 
lagts ner väldiga mängder jobb 
och pengar på att tillfredsställa 
kraven på . lågfrekvent dunkande, 
mer eller mindre orent. 

M FB-högtalarna föregångare 
En av de lösningar som kom att 

omfattas med respekt i tekniskt 
avseende var den nyskapa nde in
sa ts som gjordes hos Philips i 
Eindhoven med utgångspunkt i en 
gammal tanke, att bygga ihop 
förstärkeriet direkt med högtalar
elementen och deras filter samt 
att få dem att samverka optimalt 
genom tvångsstyrning. Detta 
MFB-system - som RT -läsarna 
säkert minns stå r initialerna för 
Motiona i Feed-Back, rörelseåter
fö ring - har vi ingående beskrivit 
under t id iga re å r och även testa t 
så utförda högta la re. 

De fanns i en hel rad ol ika 
storleka r och effektstyrkor - man 
kan faktiskt tala om effekt hos 
högtalare i det här speciella sam
ma nhanget - och fö rf har fo r tfa
rande en hög ta nke om deras 
ljudande egenskaper och snabb
het, en faktiskt suverän fö rmåga 
att i bli nken alstra fullkomligt 
explosiva lj ud tryck, nä r så kräv
des. T rängde man li te under den 
spektak ulära ytan fa nn man 
må nga fina egenskaper; låt vara 
att alla in te blev lyckliga över 
d iskantkvaliteten, som i sina säm-
ta ögonblick hade ett plastigt, 
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ihåligt ljud , i synnerhet i det 
första, hå rda utförandet (AD 
0160 etc) . 

Sedan några år prioriteras inte 
MFB- programmet hos Philips 
längre, och det är ganska uppen
bart att den marknadsmässiga 
framgången uteblev i många län
der, trots gan~ka rimliga priser på 
vad man faktiskt fick för peng
arna. För att anknyta till moderna 
klyschor så nådde väl Philips inte 
ända fram , M FB-budskapet var 
svårt att få ut till handeln . 

Som 'en efterföljare och utveck
ling kan man se koncernens nya 
serie högtalare i DRC-serien, som 
bygger på MFB-föregångaren i 
fråga om elektro-akustiska rön 
men med en följdriktig påbygg
nad av datoranvändning vid kon
struktionsarbetet. M FB var .ak
tiva , elektroniska högtalare, DRC 
är helt passiva. 

Här har överväga nde gällt att 
med bibehållande av relativt mo
desta höljesstorlekar tillfreds
ställa kraven på återgivning av 
kraftiga bastoner "med renhet och 
precision", som P hilips uttrycker 
saken. 

Dynamisk baskontroll 
DRC stå r för Direct Response 

Controi och dessa högtala re har 
fö rsetts med ett nytt element , den 
dynam iska basprocessorn , som 
blir aktiv då frekvensen sj un ker. 
Det övre basregistret återges där
emot fortfarande över det konven
tionella baselementet i lådan, och 

detta element får också sig tillde
la t det undre mellanregistret i vis 
utsträckning. 

Denna dynamiska basdrivenhet 
är något som ligger i tiden och 
liknande specialelement ha r kun
nat ses i japanska högtalarlabb, 
speciellt hos fabrik,er redan inrik
tade på försök med t ex rektangu
lära membran - detta givetvis 
sagt utan skymten ,av beskyllning 
mot Ph ilipsteknikerna fö r att in te 
självständigt ha arbetat fram sin 
lösning. Också brittiska forskare 
har experimentellt arbetat med 
andra än de gängse konerna och 
runda strukturerna för linjärare 
verkan och bättre pistongrörelse; i 
huvudsak menar nera att para it 
oscilla tionsbenägenheten, "upp
sprickningen", 'blir lättare att kon 
trollera och / eller fördra med t ex 
rektangulära element för vissa 
frekvensområden . 

I DRC-fallet handlar det om en 
rektangulär , avstämd "akustisk 
pistong" , som kopplats till den 
vanliga basdelen i högtalaren och 
som utnyttjar dennas rörelse
energi. I samtliga versioner av 
högtalaren ligger basprocessorn 
nedtill i fronten och upptar där ca 
33 cm' yta, medan utslaget den 
gör uppgå r till som mest omkring 
2,40 cm. Den har en cirkulä r inre 
st ruktur och sätts alltså i rörelse 
av den mest lågfrekventa energi n 
in ne i höljet från den va nliga 
basdelen , till vilken den a npassats 
liksom till höljet i stort , massan 



och dämpningen i luft inuti. 
[ sitt tänkande har Philipsakus

tikerna utgått från en sedan gam
malt erkänd brist hos den konven
tionella högtalaren , nämligen att 
det vi kallar "bas" vanligen hän
förs till ett enda element, som i 
praktiken inte sällan sätts att 
återge inte bara efter förmåga just 
"solid low notes", de låga frekven
sernas grundtoner, utan också an
gränsande tonområden som "övre 
bas" och "lägre mellanregister" 
ganska långt upp. Tidigare har väl 
detta inte spelat så avgörande 
viktig roll för en rad kostnadsmed
vetet koncipierade högtalare för 
mindre krävande hembruk, men 
här börjar nu ett annat medve
tande göra sig gällande över lag. 
Man fann då att det här ensamma 
och ofta inte särskilt bra basele
mentet , som inte fick kosta så 
mycket, vanligen dimensioneras 
onödigt stort och med en tung, 
kraftig magnet som skall driva 
den stora konen till utslag stora 
nog att flytta luften tillräckligt för 
a tt de lägsta tonerna skall gå 
fram, ehuru ofta svårt distorde
rade och uppblandade. Dessa 
fordringar på stor linjär rörelse 
finns dock inte i frekvensområ
dena över basoktavens - i gengäld 
måste elementet för bästa verk
ningssätt där arbeta snabbare. 
Medan hörseln går att vilseleda 
något vid de lägsta basområdena 
- känsligheten för dem är uttalat 
låg - inträder genast en skärp-

ni ng lite högre upp. Här reagerar 
man för grumligt ljud, och till 
yttermera visso börjar den högre 
frekvensen också att förmedla 
riktningsinformation, vilket inte 
djupbasen gör; välkänt faktum 
som utnyttjas aven mängd bastill
~atser, exempelvis. Här råkar 
också olika krav på magnetstyrkor 
och konstorlekar lätt i konflikt 
med andra fordringar på ljudet. 

Vad det alltför belastade och 
snedfördelade "baselementet" till 
slut mest av allt avger blir den 
välbekanta håligheten i ljudet, 
som kallas tunneleffekt. Flertalet 
uppfattar den som en otillfreds
ställande luddighet och konturlös
het i rätt vidsträckta tonområden, 
från en bit upp i basen till kanske 
2-3 kHz som värst. - En av de 
biverkningar som Philips tekniker 
föresa tte sig få bort är den som 
lyssnaren bibringas i fråga om 
soloröster och enstaka instru
mentstämmor, vilka mer eller 
mindre överskuggas av skeendet 
runt omkring .dem. Ibland kallas 
detta "brist på perspektiv" hos 
högtalaren, ibland "platt" återgiv
ningi ljudet tenderar att stanna 
inne i höljet i stället för att plas
tiskt och fritt omge lyssnaren. 

Inga golvreflexer 
Det maximala utslaget som 

basprocessorn kan göra aktiveras 
först av frekvenser under lao Hz. 
Eftersom det rör sig om en relativt 
stor yta för den "rena" bas-

alstringen gav detta upphov till 
överväganden vid inplaceringen i 
höljet, som f ö dämpats trefaldigt 
i basdelen. Främst måste man 
undvika de annars vanliga golvre
flexionerna . De brukar tämligen 
oundvikligt med den här typen av 
högtalare (med en relativt kraftig 
basdel längst ner) inverka på lju
det i lågtonåtergivningens "mel
lersta" del. Genom att någon van
lig, stor basdel inte valts utan i 
stället en sjutummare eller högst 
en åttatummare sköter jobbet och 
härvid placerats rätt högt upp, 
menar sig Philipsfolket ha und
gått golvreflexionsverkan och 
högtalaren kan obehindrat ställas 
direkt på underlaget, heter det. 

Konstruktionen, hävdar de, har 
säkrat en alltigenom klar bas 
främst där den hörs och inte bara 
känns, alltså i lågtonområdets 
mellersta del, plus att det lägre 
mellanregistret förbättrats. Bas
elementen har försetts med kraf
tiga Ferroxdure-magneter och 
talspolen har gjorts extra långsla
gig i detta nya element med rela
tivt låg tröghet. Lineariteten häv
das stå sig väl också vid längsta 
rörelseutslag. Den minskade kon
diametern medger bättre följsam
het, naturligtvis. 

Vid konstruktionen och inmät
ningarna av nyheten har man 
långt ifrån bara använt det gängse 
döddämpade rummet utan också 
ett efterklangsrum och därefter 
"riktiga" boningsrum, där både 

direktljudverkan och reflexions
mönstren studerats; i de två sist
nämnda fallen har de tredimensio
nella mätningarna sedan legat till 
grund för datorvärderingar av ba
lansverkan och nivåavstämning 
för de enskilda elementen. 

Tre nya högtalare 
Dessa består i den största hög

talaren, F 94/6, med 42 liters 
volym, av fyra högtalare - den 
nämnda åttatummaren för basen, 
den nya basprocessormodulen, en 
tvåtumsenhet och en entums dis
kantdel av kalottmembrantyp. 
Delningsfrekvenser: 1100 och 
5400 Hz; kanske mindre vanliga 
brytpunkter! Systemresonans 
uppges till 23 / 55 Hz. Frekvens
mässigt uppges omfånget 30 Hz -
20 kHz. 

Filtret i F 9416 faller med 12 
dB mellan basdelen och mellanre
gistret resp håller 18 dB/oktav i 
fall i länken till diskanten . 

Högtalaren tål 85 W kontinuer
lig belastning, 150 momentant. 

De två övre tonområdena har 
givits egna reglerorgan för att 
man skall kunna anpassa tonkur
van till rummet. 

Direct Response Control-serien 
omfattar f n tre högtalarstorlekar, 
där de svenska priserna börjar vid 
700 kr. Nästa steg är 1 000 kr 
jämnt och den största modellen 
kostar 1 300 kr, enligt uppgift. 

Svensk distributör är Svenska 
Philips/ Audio, Stockholm. U S 
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den bittra dispyten med magnet
bandlägret om påstådda förluster 
- men med vilka medel det sker 
förvånar sig många över. 

"Man får nog säga att skivindu
strin har styrkt sina anspråk", 
menar t ex en medarbetare till 
senator Strom Thurmond, vilken 
leder den senatskommitte som 
granskar mellanhavandet. Detta 
yttrande fälldes i somras efter det 
att industrin gjort en (ny) upp
vaktning i hemkopieringsfrågan. 

"Den har kunnat påvisa ekono
miska skador, och jag tror att det 
finns förutsättningar för att en lag 
om royalty-skatter för både appa
ratur och blanktape kan samla 
kongressen", hette det från denne 
bedömare. 

Men EIA, Electronics Indu
stries Association, och dess Kon
sumentelektronikgrupp är genom 
sin vd Jack Wayman inte benägen 
att medge något dylikt. Han utlo
var fortsatt hård fight mot varje 
anspråk på avgifter i varje sam
manhang. Men vissa källor ut
trycker förmodan att något slags 
hemlig kompromiss redan har 
träffats mellan parterna: 

Nämligen en, som går ut på att 
viss beskattning får ske av audio
materiel och band där skivindu
strins granskningar verkligen kan 
påvisa förluster, men att man 
samtidigt avstår från att driva den 
här frågan vidare i fråga om 
video. Där har nämligen filmindu
strin gått bet på att leda i bevis 
något slags skador eller inkomst
bortfall. Eftersom flertalet band
fabrikanter sysslar med såväl au
dio- som videovaror - och flerta
let tror att den långt större sälj
och volymökningen måste komma 
på videosidan de närmaste åren -
är det ganska troligt att en kom
promiss efter de här linjerna vin
ner gehör i branschen. 

Det finns dock vissa firmain
tressen som hoppas på ett slags 
separatuppgörelse i fråga om ton
band och spelare, nämligen en del 
av dem vilka enbart sysslar med 
audio. De inriktar sig på en kon
gressbehandling under nästa ses
sion och då med utgångspunkt i 
senator Mathias royalty-motion i 
ärendet. Han bygger på ett lagför
slag av kollegan Dennis DeCon
cini, som vill legitimera allt slags 
heminspelning av ton och bild mot 
att något slags skatt uttages på 
den framtida försäljningen av spe
lare och tape. 
• Benjamin Electroproducts har 
övertagit rörelse och tillgångar 
från Robins Industries audio- och 
videotillbehör och band, enligt ett 
samtidigt meddelande från Benja
mins vd Joseph Benjamin och 

Herman Post, chef för Robins. 
Benjamin är USA-distributör 

för schweiziska Leneos skivspe
lare och kassettmaskiner (auto
matiska). Robins tillverkar ett 
stort program av bandskarvappa
rater och skarvtape, rengörings
don och andra varor i tillbehörsle
det. 
• Kommer digitaldisken för au
dio att följa i spåren av videodis
ken och CD 4-skivan? 

Allt tyder på att den digitala 
grammofonskivan låter vänta på 
sig för USA:s del ännu 18 måna
der. Trots den långa tiden finns 
det här bedömare vilka hävdar att 
kompaktdisken etc inte kommer 
att bli någon framgång för sina 
tillverkare. De här spådomarna 
har nu följts aven studie, som 
gjorts av Venture Development 

Corporation, som är en undersö
kande institution i Massachusetts. 
I den hävdas att "inget större 
audioverksamt företag har någon 
brådska med att få över några 
digitala spelare till Förenta sta
terna". 

Ett av problemen studien ringat 
in hänför sig till "den låga graden 
av acceptans i fråga om digital 
inspelning från de professionella 
programproducenterna ". Trots 
tillgängligheten av digitalt inspe
lade lp-skivor hävdar Venture
undersökarna att flertalet skivbo
lag och studior ännu inte gjort 
några av de stora investeringar 
vilka är nödvändiga i samman
hanget för den nya tekniken. Av 
de företag vilka skaffat maskineri 
är det påfallande många som hyr 
det i stället för att köpa. 

Luxmans nya K-118 är ett däck som ger köparen både dbx och 
Dolby i fråga om brusreduktionselektronik. l övrigt märkets s k 
Duo Beta likströmskoppling, fluorescensmetrar, autoläge, full
logikstyrning etc. l USA säljs Luxman aven division inom 
Alpine Electronics of America. 

Ett antal hemelektronik firmor liksom bilstereotillverkarna 
börjar alltmera snegla åt diverse tv-applikationer som högupp
lösande mottagare i olika sammanhang. Så här vackert presen-· 
terar sig billjudfirman Jensen - en gång ett hi fi- och 
högtalarfabrikat - sin nya linje "audio video". 
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Ett annat hinder kan visa sig 
bestå i priset på spelarna, 800-
I 000 dollar stycket. Venture till
råder industrin att förhålla sig 
avvaktande tålmodig till dess nog 
med intresserade kunder har köpt 
spelare etc, vilket i sin tur kan få 
skivproducenterna intresserade 
och utlösa värderingar av allmän
hetens engagemang när det gäller 
digitalinspelning. En Venture
undersökare kommenterar, att di
gitaldisken lanseras först i Japan 
och i Europa, där en vida större 
andel hushåll är ägare av s k 
komponentstereo än man är i 
USA. 

Vill man ta del av rapporten 
kostar den 2 490 dollar för ett ex. 
• Den förSäljning som Super
scope gjorde för något år sedan av 
sin säljorganisation världen över 
till N V Philips, Holland, betyder 
av allt att döma inte slutet på 
företagets ekonomiska problem. 

Superscopes förlust för andra 
kvartalet 1982 uppges vara lika 
stor som underskottet om 1,4 mil
joner dollar samma pefiod för 
1981, enligt styrelsens ordförande 
Joseph Tushinsky. Han ger 
USA:s svaga ekonomi skulden för 
läget. Om inte konjunkturen blir 
bättre, säger han, kom man befara 
årliga förluster i den klass som 
fjolårets resultat drogs ned av -
5,2 miljoner. 
• Handlar det om pickuper för 
skivavspelning brukar inte de 
mest hängivna audiofilerna bry 
sig om besväret med dem - mon
tering, anpassning etc - medan 
däremot folk i allmänhet värde
sätter bekvämlighet mera än 
några marginella prestanda. 

De kända tillverkarna här som 
Pickering, Shure, Empire och 
Stanton håller nog på att upp
täcka detta i efterdyningarna till 
japanska Technics budskap från i 
vintras om att samtliga firmans 
grammofonverk kommer att kon
strueras för att kunna ta de nya 
s k plug in-pickuperna (RT har 
beskrivit dem i augusti numret i 
år). "Mer än ett verk av fem sålda 
här i USA är nu från Technics", 
kommenterar Empires chef Andy 
Segal: "Technics är trendledaren 
för ind,ustrin i fråga om grammo
fonverk och konkurrenterna bru
kar alltid lyhört följa efter". De 
amerikanska tillverkarna på om
rådet har knappast slösat bort 
tiden. De fyra ledarna på området 
har samtliga annonserat nya kon
struktioner i den här vägen . 

Så har t ex Pickering bjudi.t ut 
sin nya TL-serie för 60 till 110 
dollar. Den dyraste varianten har 
försetts med en ytterst lätt magnet 
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inkl. moms 

ACOUSTIC 82 
80 liter 120 Watt 

SIARE 
TWZ 
DISKANT 
Eff.tålighet · 120 W 
Känslighet : 
96dBISPL 
Frekv.omf: 
1.500 - 20.000 Hz 
Impedans : 8 ohm 

Pris 295:-

17 MSP 
MELLAN
REGISTER 
Eff.tålighet : 100 W 
Känslighet : 
93 dBISPL 
Frekv.omf: 
45 - 12.000 Hz 
Impedans : 8 ohm 

Pris 398:-

31 TE 
BAS 
Eff.tålighet : 120 W 
Känslighet: 
96 dBISPL 
Frekv.omf.: 
23 - 5.000 Hz 
Impedans : 8 ohm 

Pris 895: '-

Välj bland 60 olika kompletta byggsatser för 
Hi-Fi, PA, disco, bil, båt. 
Reservdelar, filter, spolar, skumplastfronter m m. 

Acoustic 
Acoustic - högtalarbyggsatser be
står av färdigmonterade lådor, val
nötsfanerade eller i svartbetsad ek. 
Med byggsatserna följer allt som 
behövs för att få ett par helt färdiga 
högtalare i samma finish som ett 
par fabriksbyggda men till ett mer 
tilltalande pris. 

RILA 12-hornet 2295 
RENT, RENT, RENT!! ! 
RILA 12-hornet återger transienta 
förlopp med en exakthet och skärpa 
som endast kan jämföras med långt 
större och dyrare horn system. 
Detta är hornet med det stora ljudet 
men lilla formatet. 
För ytterligare info v.g. kontakta oss. 

II 

BYGG SJALV! 

BILA 
MELLANREGISTERHORN 
MED DRIVER 

Komplett byggsats med 
element från ca 1 800: - /kanal. 

SUPERHORN 

A 155 
125:-

Förbättra dina 
högtalare med en 
extra diskant! 
Upplev den verk
liga briljansen. 
Plocka fram cym
baler och lägg 
märke till nyan
ser du aldrig tidi
gare hört. 

Frekvensomfång: 300- 6.000 Hz 
Effekttålighet i system: 100 W 
Känslighet: 104 dB 
Impedans: 8ohm Pris 540:-/st 

A 155 ansluts di
rekt till förstärka
ren och placeras 
ovanpå högtala
ren eller i bokhyl
lan. 

MH-75 
Frekvensomfång: 400- 5.000 Hz 
Effekttålighet i system : 150 W 
Känslighet: 106 dB 
Impedans: 8 ohm 

Informationstjänst 11 

A 138 
65:-

A 105 
59:-

SUPERHORN -
SUPERTRYCK! 
Märkeffekt : 300 W 
Frekvensomfång : 
4.000 - 40.000 Hz 
Känslighet: 95 dB 
Distorsion vid 105 dB: 
mindre än l % 
Färg : svart/krom 

Sänd mig gratis katalog 

.... Ort 
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GOULDOS300 
20 MHz Tvåkanalso~illoskop 
Gould os 300 är ett kompakt tvåkanalsoscilloskop, för användning 
inom undervisning, industriell produktion, service mm. Det är utrus 
tat med stor bildskärm 10 x 8 cm, summa- och skillnadsmätning av 
kanalerna, TV -synkseparator för linje- och bildfrekvensseparation 
samt x-y med full känslighet för båda axlarna . Levereras inkl2 st om 
kopplingsbara probar och 2 års garanti . • 

• Bandbredd DC-20 MHz • Tidbas 50 ns-0,2 s/cm 
• Känslighet 2mV-l O V/cm • T rigger AC, DC och TV 

• Pris 3500:- exkl moms 

SCM044 

DEN KOMPAKTA 
FÄRGBILDSGENERATORN 
Nu ör den hör! PAL MC 11 B. Generatorn i minifarmat, lömplig signalkölla vid 
kundbesök och i verkstaden. 

• Små dimensioner (l31 X S1 X 23 mm ) och låg vikt (250 g ) -
får nog plats i Din servicevöska . 

• Levereras komplett med laddningsbara NiCd-<:eller och batteriladdare/ nötadapter. 

• Signalmönster. 

l . Förgbalkar. Gråskala i svartl vitt 6. Mittpunkt 
2. Rött raster. Grått i svartl vitt 7. Vitt raster. 
3. Rutmönster S. Vertikala linjer vid 2.217 MHz 
4. Punkter 
5. Mittkars 

Ljudmadulering 650 Hz på mönster 1- 7 

Pr is 1.580:- exkl. moms. 

~c~~~~! METRICillrn 
BANVAKTSVÄGEN 20. BOX 1307. 17125 SOLNA, TEL 0818204 00 

Informationstjänst 12 
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DUMPEN forts fr sid 30 
av ROM-kassett, och det kan 
betyda ett pris på 99 dollar på 
världsmarknaden! 

Programmet är avsett för PET 
men så småningom kommer det 
även till VIC, vilket är syn nerligen 
intressant med tanke på datorns 
låga pris, kring 3 000 kr i grund
versIOnen . 

Det här programmet är så pass 
avancerat att Commodore överger 
sitt eget kalkylprogram till för
mån för Calc Result. De ameri
kanska programmen är inte alltid 
så överlägsna, utan Sverige med 
sitt relativt sett goda datorkun
nande kan väl hävda ~ig. 

Batteridriven 
HP-dator • När ryktet om räknedosan HP 
41C började surra trodde många 
att den skulle arbeta i bas ic, men 
så blev det ju inte. Det är några år 
sedan nu. Nu kommer den emel
lertid, den batteridrivna lilla fick
datorn i basic från Hewlett Pac
kard. Vikten är ba ra 740 gram 
och det intressanta är att den har 
samma basicdialekt som 80-se
riens datorer (HP 83, 85, 87 och 
den nya 86) . Den portabla datorn 
har fått beteckningen HP 75Coch 
den är först i 70-serien. 

Apparaten har skrivmaski ns
tangentbord vars tangenter, om 
l1)an sa vill, ka n definieras om, 
strömsnål CMOS-teknik som in
nebär tre timmars kontinuerlig 
drift, 32 teckens indikator med 
max 96 tecken per rad och 16 
kbyte stort RAM som kan byggas 
ut till 24 kbyte. Anpassningskret
sar för den nya instrumentbussen 
för serieöverföring, H PI L, är in
byggd. Med en yttre enhet kan 
man så omvandla den till HPIB, 
till vilken finns ett stort antal 
instrument att tillgå i dag . - Se 
f ö artikel om HPIB i RT nr 91 

Den nya porta bla datorn är 
a nvändbar framför a llt i mät
ningar på fältet, t ex för datain
sa miing. En HPIL-ansluten da
tascanner kommer inom kort. I 
det sammanhanget hjir man nytta 
av den inbyggda, exakta realtids
klocka n som även ha r ka lender. 
Med upprepade efterjusteringar 
av tiden ändrar man inte bara den 
utan ruckar även uret , så att dess 
drift blir mindre och mindre för 
varje gång man lägger in rätt tid . 

Främst är HP 75C ägnad tek-

niska tillämpningar som anslut
ning till instrument, beräkningar , 
kalkyler och egna program. Men 
den kan även användas vid service 
och försäljning på fältet. I admi
nistrativa sammanhang har man 
tillgång till Visicalc och det går 
att få grafik på en ansluten plot
ter. 

Datorn har en egen indikator 
för 32 tecken som man har nytta 
av "i fält" . På kontoret eller labbet 
ansluter man hellre en monitor 
eller en tv, vilket sker över en 
speciell anpassningsmodul. Andra 
tillbehör är en digital kassett
bandstation (flexskiva kommer), 
24 eller 80 teckens skrivare, plot
ter, anpassning till HPIB, RS232 
och GPIO samt monitorer i storle
karna 9" resp 12". 

Programmen ligger i ROM
moduler och kommer a tt omfatta 
Visicalc, datakommunikation, 
avancerad in- och utmatning, gra
fik, matematik, ekonomi, analys 
och elektronik. 

NYHETER 
I KO,RTHET: 
~ Hewlett Packa rd har presente
rat en ny dator, HP 86, som i 
princip är en HP 87 med separat 
bildskärm och HPIB. Den nya 
datorn är främst avsedd för admi
nistrativa tillämpningar till skill
nad från HP 87, som i första hand 
är en mätdator. 
~ Osborne l, den bärbara datorn 
i väskmodell, har nu tillverkats i 
150000 exemplar. Det ryktas att 
Osborne även kommer att lansera 
en persondator i prisklassen 500 
dollar. 
~ Med utgångspunkt i order och 
den ökande marknaden räknar 
IBM med att vid utgången av 
1984 ha sålt I miljon persondato
rer. Man ha r planer på en porta
bel version liksom en prisbilligare 
hemdator. 
~ Det har länge talats om Apple 
IV och Apple V, men det verkar 
som om modellerna föregås av 
Apple Super II. Den kommer att 
vara byggd på bara 32 kretsar. 
~ Flera a merikanska företag har 
protesterat mot att den stora da
tormässan NCC skall hållas i 
Houston år 1984 och 1985. Ett av 
företagen a nger som skäl för sin 
ovilja att en man sköts i hissen på 
sitt hotell dagen före mässans 
öppnande! • 



Låt dina kunder 
trycka på den här knappen 

och de är sålda. 
Då upptäcker de en helt ny värld. En värld 
som fascinerar. 

Som roar. 
Som lär. 
Som skärper tanken. 
Som får alla att inse hur smarta de egent

ligen är. 
Och är så enkelt uppbyggd att ett barn 

klarar den. Det vi talar om är Atari. 
Det räcker att man trycker på "start" så 

har man fängslats ovett nöje utan gränser. 
Ett nöje för stora och små. 
Ett enkelt nöje. Kan man läsa, kan man 

använda Atari. 
Ett nöje som aldrig tar slut. Utbudet av 

Atari datorprogram är enormt. Och 
ständigt kommer nya program. 

Det går att komponera allsköns musik. 
Spela schack mot Stormästarna. Bättra på 
yrkeskarriären genom företagsekonomi, 
språk, finanskunskap. 

Det går att göra skolarbetet roligare 
genom att plugga geografi, historia, matte, 
främmande språk. 

Det går att planera den egna ekonomin. 
Sköta hemmets eller firmans bokföring. 

Och mycket, mycket mer. 

ENKELHET ÄR ÄVEN VÅRT RÄTIESNÖRE VID 
FÖRSÄLJNING OCH MARKNADS FÖRING. 
Atari har svenskt tangentbord med å-ä-ö. 

Produkterna ligger i säljande förpack
ningar. Var och en med sin särprägel. Så att 
de kan exponeras direkt i butik. 

Till basutrustningen finns färdiga satser 
med utbildning, programmering och under
hållning i konsumentkartonger. 

Som eventuell återförsäljare erbjuder vi 
dig två dagars säljträning. Nyheter varje 
månad för dina kunder om hemdatorer och 
program. Och ett massivt stöd i försälj
ningen både lokalt och riks. 

För efterfrågan kommer det att bli. Det 
har vi redan märkt. Atari hemdatorer är 
heller ingen oåtkomlig dröm för dina 
kunder. Priset är detsamma som för en ny 
färg-TV. 

Blir Atari en lika stor succe här som i 
andra länder, är snart våra hemdatorer 
familjemedlemmar i åtskilliga 

svenska hem. )1'-
Så genom Atari finns en 

hel del siaRtar att tjäna. 
Och det är ju en viktig bit AT'ARI' 

av det hela. KIJ 

~~~@~~@u=uo~ Box 484, 82401 Hudiksvall. Telefon: Hudiksvall 0650-15415, Stockholm 08-29 Bl 30, Vittsjö 0451 -22900. 
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USA-KRÖNIKA 
forts fr sid 36 

av samarium-kobolt, vilket hävdas 
ge bättre spårföljning, frekvens
respons, kanalseparation och in
teraktion med nålelementet än 
förr. Nålen är slipad enligt fir
mans Stereohedron-geometri. 
~ Alla har känning av de dåliga 
tiderna och den pressade ekono
min, som bl a medfört att försälj
ningen av ordinärstora hi fi-grejor 
gått ned kraftigt. Men det verkar 
samtidigt som recessionen innebu
rit sannskyldiga välsignelser för 
dem som hittar på, tillverkar och 
Säljer alla dessa myriader av gad
gets och prylar, vilka sägs hå lla 
t ex dina magnettonhuvuden rena 
och skivor dammfria, hålla ord
ning på dina inspelningar eller 
ombesörja att ditt verk står i 
våg ... 

Nyligen lanserade t ex MaxelI 
en bandspolare (inte spelare!) och 
en "statisk renare", ännu ett par 
typiska produkter på en redan stor 
marknad, medan firman Recoton 
kom med en ny kolfiberborste för 
skivor som man helt enkelt kallar 
"the Brush". (Har man månne 
hört om den svenska kooperatio
nens blåvita varor, tro? Tandkrä
men Tandkräm och borsten Bors
ten. - Red) För 15 dollar sägs den 
rengöra och avmagnetisera skivor 
utan smet och vätskor. Så har vi 
ett kit för 17 dollar med vätskor 
för både skivor och nålspets och 
lite annat. Koss nya Calibron
tillbehör - det rör sig om ett nytt 
dotterbolag - debuterar med 
adaptrar och en 25 fot lång för
längningskabel till hörtelefoner. 
Firman erbjuder också ett omfat
tande urval av skiv- och bandtill
behör. 

Chef för den här rörelsen är 
John Koss själv, som fortfarande 
grubblar på om han skall fortsätta 
med firmans engagemang i blank
kassettbranschen, något som in
leddes under 1981 . 

~ I efterdyningarna till skandalen 
kring gripandet av anställda från 
företagen Hitachi och Mitsubishi 
efter bevis för industrispionage 
mot IBM och illegal underrättel
severksamhet rörande datorer har 
en hel del folk erinrat sig att även 
audioindustrin för sin del beskärts 
en hel del av sådant i det förflutna 
och att ' aktiviteterna troligen på
går ännu. 

Så t ex hände för en del år 
sedan att National Panasonic 
vände sig till polisen med den 
besynnerliga anmälan att några 
okända uppenbart stal företagets 
sopor! Främmande män hade setts 
backa upp med en sopbil, avvi
kande i utseende från den vanliga , 

kommunala, mot firmalokalernas 
lastkaj och iakttagits medan · de 
raskt gick löst på det från flera 

dagar samlade avskrädet, precis 
några minuter innan den regul
jära soptömningen skulle ske. 

~l~i il ~ ~- I 
~'lPi!-~ 

8)8' 

Beståndet av digitala audiokomponenter för mera kvalificerat 
bruk är i snabbt tillväxande: Här är Mitsubishis pcm-enhet 
D-102 Digital audio processor. Nedtill på högersidan sitter två 
mikrofoningångar. Skjutreglarna: T v en för hörtelefonljud och 
t h inspelningsnivå. Knappsatsen erbjuder toppvisning och 

mm. 

Här är dbx Model 120 Subharmonic synthesizer - ett 
"basåtervinningssystem" från dbx som sägs "återskapa de 
naturliga låga grundtonerna i levande ·musik, vilka vanligen går 
förlorade i inspelningsledet". 

Kretsen samplar lågfrekventa grundtoner i musiken och 
återger dem en hel oktav lägre. Det finns en LED-presentations
panel för basområdet plus bl a extra utgångar för "additionai 
If', dvs anslutningar för en underbaslåda för den som så vill. 
Pris i USA 249 dollar. (Svensk representant är Thomas 
Rennemark, Stockholm.) 

Hemelektronik-centret på 1980-talet kommer att bestå aven 
"stapel" av delvis nytt slag, tror många: Audio-visuell under
hållning med givetvis stereogrejor, videospelare/videoskivappa
rat, en högupplösande tv-mottagare som kopplas till program
källor som satellitantenner för direktmottagning från rymden, 
kabelnät för betal-tv, något videospel, kanske sådant som något 
slags kontrollcentral för hemmets funktioner, etc. 

Inte fullt så avancerat men en bit på väg är Pioneers nya 
Foresight-serie som kostar upp till 3000 dollar i USA för en 
special tv-monitor om 25 tum (= 63,5 cm) och stativ med en 50 
W-stärkare, en 127-kanalig videotuner med fjärrstyrning plus 
ett par 3-vägshögtalare. 

Mysteriet med de försvunna so
porna är ännu olöst. 

Men det har kommit fram att 
den här industrin inte varit den 
enda i åtnjutande av den kost
nadsfria hämtningen. 

Och lite till mans har man 
erinrat sig historien från andra 
världskrigets år om hur man i 
Washington minutiöst trodde sig 
ha systematiskt förstört alla fy
siska spår av för krigföringen 
väsentliga papper och promemo
rier - bara för att finna att de 
japanska spionerna (och tyska, 
förstås) lugnt inväntade sopruti
nerna . Vad man den gången näm
ligen aldrig tänkt på var att myc
ket dikterades ner för sekreterar
flickor på klassiskt USA-kontor
vis - och att dessa inte omfattades 
av alla karlars sekretesshyss. När 
en stenograf fyllt sitt block kas
tade hon det lugnt i papperskor
gen . Blocket gick ut med soporna, 
medan alla utskrivna papper om
sorgsfullt destruerades. Agen
terna väntade förtroendefullt på 
bakgårdarna och kunde bekvämt 
bärga allt av intresse (och lite till) . 
Det var med andra ord inte ens 
nödvändigt att nästla sig in hos 
damerna med barbesök och mutor 
etc - allt fixades via sophögen .. . 

Så sopstrategin är ute och går 
igen . Det gör också en massa 
andra gamla knep som plötsligt 
figurerar i nyhetsmedierna i an
sl utning till skandalen. T ex detta 
med Mystiska Män vilka har setts 
under misstänkta omständigheter. 
Här går historier om japanska och 
amerikanska anställda vilka möts 
om kvällarna i T-banehallar och 
ute i New York-förorterna -
också i Los Angeles, sägs det - för 
att utbyta konstiga paket i brunt 
papper. Faktiskt har det också 
Trätt Fram och Talat Ut en del 
folk. De vet inte vad försändel
serna innehållit och de vill inte 
heller veta . (Fast de känner sig lite 
olustiga .) 

"Inget konstigt och avancerat 
a lls, skulle jag tro", säger till 
exempel en anställd vid en an
nons- och reklamagentur i . New 
York i en intervju. Han berättar 
att chefen för en av byråns klien
ter i form av den japanske bossen 
för firman i fråga en dag kom upp 
på kontoret och bad honom hålla 
utkik efter en person som sku lle 
komma till Port Chester-järnvägs
stationen i New York sent en 
fredagskväll med ett kuvert. 

"Jag ombads att ta kuvertet och 
vidarebefordra det dan därpå till 
en av bolagets anställda i hans 

forts på nästa sida 
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bostad ute på Long Island. Efter
som det här skulle hända över en 
veckohelg utlovades jag kompen
sation för min tid och jobbet. Ja, 
jag gjorde som uppgjort och vi 
möttes ute på Long Island men 
inte i karlens bostad utan i ett 
shoppingcenter. Jag hade och har 
ingen aning om vad innehållet i 
konvolutet kunde vara för något, 
men jag gissar att det hade att 
göra med någon konkurrents 
marknadsföringsplaner eller nå
gon ny reklamkampanj . Knappast 
rörde det sig om tekniska hand-
lingar." " 

Den här mannen kan också 
berätta om att han vid ett senare 
tillfälle agerade bud genom att 
lämna ett kuvert i utbyte mot ett 
annat, som en japan gav honom i 
ett gathörn i centrala New York 
vid lunchdags en dag. "Jag vet 
inte heller vad det kuvertet inne
höll och jag vill inte heller veta 
något." 

En talesman för ett i audioaffä
rer verksamt bolag i New Jersey 
bidrar med att firmans lokaler 
hemsökts upprep~de gånger nat
tetid . Någon eller några personer 
gör rätt regelbundet inbrott men 
stjäl inget, bara snokar igenom 
vissa arkivskåp och lådor, företrä
desvis de vilka har uppgifter om 
personalen och de anställdas häl
sotillstånd. "Vi vände oss in'te till 
polisen i första taget, eftersom 
inget verkade stulet och vår direk
tion ville tysta ner det hela . Men 
alldeles klart är det någon som är 
ute efter informationer om våra 
anställda, och denne någon kunde 
inte hitta det sökta första gången 
vi hade påhälsning." 

Efter första inbrottet låstes de 
aktuella förvaringsrnodulerna. 
När inbrott nr två hade skett och 
lådorna brutis upp övergick man 
till ett säkrare system. Då inbrott 
nr tre var ett faktum vände firman 
sig till ett vaktbolag för att loka
lerna skulle hållas under regel
bunden uppsikt nattetid . 

"Knappast någon vill tala högt 
om sådant här", kommenterar för 
mig chefen för ett japanskt dotter
bolag ute i Kalifornien . "Men jag 
skulle tro att samtliga i de här 
branscherna nu för tiden lägger 
ner åtskilligt mera på larm och 
brottsskydd än för bara några år 
sedan. Vi destruerar nu systema
tiskt dokument och handlingar 
och vi förstör till och med begag
nade färgband och kopiepapper, 
något som aldrig varit aktuellt då 
jag kom hit ut för att ta jobbet en 
gång. Och tro inte att vi har 
vaktmän med hundar bara för 

våra lagerbyggnader. Ånej, nu I r:;:- T/ 
~:~:e~a~c~c~:~g~~~~~~Snb;~~~~~~,?, II NYTT OM T\1 VIDEO I USA: 

Varför är man intresserad av l! ----------------------
sådant som personalakter? Om en 
god konstruktör arbetar för en 
firma är det ju knappast någon 
hemlighet. Vilka som förflyttas 
från en befattning till en annan är 
heller inte annat än öppen infor
mation . Olika befattningshavares 
bakgrund går också att få fram 
med legala mede! . Alltså? 

"Främst är det nog möjligheter 
att komma åt vederbörande som 
är huvudmotivet", tror en konsult 
åt en säkerhetsfirma. "Det hand
lar om chansen att börja muta 
någon anställd. Tyvärr är sådana 
medel inte ovanliga i konkurren
sen. Man lejer folk som bryter sig 
in hos konkurrenterna för att 
skaffa upplysningar om personaI
akterna och för att utröna om 
någon viss person verkar ekono
miskt pressad, t ex ofta drar för
skott på lönen, kanske har över
skridit sitt checkkonto - eller har 
varit inblandad i stölder hos ar
betsgivaren eller annat fiffel utan 
att få avsked. 

En summa som 10 000 dollar är 
en förmögenhet för någon som 
kanske ligger efter med ainorte
ringar och räntor på hus och bil 
och som sliter hårt för att hålla 
två barn vid college - men den är 
ju en bagatell för en konkurrent 
som vill ha reda på tekniska nyhe
ter och konstruktionsplaner, sälj
sta tistik, tillverkningsserier , 
kundregister och annan väsentlig 
information som marknadskam
panjer, reklaminsatser och förstås 
alla intimare detaljer man kan 
komma över om de anställda . De 
där sakerna är i dag de mest 
begärligi målen för allt industri
spionage", säger min källa, "och 
den som , vägrar tro att sådant 
förekommer inom hemelektronik
industrin utan bara här hemma i 
politiken och i datorbranschen el
ler rymdteknikindustrin är tyvärr 
alldeles felinformerad". 

Beriktigande till RT nr 9/82 : 
Inslaget i USA-krönikan som 

handlade om Payette Radio i Mont
real (p 58 sp 2) har visat sig innehålla 
felaktigheter, vilka vår korrespondent 
Bob Angus beklagar liksom redaktio
nen, 

Uppgifterna som förelåg vid tiden 
för hans krönika och vilka också 
kontrollerades så långt det gick tydde 
inte på annat än att utvecklingen 
skulle bli den antydda , 

Frostigt mellan Canada-USA ... 
Direkt-tv börjar om fyra år ... 
USA:s HD tar upp Betamaxmålet ... 
Kommer de effektstarka, direktsändande satelliterna 
att bryta upp hela den nuvarande tv-strukturen i 
Nordamerika? Detfrågar sig många efter FCC-beslu
tet om att det är fritt fram för DBS -tekniken. 

Det uppmärksammade s k Betamax-målet kommer 
att underställas högsta domstolens prövning i USA -
men oavsett målets utgång är nya lagar i vardande som 
i någon form reglerar "hemkopiering" över tv och radio. 

En olustig batalj har utbrutit mellan Kanada och 
USA på området "television över gränserna" där 
mycket pengar står på spel - och diverse framtida 
möjligheter är hotade. 

•• Den långvariga dispyten 
mellan USA och Kanada i något 
som kan kallas "tv-gränsfrågan" 
ser nu ut att anta upphettad ka
raktär och tänkbara följder är bl a 
att satellitkommunikationerna 
påverkas liksom sådant som vi
deotjänster av olika slag jämte 
kommersiell television, kanske för 
årtionden framåt. 

Det här går tillbaka till det 
tidiga I 970-talet, då kanaden
siska radio intressen och utgivare 
beklagade sig över att de gick 
förlustiga annonsintäkter till ame
rikanska massmedier; tidningar, 
tidskrifter och radioprogram vilka 
publiken i Kanada hade tillgång 
till. Sedan kom reklam i ameri
kansk tv till de kanadensiska hem
men. Undersökningar gjorda vid 
den här tiden visade att avsevärt 
mer än 50 procent av inkomsterna 
från s k lokalannonsering över 
tv-sändarna i Bellingham, Wash
ington, Plattsburgh, New York 
och Burlington, Vermont, kunde 
härledas från sponsorer i Kanada 
vilka ville nå publiken i Vancou
ver och Montreal. Utöver detta 
framkom att tv-stationer i Buffalo 
och Watertown, New York och 
Detroit också de tog in betydande 
summor från annonsörer i södra 
Ontario, 

Det här ledde omsider till att 
det kanadensiska parlamentet rös
tade igenom regeringspropositio
nen C-58, vilken föreskriver hin
der för kanadensiska medborgare 
och intressen att åtnjuta skatteav-

drag för reklamdollar betalda till 
amerika nska radio- och tv-före
tag. Lagen togs 1976. Vidare be
myndigades de kanadensiska ka
bel-tv-bolagen att blockera kom
mersiella inslag i programmen 
som kom från andra sidan gränsen 
och det började också talas om att 
störa signaler från främst Buffalo 
in i Ontario, "jamming". 

Reaktionerna på andra sidan 
gränsen i Nordamerika uteblev 
inte. Under tryck från rundradio
intressenter, som hävdar att de 
går miste om så mycket som 25 
miljoner dollar iannonspengar 
per år alltsedan 1976, tänker den 
amerikanska kongressen hämnas . 
Motioner har väckts av senator 
John Danforth (republikan från 
Montana) och i representanthuset 
av Barber Conable (republikan, 
New York). Enligt deras yrkan
den kommer liknande skattåter
bäringar att nekas amerikanska 
intressen som köper reklam tid 
över de kanadensiska näten. 
~ Saken som sådan erbjuder näs
tan bara akademiskt intresse, ef
tersom ytterst få amerikanska fir
mor eller organisationer har köpt 
någon tid hos Kanada-televisio
nen på länge. Undantaget är en 
del kanadensiska dotterb.olag och 
avläggare till USA-firmor, vilka 
givetvis köper programtid i landet. 
Det som håller på att anta ho
tande proportioner är skeendet i 
förlängningen av frågan - det har 
nämligen föreslagits att Dan-

forts på sid 45 
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Vi lägger korten på bordet 
, 

.' 

Sätt på en skiva och lyssna. Känns det bra eller tillhör du den stora 
skara som trots en fin anläggning aldrig får ut det perfekta ljudet? 

Vi har lösningen på problemet och lägger korten på bordet. 
Lösningen ligger i det nya högtalarprogrammet från AR. Hög
talarens viktiga roll känner du nog till och amerikanska ARs roll 
som toppmärke över hela världen kommer du snart att märka . 

Försäljningen tar vi nämligen upp i år, inte för att bli rika , utan 
för att det inte finns några andra högtalare i Sverige som kan matcha 
en hyfsad anläggning. Om några känner till det så är det vi , som 
också säljer harman/kardon och andra avancerade ljudprodukter. 
AR kan du köpa från 79S:-till 1O.900:-/styck. 

Gå in till din ljudbutik och lyssna själv på AR. 
Har du någon hum om ljud , så väntar en 
ljudupplevelse som du tidigare missat. 
Hear what you've been missing 

Marknadsförs av Rennemark , 
Box 2041 , 13502 Tyresö. Telefon 08-712 03 35. 
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Jämför själv! 
Andra videosystem 

får Steve Mc Queen att spåra ut 

Philips Video 2000 med DynamicTrack Following 
ger perfekt bild utan ränder även på bildsökning, 
slow motion och stillbild. 

Den oslagbara bildkvaliteten på 
Philips Video 2000 beror på en helt 
unik bildteknik. DTF - som gör 
att videohuvudena i bandspelaren 
styrs exakt rätt i spåret när du spe
lat upp ett band. Egna inspelningar 
såväl som lite slitna hyrfilmer. Jäm
för med andra videosystem så ska 
du upptäcka skillnaden, det vågar 
vi lova. 

*1 tester som tidigare tidningar 
(som t ex Aftonbladet nov 81, Ar
betet dec 81, Film & Video juli 82) 
och experter gjort så ligger Video 
2000 i topp. 

En annan fördel med Philips 
Video 2000 är den vändbara kasset
ten som ger dig hela 8 timmars spel
tid. Tänk också på att alla Philips 
Video 2000 har DNS (dynamisk 
brusundertryckning, för bättre 
ljud). Nu finns också modeller med 
stereoljud. Självklart finns också 
dom flesta filmerna och underhåll
ningsprogrammen på Video 2000. 

Välkommen in till din radio
handlare och bekanta ---
dig med Philips Video VIDEO 
2000. ti-X-X-) 

Att välja Video 2000 har sina randiga skäl 

e 
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*Vill du ha detaljerna om dom olika testerna kan du skriva till 
Video 2000, Box 5521 , 114 85 Stockholm. 

PHILIPS 



USA-KRÖNIKA-VIDEONYTT 
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forths och Conables ide bör "bred
das" till att omfatta varje slag av 
telekommunikationer. Till dess 
tanken' på detta dök upp var 
Kanadas Telidon-system ledande 
på området videotext i Förenta 
staterna och USA-investerare 
hade köpt in sig med miljoner 
dollar i det. Går nu förslagen 
igenom, kommer envar ameri
kansk firma som nyttjar Telidon
tjänster att avstängas från skatte
befrielse för annars avdragsgilla 
poster. I praktiken innebär detta 
systemets död i USA. 

Det får återverkningar också på 
annat sätt. På grund av bristen på 
amerikanska satellittranspondrar 
i banden 12-14 G Hz har Oak 
Industries underhandlar med Te
lesat Canada om att få använda 
fyra transpondrar i Anik C-satel
liten, som skall skjutas upp mot 
slutet av 1982. Telesat har lovat 
kanadensarna att deras intressen 
kommer att strikt bevakas och att 
avtalet omfattar en klausul om 
frånträde för Oak om de egna 
intressena skulle hävda anspråk 
på de aktuella kanalerna. Oak, 
som avser att använda de fyra 
förbindelserna fär s k scramblad 
betal-tv, måste ha fått en hel del 
bekymmer med att försöka för
utse följderna av lagförslagen på 
kongressens bord . 

Under 1970-talet ingick För
enta staterna och Kanada ett avtal 
med syftet att begränsa mottag
ning och användning av satellit
sändningar till resp land. Då över
enskommelsen hade slutits skulle 
den innebära, att kanadensiska 
kabel-tv-bolag inte kunde fånga 
upp signaler från amerikanska 
satelliter för återutsändning över 
Kanada liksom att amerikanska 
kabeloperatörer icke skulle an
vända kanadensiska s k satelcasts, 
utsändningar från satellit. Den 
tekniska utvecklingen hotar dock 
att undergräva avtalet, här som 
annars: 

På båda sidor om gränsen håller 
nämligen "bakgårds-satellittek
nik" på att breda ut sig i bety
dande omfattning, beräkningar 
visar på att antalet enskilt ägda 
antenner ligger på mer än 40 000 
i USA:s berörda områden och 
minst l 200 på Kanada-sidan. Det 
innebär främst att tittare i Toron
tos stadsområden och i Yukon 
entusiastiskt tar del av s k first
run filmer och stora amerikanska 
sportevenemang medan franskta
lande amerikaner i New England 
och Louisiana tar in barnprogram 
och "tvåloperor" från Montreal. I 
syfte att hindra kanadensarna 
från att få in dessa signaler bör-

jade två satellitbolag, CH CH i 
Hamilton, Ontario, och CITV i 
Edmonton, Alberta, att scrambla 
sina signaler, som ju är avsedda 
att ledas in i kabelnät. I teorin 
skulle detta kunna avskräcka från 
försäljning och användning av 
hemsatellitgrejor i Kanada genom 
att minska urval och tittarmöjlig
heter med 22 %. Men knappast -
"vad som händer", säger antenn
tillverkaren John Thomas, direk
tör för Lindsay Products, "är bara 
att sådana drag lockar fler män
niskor till att kolla de ameri
kanska programmen illegalt. Inte 
ens den berömda Ridande polisen 
kan avgöra om en antennägare 
tittar på kanadensiska eller ame
rikanska satelliter. För övrigt 
finns goda skäl till förmodan att 
flertalet av våra kunder köper sina 
grejor för att titta på hembion och 
Sports Network från USA och 
inte på CITV." 
~ Inte nog med detta. Cancom är 

namnet på det bolag som tillhan
dahåller transmissionen "up-link" 
för CH CH och CITY, alltså sän
der upp marksegmentets signal 
till själva satelliten. Det har inlett 
överläggningar med tre kommer
siella amerikanska telenät, CBS, 
ABC och NBC jämte det icke
kommersiella Public Broadcasting 
System om leasing av transpond
rar tillhörande den planerade 
Anik D för att reläa signalerna 
från dessa näts Detroit-stationer. 
Kanadas telemyndigheter, the 
Radio-Television Commission, 
studerar nu saken. 
~ FCC heter som känt USA:s 
telemyndighet på federal basis. 
Därifrån har nu beslutats något 
som kan komma att förändra hela 
strukturen hos nuvarande tv-sänd
ningsnät och förstås också mot
tagningen av programmen. FCC 
har nämligen godkänt bestämmel
ser för direktsändningar till en
skilda hushåll från satelliter. En 

Kommer de här stora antenn-familjerna att dö ut, likt dinosau
rierna ... ? Detta undrat mot bakgrunden att de direktsändande 
kommande satelliterna med sina höga effekter inte alls kräver så 
stora paraboler och diskar som i dag. Den här bilden visar något 
som påminner om en rea på antennmateriel, tagen på en flygplats 
i USA och där man frestar med "endast 399.50" och "fynda 
billigt för 12 GHz". (Priserna i dollar, alltså.) 

Det kan noteras, att redan till den gångna sommarens 
CES-mässa i Chicago hade en hel svärm småföretag som ställde 
ut bara några månader tidigare i Las Vegas försvunnit. "Flertalet 
av de flimriga och jobbiga system som var på gång i vintras är 
borta nu", rapporterar Bob Angus. Som en följd har medelpriset 
sjunkit till en bit över 4000 dollar. De nya antennfirmorna har 
fått fram behändigare antenner med mindre reflektorer och 
motordrivna inställningar för fjärrkontroll. All elektronik är 
numera också mindre av typ "källargrejor" och "labb-ris" än 
genomarbetade, snygga installationer som liknar moderna audio
grejor. 

- Man kan för första gången tala om "konsumentelektronik" 
i samband med satellitgrejorna, menade flera bedömare efter CES 
i somras. 

För bara något år sedan kostade en motoriserad, fjärrstyrd 
antenninstallation över 10000 dollar. För 1983 kan förutses 
lättare, mindre och bättre don för mindre än halva det priset. 

sådan service kan vara i bruk 1986 
med så många som 30 kanaler. 
Den kan komma att ersätta de 
kabelnät, vilka nu är aktiva i mer 
än 2 000 samfälligheter och områ
den kontinenten över, liksom på
verka de tre befintliga stora kom
mersiella tv-bolagsnäten jämte åt
minstone vissa av landets 762 
kommersiella tv-stationer. 

Det här kallas DBS, som står 
för Direct Broadcasting from 
Satellite. DBS skiljer sig från 
dagens hemsatellitteknik på flera 
väsentliga sätt. De s k satelcasts 
som finns i dag ligger i frekvens
ornrådet 4-6 GHz medan DBS 
opererar på de höga banden i 
områdena 12-14 GHz. Befintliga 
satelliter, vilka konstruerats för 
att överföra programsignaler till 
kabelnät mera än enskilda bostä
der, omfattar 12-24 transpond
rar där envar är i drift med en 
uteffekt om ca 5 W. DBS-satelli
terna omfattar långt färre, troli
gen bara tre eller fyra, men dessa 
blir av högeffekttyp där man kan 
räkna med 60-120 W per enhet. 
Detta möjliggör minskade an
tennstorlekar på marken från de 
nuvarande 3-3,6 m diameter till 
bara 76-91 cm, d v ~ 2,5-3 fot. 
Vidare kan vi säga adjö till tekni
ken med avsevärt dyra lågbrusför
stärkare, vilka inte längre blir 
behövliga. Sålunda tros ett 
OBS-system för hembruk komma 
att kosta något mellan 100_ och 
500 dollar, vilket kan ställas mot 
de 4 000-10 000 dollar som mot
tagarna för dagens bestånd i 4- 6 
GHz-banden betingar. De nya, 
små antennskivorna kan monteras 
upp på taknocken för att säkra 
flertalet villaägare direkttillgång 
till programmen; några dyra, ce
mentgjutna bakgårdsfundament 
blir inte behövliga och något be
tungande underhåll av antennen 
och dess strukturer torde knap
past krävas. Estetiskt kanske det 
också blir ~n vinst med de mindre 
parabolerna. 

F n har åtta bolag tillkännagivit 
planer på DBS-service. Ett av 
dem, Satellite Television Corpora
tion, som är en underavdelning till 
Comsat, den delvis statsägda 
rymdkommunikationsgruppen vil
ken sköter en stor del av Förenta 
staternas rymd-teletjänster, har 
föreslagit att man hyr ut mottag
ningsmateriei på abonnemangs
basis och förmedlar tre inkodade 
progråm till abonnenterna för en 
måntlig avgift om 16 dollar (eller 
i närheten av detta). Icke-subskri
benter kan inte få in någon ostörd 
och klar bild från STC-källan. 

forts på nästa sida 
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~ Flera andra bolag funderar på 
annonsstödda program, vilka 
tänks riktade till särskilda mål
grupper och publikutsnitt; det 
handlar då företrädesvis om hela 
block av sport, uteslutande nyhe
ter, bara barnprogram eller en
bart spelfilmer. Här tänks i stället 
abonnenterna äga sin mottag
ningsutrustning. Hur är det då 
med den ? I allmänhet kommer 
alla dessa rymdförmedlade pro
gramtjänster att kunna tagas 
emot på gängse NTSC-tv-motta
gare. STC har dock uttryckt pla
ner på att sälja ytterligare tjänster 
i form av sådant som stereoljud, 
textade program för hörselhandi
kappade och även mottagning av 
text-tv eller annat textat material; 
detta till ingen eller nominella 
kostnader. 

CBS har fört fram tanken på 
att bolagets tjänster borde om
fatta också s k högupplösa nde 
tv-sändningar, l 165 linjers 
NTSC-transmission som skulle 
kunna användas i lokaler som 
biografer och teatrar där större 
auditorier kunde samlas. Men 
dessa special program skulle inte 
finnas tillgängliga för den vanliga 
abonnemangspubliken. 

"Det här behöver inte betyda 
att klockan klämtar för alla lokala 
stationer", menar FCC-fullmäk
tige James Quello. "men säkert är 
att det inte precis innebär någon 
fördel" . OBS har mottagits som 
det slutligen omvälvande och sta
tus quo-upphävande på området 
broadcastindustri och inte bara 
där utan också inom berörda in
dustrigrupper. Förra året drabba
des t ex Channel Master, Wine
gard och Jerrold, alla stora an
tennfabrikanter, av att ha hoppat 
i galen tunna genom att de (för) 
tidigt lanserat antenner för 4-6 
G Hz i e"tt försök att föregripa 
OBS. Japanerna har kanske varit 
smartare, i det att man försiktigt 
avbildat de officiella ställningsta
gandena innan man investerade i 
dyrbara verktyg för antenner och 
elektronik. Eftersom japanerna 
ännu inte kommit i gång, utgörs 
satellitantennbranschen i USA f n 
av ett dussin små inhemska bolag 
- plus då de ovannämnda, som väl 
mer eller mindre får börja om igen 
nu genom frekvens- och effektbe
sluten. Så slutligen har vi Natio
nal Microtech, som håller om
kring en procent av totaImarkna
den. Japanska DX, en stor elektro
teknisk firma som gör praktiskt 
taget allt i radio- och tv-väg, har 
visat 2,5 fotsantenner och relate
rad materiel i Asien och nyligen 

kom också lågbrusförstärkare, 
mottagare och konvertrar från 
DX. 

Det som kan befaras är att 
samtidigt som OBS hotar att ra
dera ut befintliga tv-nät - publi
ken för alla tre kontinentbolagen 
har minskat med över en miljon 
under 1981 i takt med att ameri
kanerna gick över till specialise
rade kabel-tv-tjänster, videospe
lare och videoskivor, videospel (el
ler rent av god litteratur) - kan 
det nya med småantennanlägg
ningar komma att få verkningar 
på industristrukturen: I stället för 
en hel svärm mindre, inhemska 
tillverkare av materiel kan mark
naden komma att behärskas aven 
handfull japanska jättar. Det som 
fram till nu hållit dem utanför är 
den låga volympotentialen för ma
teriel avsedd för 4-6 G Hz, på 
grund av det höga priset, och inte 
minst de oöverkomliga transport
och fraktkostnaderna som måste 
till då man skeppar de stora an
tenndiskarna. Men storskalig till
verkning borta i Japan eller i 
Sydöstasien inte bara nedbringar 
priset. Det bör även innebära 
högre kvalitet på varan. 

Från FCC väntar man att de 
största fördelarna med OBS skall 
ligga i att Amerikas vidsträckta 
lands bygds regioner blir bättre 
tillgodosedda än hittills. "Miljo-

ner amerikaner bor ju i delar av 
landet som faktiskt inte går att 
täcka med eterdistribuerade 
marksignaler. Topografiska hin
der omöjliggör detta . Några ka
belnät finns inte för att underlaget 
är för litet på många håll", fram
håller FCC-ordföranden Mark 
Fowler. "Och miljoner människor 
är begränsade till en eller högst 
två tv-kanaler." 

Vad man vidare kan se kommer 
det att bli skillnader i fråga om 
distributionen av utrustning, vare 
sig den säljs eller hyrs ut , särskilt 
om en majoritet visar sig föredra 
att köpa sin materiel hellre än att 
hyra från STC. 

För ögonblicket gäller att fler
talet system för 4-6 G Hz säljs av 
hårt specialiserade tekniker som 
arbetar i sina bostäder eller över 
någon tv-serviceverkstad . Blir an
tennerna små och lätta nog att 
monteras av användaren kan de 
säljas lönsamt av t ex videobuti
kerna, tv-försäljarna och i de 
hemelektriska affärerna. 

" Inget tvivel om att den mindre 
antenndisken är en konsument
produkt i ordets samtliga bemär
kelser", säger Don Berg från 
Channel Master. 

Kabel-tv började växa fram un
der det tidiga 1950-talet som en 
lösning på flera problem; som 
visionerna då uttrycktes skulle 

Den stora japanska Ashai-koncernen har som känt en optisk 
division som bygger de kända Pentax-kamerorna. Här är 
firmans senaste giv i fråga om elektroniska bildapparater, 
järgvideokameran Pentax PC-K003 A. 
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tekniken möjliggöra storstadsom
rådens programutbud till småkö
pingarna, som låg isolerade bland 
berg eller långt ute i busken . 
Riktigt så blev det nu inte. Om 
detta har jag tidigare skrivit här. 
Det visade sig bli för dyrt att dra 
kabel och ansluta förbindelserna i 
allt för många fall. Underlaget 
räckte inte, investeringarna skulle 
aldrig kunna betala sig. Nu, när 
kabel-tv-näten har varit etable
rade i 30 år, står det klart att de 
övervägande fördelarna har kom
mit invånarna i större städer till 
del. Det är talande att kabelnäten 
i Boston. Columbus, Philadelphia 
och andra storstadsregioner i 
USA håller på att klättra upp mot 
etthundra kanalers(!) utbud me
dan mängder av småstäder, kö
pingar och mindre samhällen säl
lan når upp till 10-12. Så har vi 
de typiska glesbygdsområdena 
med centralorter som Falls Vil
lage i Connecticut och Tuscarora, 

evada, för att ta ett par geogra
fiska motpoler, där kabelnät ald
rig kommer att installeras. Under
laget är alltför litet för att locka 
några investerare. Man kan också 
se ett mönster gå igen beträffande 
städer med kabelnät , och det är 
att periferin blir utan . Med 
mindre än att utkanter och föror
ter börjar expandera kraftigt blir 
det inga kabel-tv-nät utdragna 
dit. Här kan OBS med säkerhet 
erbjuda publiken de bästa förut
sättningar för ett rikt och varierat 
programutbud, utan mellanhän
der. 

~ För alla dem som intresserat sig 
för rättsläget här i USA kring 
tvisten mellan Uni~ersal-MCA 
och Walt Disney Studios vs Sony 
Corporation, det s k Betamax
målet, kan meddelas att högsta 
domstolen alldeles innan sommar
ferierna inleddes tillkännagav att 
målet skulle komma före i denna 
högsta instans . 

Ungefär samtidigt hade sena
tens lagutskott på allvar kommit i 
gång med den lagstiftning som tar 
fasta på att upphäva underrätts
domen mot hembandning som en 
överträdelse av copyrightiagarna, 
detta trots en begäran från presi
dent Reagan själv om att man 
borde vänta och se vad HD skulle 
komma fram till . 

Målets snabba väg upp i instan
serna (inte så få rättstvister om
fattar ett antal överklaganden och 
en tidsutdräkt på inte sällan fem 
år eller längre, innan det even
tuellt kan bli fråga om att HD tar 
upp fallet; lika gärna kan också 
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Lyssna inte på något 
av Technics 
dbx-däck om du inte 
har allvarliga funde
ringar på att byta. 

dbx är ett brusreduceringssystem som 
till skillnad från andra, som t ex Dolby, 
inte bara sänker bruset i diskanten utan 
över hela registret. Från den djupaste 
basen via mellanregistret till den högsta 
diskanten. Resultatet är en brist på brus 
som faktiskt måste höras för att förstås. 

Men lika intressant som det 
minskade bruset är den ökade 
dynamiken. 
Med dbx ökas också dynamiken, från ca 
70 dB utan brusreducering inkopplad till 
hela 110 dB 'med dbx. Och resultatet 
är att du i praktiken kan få ut mycket 
mer ur ett kromband än du skulle få ur 
ett betydligt dyrare metall band i ett 
vanligt däck. 

Nu har Technics tre 
dbx-däck att välja bland. Ett har 
dessutom Dolby C. 
RS-M240X är ett mycket fint däck med 
finesser som bl a SX-huvuden som ger 
mycket låg distorsion och dessutom lång 
livstid. 

RS-M255X är ännu lite mer avancerad 
med två motorer och ett mycket finess
rikt elektroniskt sökningssystem. 

RS-M275X heter vårt allra finaste dbx
däck. Och det är naturligtvis också det vi 
visar i bild här nedan. I bildtexten kan du 
läsa mer om finesserna. 

Välkommen in till din närmaste 
Technics-handlare och provlyssna på 
vilket som helst av de här tre. Men var 
beredd på att du kommer att få svårt att 
leva med ditt gamla däck när du väl fått 
höra hur tyst tystnad kan vara och hur 
vackert musik egentligen kan låta. 
Trösten när du inser att du måste byta är 
att Technics dbx-däck låter mycket mer 
än de kostar. 

Technics 

RS-M275X. M.ed dbx, Dolby B och Dolby C. 3 motorer. AX·tonhuvudger bättre diskant vid höga nivåer med bibehållen låg distorsion. 
Blas-Justenn~ for optimal bandanpassnIng. Automatisk bandtypsomkopplIng. Mycket avancerat Ijuspelarinstrument och melodisökning. 
Finns också I silver. 

National Panasonic Svenska AB. Box 43047. 10072 Stockholm. 
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USA-KRÖNlKA-VIDEONYTT 
forts fr sid 46 

HD avvisa talan på olika grunder 
och ibland händer det att man 
återförvisar ett mål till någon 
lägre instans, kanske för a tt något 
formellt fel begåtts processuellt 
eller att bevisvärderingen inte an
ses hållbar) kan tolkas som att 
målet tilldragit sig ett mycket 
stort allmänt intress~. Ett antal 
konsumentsammanslutningar, fle
ra delstaters åklagarämbeten och 
en rad handelsorganisationer har 
alla vädjat till de rättsvårdande 
instanserna att avgöra målet så 
fort som möjligt. Nu kommer 
själva sakfrågan och argumenten 
kring den inte att prövas förrän 
nästa höst, varvid ett utslag kan 
tänkas mot slutet av det året , 
ehuru detta inte alls kan anses 
säkert. "Spår man i tebladen och 
tolkar tecknen är det väl ganska 
uppenbart att HD beviljade att ta 
upp målet därför att ledamöterna 
inte alldeles kunnat instämma i 

avgöra ndet från appellationsdom
stolen, som gav vid handen att 
hemkopiering av band skulle vara 
olaglig", funderar Eric Hultman, 
regeringsråd och ledamot av sena
tens lagutskott liksom biträde åt 
ordföranden där, senator Strom 
Thurmond, republiken från South 
Carolina. 

Som saken nu står har en un
derrätt, en "hovrätt", avkunnat 
att bandning hemma innebär in
trång i copyright och har låtit 
förstå att en utväg i detta läge 
vore att förbjuda försäljning av 
hemvideospelare. Detta något 
orealistiska utslag föranledde 
skyndsamma aktioner i både sena
ten och representanthuset med 
sikte på lagrum som skall upphäva 
sådana inskränkningar. Lagstif
tarna på Capitolium har reagerat 
eftertryckligt, och ledande kraft 'i 
kampen är senator Dennis De
Concini, demokrat från Arizona. 

Det är kring hans motion som 
senator Thurmonds utskott tänker 
hålla hearings. Motionen tar fasta 
på rätten för envar att använda 
magnetband hemma i icke
kommersiellt syfte. Kollegan se
nator Charles Mathias , republi
kan från Maryland, har för sin del 
föreslagit ett tillägg som säkrar 
royaltybetalningar till upphovs
parten att betalas av tillverkarna 
av inspelningsapparatur och 
blankband. DeConcinis biträde 
Romano Romani säger om det 
hela, att lagutskottet kommer att 
gå vidare med frågan och arbeta 
på att motionerna bifalles. Ro
mani har intrycket av att de nu 
gällande copyrightIagarna är för 
vagt utformade och lämnar plats 
för godtycke, inte heller passar de 
in på situationer som den nu 
aktuella. "Vad nu HD än kommer 
fram till så är lagen alltjämt 
otillräcklig. Här krävs insats av 
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kongressen . " 
"Fallet i fråga", säger Jack 

Valenti, chef för filmindustriför
bundet Motion Picture Associa
tion of America, och i princip en 
s k lobbyist för Mathias och hans 
ide om avgifter, "handlar inte om 
huruvida hembandning skall med
ges eller inte, för alla står eniga 
om att det måste den, utan om 
huruvida rättsinnehavare kan 
kompenseras av de japanska till
verkarna av bandapparatur eller 
inte". 

Sonys USA-chef Bill Baker sä
ger: "Vi anser det ett lovande 
tecken att HD gått med på att ta 
upp målet - 64 procent av alla 
mål som kommit upp där har 
omvärderats i fråga om tidigare 
utslag och bara 36 procent har 
stått sig." • 



Här svarar vi på läsarbrev av allmänt intresse. 
Adressera breven till Radio & Television, 
Box 3224, 10364 Stockholm. 

Högtalare för radio 
I provningarna av radiosta ti o
nerna IC 730 och IC 720 i nr· I i 
å r talade vi något om hur en 
högta la re för radiolyssning bö r 
va ra beskaffad . Sändaramatören 
Harry Engström med signa len 
SM5UF har bell oss om mera 
konkreta råd. 

Primä rt ska ll ju högtala re n 
täcka området 300 Hz till 3 kH z, 
dvs ta lom rådet, men här kommer 
några ner aspekter in. Inom om
rådet bör högta la ren va ra faslin
jär, eller i a lla fall inte ha några 
språ ngvisa fasändringar. Det in
nebä r a ll frekvensområdet ska ll 
vara ra kt hä remella n och a ll det 
inte faller a lltför snabbt utanfö r 
dessa gränser. Just fasgå ngen ä r 
viktig fö r uppfa ttbarheten och 
dä rför föredrar många dx-are att 
lyssna med hörlurar. Idea let 
borde vara en elektrostatisk hög
ta la re, men kostnadsmässigt stä l
ler det sig för d yrt. Vårt förslag ä r 
a tt montera ett bredbandselement 
av typen Philips MC9710 i en låda 
med förslagsvis 10- 15 I volym. 
Det ger en lagom låg undre gräns
frekvens i storleksordningen 150 
Hz. Höljet bör vara helt tä tt med 
sta bil a väggar och ·dämpning med 
minera lull. Om inte radiostatio
nen ha r något lågpassfilter i If-de
len bör ma n lägga ett såda nt i 
högta la ren . Det ka n t ex bestå a v 
en drossel med indukta nsen 0,5 
mH i serie med högtalaren . 

Det hä r ä r som sagt ell förslag. 
Finns det något högtalarelement i 
"junk-boxen" så prova det! I de 
nesta fa ll är det ett bättre alterna
tiv ä n den inbyggda högta la ren 
som ofta ger ell a lltför beskuret 
frekve nsområde med må nga reso
na nser och dä rtill låg effekllå lig
het. 

GL 

Prova själv 
datorns snabbhet 
Flera läsa re har frågat hur ma n 
testa r sna bbhet hos da torer. Det 
enklaste progra mmet, som ä r lätt 
att komma ihåg, är det här som 
bestå r aven slinga som genomlöps 
10000 varv: 
20 FOR 1=,1 tp 10000 
30 Next 1 
40 PRINT"klar" 

Det brukar ta mellan 10 och 30 
sekunder för en ordinär dator att 
exekvera det här programmet men 
i vissa fickdatorer kan det ta 
minuter. . 

Här ser vi ett litet krångligare 
program som emanerar från Kilo
baud, juni 1977. Det är betecknat 
"benchmark program 7" och inne
håller såväl slingor som matema
tiska beräkningar och subrutin
hopp: 
300 PRINT "START" 
400 K=O 
430 OlM M (5) 
500K=K+I 
510 A = k/ 2 x 3+4- 5 
520 GOSUB 820 
530 FOR L = 1 to 5 
535 M(L)=A 
540 NEXT L 
600 IF K < 1000 then 500 
700 PRINT"KLAR" 
800 END 
820 RETURN 

Dubbelsuper med 
marinband och pejl 
jämte automatul' 
De mera utrustade radiomolla 
garna av portabel typ med olika. 
våglä ngdsband hå ller på a tt bli en 
så pass intressant appara tkategori 
att allt nera stora hemelektronik
koncerner finner det berä ttigat att 
ta upp typen på progra mmet. H ä r 
ä r så lunda Philips bidrag till typ
noran i form av AL 990, vilken 
debuterade i Sverige under för
sommaren. 

Inte minst menar tillverka ren 
a ll de 10 000 inva ndrarna och 
"nysvenska rna" ha r glädje av ,en 
dylik mottagare - liksom båtfolk, 
dx-a re, språk- och nyhetsintresse
rade. Den sena re ka tegorin lyss
nare kan a ntas ha öka t i takt med 
a tt de internat ionell a kriserna av
löser va ra ndra och då ma n ofta 
vill tillgå a r\dra lä nders nyhet srap
portering av ol ika orsaker. "J.or
den runt"-radion ka lla r Philips si n 
AL 990. 

För bå tfolket har den både a n
ordning fö r pejling genom vridbar 
fe rrita ntenn med graderad skala 
och en kvartsstyrd klocka för a u
toma tisk inkoppling av ex-vis sjö-

rapporten, så all ma n sjä lv inte 
behöver passa sä ndningen. Marin
radioba nd ingå r. 

Dx-a rna ser väl mera till goda 
kortvågsegenskaper och instä ll
ningsnoggra nnhet. AL 990 är en 
dubbelduper med ba ndbreddsom
koppla re och digi taJ frekvensvis
ning. Den inbyggda klockan ha r 
inställning för två tidszoner så att 
man kan välja t ex svensk som
ma rtid och GMT eller någon a n
nan- sta nda rdtid. 

En bekl aglig brist ä r dock av
sa knaden av två ba nd : AL 990 har 
inte vare sig 27 MHz-bandet (för 
privatt rafik radiotrafiken etc) el
ler 10 meters a matörba ndet på 
kortvågen. Della torde bero på a tt 
apparaten så försedd inte skulle 
gå all sä lja på ex-vis den västtyska 
ma rknaden dä r dessa ba nd f n inte 
är tillå tna för a llmä nheten. 

Lite av det tekniska omfattar: 
Dubbelsuper på kortvåg 
Kortvåg från 4,5 till 26,2 MH z 

(66- 11 ,5) 
Marinband frå n 1,6 till 4,5 

MHz (187 - 66 m) 
Mella nvåg från 520 till 1605 

kHz (577- 187 m) 
"Lång" lå ngvåg frå n 150 till 400 
kHz (2000-750 m) 

FM frå n 87,5 till 108 MHz 
Vridbar ferri ta ntenn med grade
rad ska la 

Vridbar rama ntenn 
Bfo för Ssb-mottagni ng 
Kontinuerlig kontroll för pej-

ling och ssb 
Klocka med två tid-zoner och 

a utoma tisk inkoppling av radio
progra m 

Mottaga ren gå r att driva från 
såvä l nä t som batteri och har 
a nsl utning för 12 V bil / bå tballeri 
för "fältbruk". Apparaten ka n 
sk ruvas fast i båt eller i husvagn 
vid behov. Ca- pris ä r 2 200 kr , 
Philips avd A udio kan ge närmare 
informa tioner, 08 / 63 5000/ 
1412. 

Hi-Super Bright 
500 med 
Stanley Electric Co producera r 
n u, föru tom 160 och 300 mcd 
även 500 mcd dioder (sa mtliga 
vä rden vid 20 mA). Drivs frå n 2 
mA. 

Våglä ngd: 660 nm . Livsl ä ngd 
(30 % degrada tion) vid 20 mA: 
50000 h. Degradation efter 
20000 h och 20 mA: 8 %. Degra
dation efter 20000 h och 70 mA: 
24 %. 

Svensk representant: Betorna, 
tel 08/8 20280. 
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NÄRRADIO-del l 

-eterns stencilapparat a" ULRIKA STRÖM 
ocb TONY ECKARDT 

* Efter tre års försök 
har närradion blivit 
permanent. Här ger 
författarna en historisk 
bakgrund, beskriver 
förutsättningarna och 
olika närradiostudios i 
Stockholm. * Klart är att det här 
är fråga om "fattig
mans" radio. Närradion 
är mycket billig, tvärt 
emot vad vissa grupper 
hävdar, och kan därför 
betecknas som eterns 
stencilapparat! 

•• Närradioförsöket startade 
sommaren 1979 på ett 16-tal 
orter runt om i Sverige. ärra
dion skulle bli ett forum för 
ideella organisationer, som till 
exempel religiösa, fackliga och 
politiska organisationer. Givet
vis fick andra organisationer 
som byalag, folkhögskolor etc 
sända. 

Målsättningen var, enligt ut
bildningsminister Jan-Erik 
Wikström: "Närradion skall 
vidga yttrandefriheten i etern 
och göra det möjligt för före
ningar och organisationer att 
skapa en direkt kontakt med 
sina medlemmar och symnpati
sörer ." 

Den 3 juni 1982 beslutade 
riksdagen att permanenta när
radion . Ett efterlängtat beslut 
av många. Man fastslog då vilka 
villkor som skulle gälla. Beslutet 
har mottagits med minst sagt 
blandade känslor. En del av de 
föreningar som har sänt nu un
der försöksperioden uppfyller 
inte kraven i lagen, och får 
därför inte fortsätta sina sänd
ningar. 

Efter tre års försök kan vi nu 
se resultatet av hur närradion 
utvecklats i olika riktningar 
inom olika föreningar. Vi har en 
del svar på frågor som ställdes 
när entusiasterna med nyfiken
het och ideer börjde rigga upp 
utrustning för att sända pro
gram. 

Styrur 

C9 
Blockschema över närradio-

\ / 

sändaren i Stockholm. 42 stu
dior är anslutna ti/l sändaren 
över vanlig telefonledning som 
ger en bandbredd av mnst 8 
kHz. Sändaren här, liksom i 
landets övriga närradiostatio

ner, är en driv-
Televerket i 
kaknästot .. 
net 

Styr pulser 
tör omkoppl. Studio 

växel 
20W ERP 

-t-_L..,F_--; Sändare 
FM sändare av fa-
88 MH brikat Rohde & 

Z Schwarz som 
omk bord 

Telekabel 

LF Min. bond bredd 
adB 20Hz-8kHz 
600n 

Studio 
1 

Studio 
' 2 

En del hade gott om pengar, 
andra hade mindre resurser. 
Blev det så dyrt att bara de rika 
föreningarna skulle ha råd? Var 
det så svårt att göra program så 
man måste anställda professio
nella programmakare i produk
tionen för att fånga lyssnarnas 
intresse? 

Var studiotekniken så kom
plicerad att tekniker måste an
ställas? 

Eterns stencilapparat 
En sak är säker. Närradion 

har blivit mycket populär och en 
stor konkurrent till monopolet 
Sveriges Radio. I närkanalerna 
trängs proffs med amatörer, 
kyrkor som har stora resurser 
med små föreningar som bara 
har tiotalet medlemmar. Vi kan 
höra musik, diskussioner, reli
gion, sport, politik och kultur av 
alla slag, program på andra 
språk och allt annat föreningsli
vet i Sverige kan ställa upp med. 

Allt är mycket specialinriktat 
helt enligt föreningarnas syften 
och ambitioner. För förening
arna och oss som lyssnar är 
eterns stencilapparat - närra
dion - ett spännande och intres
sant komplement eller alternativ 
till de tidskrifter som vi utan 
närradion är helt hänvisade till. 

Närradion är helt skild från 
Sveriges Radios organisation 
och arbetar helt utan licens
pengar. Medlemmarna arbetar 

(I törsta 
hötorgshuset) Televerket hyr 

I '- - - - -------

Studio 
3 

ideellt och i de flesta fall helt 
oavlönat. Organisationer ' som 
sänder betalar studiohyra, köper 
skivor och teknisk utrustning 
och svarar själva för program
mens innehåll. 

Programmen sänds från ett 
stort antal studior (i Stockholm 
ett fyrtiotal) som kopplas in till 
sändaren vid den sändningtid 
som organisationen ha r till sitt 
förfogande . 

Sändarnas räck"idd 
Sändarna sänder i mono på 

fm-bandet. Den beräknade 
räckvidden är ca fem kilometer, 
vilket har givit en sändareffekt 
på tio W ERP på de flesta orter. 
I Stockholm är sändaren på 20 
W ERP på grund av den täta 
bebyggelsen. Lågfrekvensom
råde är 20 Hz- 15 kHz. På 
grund av att studioledningarrras 
kvalitet kan variera, kan man 
vid långa ledningar få ett visst 
diskantfall. 

Vad kostar det att sända? 
För att få tillstånd att sända 

betalar varje förenng till Närra
dionämnden en administrations
avgift på 200:-. Därefter får 
man betala 20:- /månad, det 
vill säga 240:-/år. 

Utöver administrationsavgif
ten tas en avgift per veckotimme 
ut. Den är 200:- för den första: 
sändningstimmen och 100:- per 
följande. Vid extra sändnings-

Studio 
I. 

I 
I 
I 
I 
I 

:----- ~--1 

: StudiO : 
, 4R : 
I 
I . ------- I 

J 

tid , till exempel för nattsänd
ningar, räknas detta om till vec
kotimmar per år. 

Exempel: En förening sänder 
natt två gånger per månad vilket 
blir 120 timmar/år, omräknat 
blir det 2,3 timmar/vecka som 
avrundas till 3 timmar. Debite
ring sker i efterhand, så att 
hänsyn kan tas till eventuella 
sändningsuppehåll. 

A vgifter till televerket 
Sändaren hyrs av televerket 

och grundhyran för en närradio
sändare är 10500:-. Summan 
delas upp proportionellt efter 
sändningstid på de studior som 
är anslutna till sändaren. I varje 
studio sitter ett räkneverk, vilket 
visar hur många timmar som 
sänts. 

Studion i sin tur debiterar de 
föreningar som sänder från stu
dion . En studio kan också ägas 
av bara en förening. 

Utöver grundhyran tillkom
mer tre avgifter. 

Inträdesavgift (engångskost
nad) för en fast ledning mellan 
studion och sändaren: I 000:- , 
årshyra för ledningen är 
3000:-. Utöver ledningskost
nader tillkommer 500:- (en
gångskostnad) för varje sam
manslutning som tecknar avtal 
med televerket. Ett sådant avtal 
fordras av varje sammanslut
ning med .egen studio som har en 
förbindelse med närradiosända-
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ren. Övriga kostnader är till 
exempel flyttning aven studio, 
I 000:-. Om en förbindelse 
stängts på grund av obetalda 
räkningar tar televerket ut 
200:- för att öppna förbindel
sen igen. 

A vgifter till STIM 
Musiktiden betalas enligt 

fyra ortskategorier. Kategori
priserna är baserade på hur stor 
lyssnarkrets sändaren beräknas 
nå. I kategori ett, som till exem
pel Stockholm tillhör, betalar 
varje förening 585:- i grundav
gift för de första fem timmarna, 
varje musiktimme därefter kos
tar 277 :-. 

För orter i kategori två: 431 :
respektive 185:-. Kategori tre: 
326:- resp 92:- och kategori 
fyra: 173:- resp 49:-. 

Vem får sända och hur? 
I korthet säger lagen att till

stånd kan ges till lokala sam
manslutningar av följande slag: 
• Lokala ideella föreningar 
som bedriver verksamhet inom 
sändningsområdet och som har 
gjort det i minst ett år före 
ansökningsdagen (särskilda skäl 
kan i undantag medges från 
ettårsregeln ). 
• Församlingar inom svenska 
kyrkan . 
• Obligatoriska studerande 
sammanslutningar vid universi
tet och högskolor. 

• Sammanslutningar som har 
bildats av flera tillståndshavare 
för gemensamma närradioända
mål. 

För att få sända närradio 
skall en ansvarig utgivare utses . 
Sändningarna får bara ske över 
televerkets sändare och på den 
tid som meddelats av närradio
nämnden. 

I närradion får inte kommer
siell rekla~ sändas. Programin
slag får inte bekostas med 
pengar eller annan egendom 
som har ställts till sammanslut
ningens förfogande under förut
sättning att inslaget sänds . . 

Hur ser det nu ut inom olika 
föreningar? Hur mycket pengar 
har föreningarna lagt ner på den 
tekniska utrustningen ? Varia
tionerna är stora vad gäller or
ganisation, programteknik och 
kostnader. De fem studior i 
Stockholm som vi har besökt 
har alla valt olika lösningar. 

RR:s principer råder 
Radio Rörstrand är en av de 

mest påkostade studiorna i 
Stockholmstrakten. Härifrån 
sänder sju timmar i veckan Fila
delfiafÖrsamlingen som är en
sam ägare av studion. En musik
affär under kyrkan byggdes om 
till studio och kontrollrum med 
professionell utrustning. 

En person är heltidsanställd , 
och totalt är upp till sextio 
personer inblandade i program-

produktionen. 
Bland de mera aktiva finns 

sex tekniker som civilt arbetar 
på Sveriges Radio. Det har gi
vetvis präglat både utrustning 
och arbetssätt. Programmen 
produceras på rullband, vilket 
innebär mycket klippande vid 
redigeringen. 

I kontrollrummet som mäter 
tre gånger fem mrter står fem 
Telefunken M5-blilpdspelare coh 
två EMT927~'grammofoner, 
samtliga inköpta begagnade 
från Sveriges Radio. 

Man ville ha en mixer med 
fantommatning och bra service ' 
och köpte, för 40 700:- exklu. 
sive moms, en tiokanalig Studer. 
I studion som är dämpad aven 
professionell aukustiker sitter 
två professionella mikrofoner av 
typ U49. Akustiken är mycket 
bra. Färdigproducerade pro
gram som inte drektsänds spelas 
upp från en Revox kopplad till 
sända ren , vilket frigör mixern 
för annan produktion under på
gående sändning . 

Referensbandet, som alla för
eningar enligt lag själv ska spela 
in, spelas automatiskt in på kas
settbandspelare från en tuner 
som är inställd på 88 MHz 
(Citysändaren i Stockholm) öv
rig utrustning är ett plåteko. 

Det troligen populäraste pro
grammet från Radio Rörstrand 
är förbönsprogrammet dit lyss
narna kan ringa under sändning. 

Den mest påkostade närradiostu
dion är Radio Rörstrands. l ut
rustningen ingår begagnade Tele
funken M5 bandspelare och EMT 
skivspelare. 

Mixen har bara en ingång för 
telefon. För att klara av alla 
samtal som kommer under pro
grammet har man en vanlig 
telefonväxel med åtta telefoner 
som sluss. 

Kontrollrummet kommunice
rar med växtln över en internte
lefon och härifrån bestämmer 
man vilka samtal eller önskning
ar som ett i taget ska kopplas till 
mixern för att sändas. 

Radio Rörstrand sänder även 
ungdoms- och musikprogram 
m m. För sju timmars sänd
ningstid i veckan räknar man 
med en årsbudget på 200 000:- . 

Totalkostnad för teknisk ut
rustning, ombyggnad, dämp
ning av studion m m, är svårt att 
beräkna exakt. Men Sören Sehl
berg på studion uppskattar att 
ca 250000:- har gått åt. 

Man tar vad man har 
Radio Krishna är ytterligare 

en förening med egen studio. 
Härifrån sänds sex timmar per 
vecka dagtid och ca 10 timmar 
nattetid . I en vanlig lägenhet 
har man ljudisolerat ett rum 
med fem centimeter Rockwool , 
glasfiberväv och reglade brädor 
med fem centimeters mellan-

---+ 
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rum . Framför fönstret ha r man 
hängt en gardin . För a tt minska 
ekot är taket sä nkt totalt 40 em, 
varav 20 cm med Rockwool. 

Föreningsmedlem marna har 
byggt allt själva. vilket förstås 
blir billigt. och akustiken är 
riktigt bra. 

Radio Kri shna har byggt upp 
st udion enligt principen "man 
ta r vad man ha r" och i studion 
placerade man en Shure- och en 
Elektretmikrofon . 

I kontrollrummet som är ca 
2 x 1,5 m står en hembyggd 
13-kanalig mixer med ingångar 
för fem mikrofoner, två band
spelare, två skivspela re, tre tele
fo nlinjer, samt ytterliga re en 
mikrofon för teknikern . 'v1i xe rn 
har äve n förlyssning . 

Vid val a\' mikrofoner va lde 
man ut de mest sna bbsta rt ade . 
Med lit e händighet kopplades 
a utoma tst a rt en ur och istället 
byggdes omkopplare för direkt
start in . 

Studion har två rullbandspe
la re . 

På den bärbara Uhern spelar 
man in intervjuer och reportage 
oc h i studion kopieras det öve r 
till en Sony rullbandspelare . 
F rå n Sonyn red igeras seda n pro
grammet in pa k a ~settband . An
tingen på en Tl!chnics M04 
(med musikökning) eller på en 
M2/4 . 

A tt prod ucera på det här sät
tet är lätt om man inte har en 
redigeringsbandspelare . 

När lyssnare ringer till pro
gram met ljuder ingen telefon i 
studion utan en la mpa på mix
ern indikerar samtalet. Tekni 
kern kopplar in det till sina 
hörlurar för föravlyssning ut an
för progra mmet. Han behöver 
inte lyfta någon telefonlur. vil
ket underlättar mycket. Samta
let ka n sedan kopplas in till 
sändning. 

En annan fördel ä r att även 
tek nikern ka n gå in och prata 
direkt i sändning. 

En receiver används dels av 
tekn ikern , dels av folket som 
sitter i studion, som i hörlu rar 
kan höra hur programmet går 
ut. 

Studion ha r även möjlighet 
till automatstart. Det innebär 
att när televerket kopplar 10 

studion för sändning med en 
signal , startar automatiskt en 
kassettbandspelare. 

Radio Krishna ha r dessutom 
ledningar till bägge sändarna i 
Stockholm: Järva- och Citysän
darna . 

Total kostnad för studion är 
svår att beräkn a därför att före
ningen dels redan hade mycket 
av appara turen och dels ha r 
gjort alla bygga rbeten själv . 

De direkta kostnaderna för 
studion blir då inköp aven 
kassettbandspelare och ma teria l 
till mixern , sammanlagt ca 
3500: - . Byggmaterial till ~tu

dion ha r också köpts . 
Radio Krishnas program pro

duceras av fem till sex personer . 
De sänder i stort sett lika många 
timmar dagtid ~om Radio Rör
strand . 

Vi fr ågade vilken respons för
eningen~ program hade fått och 
fick d ~1 veta a tt många männi
skor tag it kontakt och ibland 
gått in i rörelsen, efter att ha 
suttit hemma och lyssnat. Det 
har också nera gånger lett till 
att man vågat besöka före
ningen. 

Flera dela r på en stud io 
Föreninga r som a\' tidsbrist. 

ideologiska ell er av ekonomiska 
skäl inte ka n ~ätta upp en studio 
har möjlighet att gå samman om 
en studio. 

ht bra exempel på en sådan 
sammanslutning är Radio Kla ra 
som ha r fyrti o medlemsföre
nlOga r. 
. Programmen produceras tek
niskt sett som hos Radio Rör
strand enligt Sveriges Radios 
principer, men med färre M5 :0r. 
Radio Klara har köpt en åttaka
nalig musikmixer för 5 000:
och den har naturligtvis inte alla 
funktioner som behövs för ra
dion . 

Telefonförbindelsen med lyss
na rn a har då lösts med en hög
ta lande telcfon placerad intill en 
mikrofon inne i st ud ion . Det blir 
många "cx tra lådor" vid sidan 
om när funktonerna inte finns 
med från börj an. 

Det intressanta med Radio 
Klara är hur programorgan isa
tionen är upplagd. 

När man besöker studion rå
der alltid en febril aktivitet. 
Tekniker med bandbitar häng
ande runt halsen (ett bra kä nne
tecken på en tekniker!) samsas 
med stressade journalister som 
kommer in med ett reportage 
eller en ba ndad intervju. Det är 
inte ovanligt att två program 
färd igstäl ls sa mtidigt. För att 
klara det ha r ett extra redige
ri ngsrum stä llts i ordning. 

Hur kl a rar man nu av a tt 
organIsera 40 föreningar ') Ra-
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dio Klara ha r skapat dagsrcdak
tioner. En måndagsredaktion, 
en tisdagsredaktion osv. 

Varje redaktion består av tio 
personer som gemensamt har 
ansvar för a tt program till "de
ras" dag blir gjorda. Det är 
a ldrig fä rre än två personer ur 
dagsredaktionen som a rbet a r. 
Vanligtvis är ca 20 föreningar 
med och producerar program . 
Radio Kl a ra ha r god bevakning 
på loka la evenemang och hän
delser . Tack va re att så må nga 
röreningar finns med täc ks 
många ämnesområden upp . 

Privatstudio 
Studio 88 li gger på Gotlands

gatan och ägs aven privatper
son. Studion hyrs ut för 
60: - / timme, vilket är en myc
ket låg kostnad. Tekniker kan 
också hyras. Föreninga rna som 
hyr här ha r även möjlighet a tt 
sjä lv redigera i studion, gratis 
om den ä r ledig . Den ligger i en 
källarloka l och köptes som en 
studio av det filmbolag som 
tidigare ägde lokalerna . 

16 olika föreningar sä nder 
sina program hä rifrån. 

I kontrollrummet slå r en 
13-kanalig hem byggd mixer, 

I en ombyggd lägenhet finns Ra
dio Krishnas /illa studio, Ljud
dämpningen i lokalen är beskri
ven i texten, Allt är hembyggt: 
.I'åväl elektronik som lokalens 
inredning. 

Radiu Krishnas tekniker sitter 
I'id en /2-kana/ig mixer som bara 
har kustat 700 kr att bygga. Totalt 
kustar hela elektroniken under 
.i 5f1f1 kr! 

byggd av ett par av nä rradions 
pionjä rer . 

Mixern ha r tre mickingå nga r. 
Två används i studion och en 
används av teknikern som a lltså 
kan gå in och vara med direkt i 
programmet. De tre telefonin
gångarna är konstruerade så att 
lyss narna har med hörning/ 
förl yssning. 

M yc ket ge ni a liskt kan a ll a tre 
som ri nger. progra m leda ren och 
teknikern va ra med i progra m
met sa mtidigt. Mixern har yt
terligare en te lefoningång som 
har full bandbredd . Den in
gången används för att ta emot 
samtal från en "telefoniåda" , en 
ekva lisator som korrigera r och 
ökar band bredden över telenä
tet. Låda n a nvänds för d irekt
sändningar utanför studion. I 
den finns också två begag nade 
grammofoner från Sveriges Ra
dio av fabrikat EMT, två kas
settbandspelare och fyra P2 
rullbandspel a re . Ba ndspelarna 
är av typerna Telefunken MS, 
Lyrec tvåspår stereo och Revos 
A 77 tvåspår stereo. 

Dessutom finns det två för
stärkare för lyss ning och inter
kom samt för lyssning av pro
gram. Studiomikrofonerna har 



beteckningen AT 8 1 2 respekti ve 
AT 8 11 . Ut ru stnin ge n har kos
tat ca 15000:- . Alla bandspe
la re och skivs pelare har fasta 
regla r på mixern som ä r upp
mä rkta . vi lket under lä tta r för 
den ova ne teknikern. Den nog
granna mä rkningen ger före
ningsmed lemmar cha nsen att 
sjä lva sä nda sina progra m utan 
hj ä lp av någon tekniker . Vem 
so m hel st ka n med a ndra ord 
vara teknike r i Studio 88. M a n 
lä r sig ra tt a rnas funkt ion på en 
ha lvtimme. 

På utgå ngen till sä nda ren sit
ter en e nkrets begrä nsa re (limi
ter) som hindrar överstyrning av 
sä nd a ren . Den underlättar 
också för den ovane tek nikern så 
att ha n lä tta re ka n hå ll a rätt 
utnivå. 

Många föreni\1gar som inte 
sä nder di rekt lä mna r in kassett
ba nd till studi on. Ba nden spelas 
upp a uto ma ti skt med hjälp aven 
ti mer so m sta rta r ett av de tre 
kasse ttdäcken vid rä tt tidpunkt. 

Den hä r typen av studi o ä r ett 
a lterna tiv fö r de små fö reningar 
som inte ha r råd med ege n 
studio eller som inte vill ar beta 
med progra mm en enligt t ex 
R adi o Kla ras modell. 

Studio i vardagsrum 
SBe studio ligge r I Lasse 

Lundebergs vardagsrum . Före
ningen sta rtades in na n nä rra
dion kom . 1979 bö rjade SBC 
sä nd a progra m på C itysä nd a ren 
i Stockholm . Den bestod d å av 
m usikä lska nde Dj:s som gjorde 
popprogram med en in tensitet 
so m Sverige a ldrig hade upplevt 
tidiga re . 

De som sta rta de SBC kunde 
sä nda fö r sina fickpengar. 

Progra mmen va r enormt po
pul ä ra och ca 70 % av ungdo
ma rn a lyssnade troget. 

I sä ndningarna uppm a nades 
ungdoma rn a a tt bli medlem
ma r. Det kosta de ba ra 25:- l år 
och inom ett å r fick S BC 5000 
medlemma r. 

ä r ST I M-avta let kom blev 
det dyrt att sä nda , eftersom 
prog rammen bestod av mest 
m usik . 

Flera konk urrenter dök också 
upp i e tern och SBC förlorade 
en hel del av s ina medlemma r 
till likn a nde föreningar. Då flyt
tade SBC över till J ä rvasä nda
ren dä r ST IM-avgiftern a va r 
lägre . 

Ri ksdagen besluta de 3:e juni 

forts på sid 66 

Radio Klara har köpt en Teac
mixer och begagnade M5:or fr/m 
Sveriges Radio. 

1" '0 wudior som kan användas 
parallellt har Radio Klara. Un
der pagående utsändning, från en 
Jtudio. kan man redigera program 
i den andra studion, t ex ett 
forskt nyhetsmaterial som då kan 
ges till den sändande studion 
efter inspelning och bearbetning. 

Studio 88 är privatägd och hyrs 
ut till 16 föreningar. Utrust
ningen består av begagnad mate
riel från Sveriges Radio (Lyrec 
od Telefunken M5) och en hem
byggd mixer med 13 kanaler. 

I.asse Lundeberg i SBC:s studio 
har endast 6 spotmaster bandspe
lare och en hembyggd mixer med 
runda rattar. Inga vanliga band
eller skivspelare förekommer i 
wudion. 
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Styr och känn av: 
BYGG EN HISS! 
• I detta avsnitt ser vi hur vi kan känna av 
omvärlden utanför datorn och hur vi kan styra en 
spänning. Alltsammans använder vi för att bygga 
en mode/lhiss . 

•• Denna gång skall vi, bland 
annat med lite modellbygge, se 
hur RAM-I / O-kortet kan an
vändas i praktiskt bruk. 

Vi skall visa hur en d/ a
omvandlare som drivs direkt 
från porten kan byggas upp med 
några komponenter. 

Små elmotorer kan styras di
rekt från RAM-I / O-kortet, 
men om man vill styra varvtal 
och rotationsriktning behövs ett 
mer avancerat drivsteg. Ett ex
empel på detta skall vi också 
beskriva. 

Innan vi börjar med våra nya 
projekt vill jag rätta ett fel i 
RA M-I I 0-kortets kretsschema 
(fig 10), som publicerades i förra 
numret. Det gäller lel , en av 
selectkretsarna. Ingång 3 på den 
skall jordas, inte kopplas till 
+SV. 

Varför 

modellbygge? 

En dator som förses med in- och 

Matnings
don dator 

/ 

utgångar, både digitala och a na
loga, kan användas till en 
mängd olika saker. Du har kan
ske redan något projekt på gång. 
Men oavsett vad datorn senare 
ska ll a nvändas till behövs en 
enkel tillämpning för att visa 
t ex hur en motor kan styras och 
hur de olika signalerna in till en 
digital port kan "sorteras" i 
programmet. 

Ett sätt att lära sig hantera 

RAM 110 
kort 

Lägesgivare 
våning 

Tryckknapp 
för val av 
våning 

Matnings- Motordriv-
don motor t--------=--~ steg 

digita la portar är att använda 
lysdioder kopplade till utgång
arna och strömstä ll are kopplade 
till ingångarna. För somliga da
torentusiaster kan det kanske 
vara intressant nog att kunna 
styra lysdioderna med ström
stä ll arna via ett program. 

Tyvärr låter sig dock inte 
omgivningen (fami lj och dator
Iösa vänner) imponeras av så 
enkla trick. Man kan till och 

R R R R 

2R 2R 2R 2R R 

~ ll 

Av GUNNAR FARM 

Fig I. För att bygga denna mo
del/hiss används ett antal olika 
st yr- och kommunikationsmeto
der som vi går igenom i artikeln. 

med bli tvungen att utstå spy
digheter i stil med: 

"Måste du ha en dator för 
flera tusen för att kunna tända 
en lampa från en tryckknapp?" 

Nej, här behövs lite "action". 
En motor som snurra r är i och 
för sig inget märkligt, men om 
du kan styra varvtalet lite 
snyggt så kanske du kan ta in en 
eller a nnan poäng. Låt sedan 
motorn få driva någon kul an-

+SV till + lSV 

R 7Sk 

2R 2R 
lS0k 

Fig 2. Blockschema över modellhissen. Fig 3. Principschemajör en 6 bitars dl a-omvandlare. 
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ordning, så bör succen vara gi
ven. 

För a tt på ett enkelt sä tt visa 
hur ett program för styrning kan 
se ut ska ll vi bygga en liten 
modell aven hiss. Det ger, trots 
a tt den mekaniska uppbyggna
den är enkel , en god inblick i 
både programmering och elek
tri sk anpass ning till omgiv
ningen. 

Systemets 
delar 
En bra börj an när man skall 
angripa en konstruktionsuppgift 
är a tt göra ett blockschema. 
Figur 2 visa r vilka delar som 
ska ll ingå i vå r modellhiss. 

Fyra av blocken ingå r i a ll a 
Sinclair-system: ma tningsdon, 
da tor, bildskärm och kassett 
bandspela re . Dessutom måste 
motorn ha ett dri vs teg och ett 
separat matningsdon. För av
kä nning av hi sskorgens läge kan 
olika alternativ tänkas. ( Mer om 
detta längre fram.) För att ge 
order om vilken vå ning hissen 
ska ll gå till kan vi använda enkl a 
slutande tryckknappar. 

Motorns drivsteg är intres
san t från nera synpunkter. Det 
skall ge möjlighet a tt polvända 
motorn för att den ska ll kunna 
köra åt båda hå ll en. För a tt 
result atet skall bl i bra bör också 
motorns va rvta l kunna styras. 

Ett sätt a tt ge möj lighet till 
polvä ndning ä r att koppla in ett 
relä till en av ut-portarna. Vi 

ska ll här i ställ et visa en elektro
ni sk polvä ndare. I va rvta lsstyr
ning ska ll ingå en enkel d/ a
omva ndlare och ett drivsteg. 

d /a-omvandla ren är en kom
ponent som kan vara användbar 
i må nga andra system än detta. 
Vi ska ll därfö r göra ett av brott 
i beskrivningen av dri vs teget för 
att titta lite mer på den. 

Mycket enkel! 
Vi ska ll inte gå in på teorin för 
d/ a-omva ndling här. Om du är 
intresserad fi nns den beskri ven, 
bl and anna t. i boken "1/ 0-
teknik med maskinspråkspro
grammering". Om du behöver 
stor precision vid omva ndlingen 
få r du söka dig till andra källor. 
Det finns i t ex må nga in tegre
rade d/ a-omva ndla re på mark
naden. Till verkarna ger ut kopp
Iingsexempel som du kan an
vä nda. 

d/ a-omva ndla re kan byggas 
efter nera olika princi per. I 
sa mtl iga fa ll behövs någon form 
av referensspänning, så att om
va ndlaren ger ut en bestämd 
spänningsni vå för va rje digita lt 
vä rde på ingå ngen. 

är vi ska ll göra en en kel 
d/ a-omva ndlare kan vi utn yttja 
det faktum a tt porten vid mått
li g belastning ger ut re lati vt 
defi ni erade ni våer fö r "etta" (ca 
3,5 V) och "noll a" (nära O V). 
Till sa mmans med ett nät av 
motstå nd ( en "res istansstege") 
och en\ pänningsfölj a re ger por-

ten en omvandla re som har en 
onoggrannhet om bara någon 
ensta ka procent. 

Figur 3 visa r hur kopplingen 
ser ut. Rent prakti skt kan du 
bygga upp kretsen på en bit 
la bbkort ell er, om du bara vill 
prova, på ett kopplingsdäck. 

Sex bita r motsva ra r den nog
gra nnhet motstånden ( I %) och 
porten ger. Som spänningsföl
ja re anvä nds en operationsför
stärkare med beteckningen CA 
3/ 40. Den är en C MOS- fö rstä r
ka re med myc ket hög ingångsre
sistans. Den kan sänka utgå ngen 
ända ner till noll volt. Uppåt kan 
den inte dri va spänningen till 
mer än matningss pänningen mi 
nus ca 1,5 volt. Om du vill kunna ' 
anvä nda d/ a-omva ndla rens hela 
ana loga område kan det va ra 
säkrast att koppla den till en 
separa t spänningskä lla på mel
la n -6 och 15 V. 

Anledningen till a tt spän
ningsfölj a ren finns med är a tt 
res istansstegen inte få r belastas. 
Om du bara vill prova hur en 
sådan här res istansstege funge
ra r och har till gång till en hö
gohmig voltmeter, t ex en d ig i
ta lvoltmeter, kan du göra det 
uta n att koppla in spännings föl
ja ren. 

Utspänningen från den här 
d/ a-omva ndla ren ges av fö l
ja nde sa mband: . 

1.J = L"rel T 3.5 T 
2 ' 64 

Som jag nämnde tidigare använ
der vi här portens utspänning 
som referensspänning. Den är 
3,5 V. ( I en del fa ll kan den 
behöva justeras, eftersom a ll a 
portkretsa r inte har exakt 
sa mma utspänning.) Talet T är 
det ta l som matas ut från porten. 
Den ska ll , eftersom vi har 6 
bita r, li gga i interva llet 0- 63 . 

Vi kan nu göra ett litet pro
gram för a tt prova d /a
omva ndla ren. Det börj a r med 
att ge sta rtadress och program
mera port en. Jag har anvä nt 
adressen 21 520, som porten har 
om inga byglingar ändras på 
RA M-I/ O-kortet. Om du an
vä nder det tillsa mmans med 
16K RAM ska ll du ändra till en 
adress i ROM -området i ställ et: 
13328. om du inte har ändrat 
bygel G. ( I de program som 
presenteras längre fram få r du 
hå lla reda på portadressen 
själv.) 

Du skulle här kunna anvä nda 
det första programmet till por
ten , som presenterades i förra 
avsnittet i seri en. Med det kan 
du mata ut heltal mellan O och 
63 till d/ a-omva ndlaren. Det 
motsva rar då spänninga r mell an 
O och 3,45 (3,5 ' 63 / 64) volt. I 
det program som fö ljer görs en 
omva ndling i sa mband med ut
matningen i rad 40. Du kan 
a lltså direkt mata in ett spän
ningsvärde och jämföra det med 
vad du få r ut från spänningsföl-

forts på nästa sida 

Fig 5. Man kan fä noggrannare information med fler 
Iektorer på kodskivan. Samtidigt blir det svårare för 
ett basic-program att hinna läsa av dem. I vår prototyp 
har vi använt två sektorer. 

Fig 4. T v. S å här är hissmotorn monterad med 
lintrumma, kodhjul och läsgajjel. 
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BYGG UT ZX Bl! del 2 
jarens utgång. 
10 LET A = 21520 
20 POKE A + 3.137 
30 INPUT U 
40 POKE A, U*64/3.5 
50 GOTO 30 
En d/a-omvandlare kan också 
användas till att generera olika 
kurvformer, som sedan kan för
stärkas och ge musik och ljudef
fekter. Till detta är program i 
basic tyvärr alldeles för lång
samma. Vi ska ll dock i ett kom
mande avsnitt ta upp maskin
språksprogrammeri ng. 

Mekanisk uppbyggnad 
och lägesgivare 

Denna del av projektet tänkte 
vi egentligen lä mna helt till dig 
som läser. Du kan säkert hitta 
på något sätt a tt bygga en liten 
modellhiss. Mekano i plast, me
tall eller legobitar kan komma 
till a nvä ndning. (Men fråga ba r
nen innan du plundrar deras 

byggbitförråd!) Jag har själv 
byggt hissen i trä. Vissa detaljer 
skall vi belysa, och några bilder 
i artikeln kan kanske hjälpa din 
fantasi på traven. 

Gå tillbaka till blockschemat 
i figur 2. Den ena typen av 
insignaler som behövs kommer 
från någon form av tryckknap
par för att vi skall kunna ge 
order till hissen. De kopplas med 
gemensam jord till port C. Pro
grammet som följer längre fram 
är gjort för fyra våni ngar och 
tryckknapparna för varje våni ng 
kopplas till ingången med 
samma nummer. Våning l 
kopplas till PC l , vå ning 2 till 
PC2 och så vidare . 

Som lägesgivare kunde man 
tänka sig att använda en mikro
bryta re för varje våning. Jag har 
i stället valt optisk avläsning av 
hisskorgens läge med en enkel 
"kodskiva" på lintrummans 
axel . 

+5V~ ~----------------~------_, 

PA Il ~o------------------., 

r-
I 
I 
! - - -

33k ( 1500 

r ,- - - -, 

: oE- : , , , , 

GND~o---------------~------~ 

Fig 6. En optokopplare kopplas in på detta vis. 

Fig 8. Blockschema for en mera avancerad 
motorstyrning med logik och flera hastighe
ter. 

+12V 

PAO D/A 
Effektsteg omvandl. 

PAl 

Motor-
broms-
nin 

Logik 
PA3 ()--- för pol-

vändni,,!: 

C 

D 

A 

A 

B C 
C 
D 
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forts fr föreg s ida 

Fig 4 visar dels drivmotorn , 
dels kodskivan och det lilla 
kretskort som håller den optiska 
läsgaffeln. (Motorn är i mitt fall 
köpt från Clas Ohlson, Insjön 
(best nr 22-441 J, men du kan 
a nvä nda vi lken motor som helst 
med växellåda, som inte drar för 
mycket ström.) 

Figur 5 visar två olika sätt att 
utforma kodskivan . Jag har an
vänt den med två "blad", men 
för att få noggrannare positione
rin g av hisskorgen kan den med 
tre "blad" användas i stället. 
Her blad än tre kan också tän
kas, men då kan det bli problem 
att hinna läsa av an ta let pulser i 
ett basic-program. 

Kodskivans läge avläses aven 
läsgaffel. Det är en anordning 
som mycket liknar en optokopp
lare. Den innehåller en lysdiod 
som sänder infrarött ljus och en 
fototransistor. Skillnaden mot 
optokopplaren är att läsgaffeln 

har en öppning åt ett hå ll , så att 
ljusstrålen kan brytas utifrån. 

Läsgaffeln monteras så a tt 
skänkla rna ham nar på var si n 
sida om kodskivan. Figur 6 visar 
den elektriska inkopplingen. Jag 
har a nvänt en läsgaffel med 
beteckningen OPB 8 13, köpt 
från Deltron. 

När kodskivan står så att 
ljusstrålen bryts, ger läsgaffeln 
en "hög" nivå till ingång PAO . 
När ljusstrålen får passera fritt, 
bl ir nivå n " låg" på ingången. 

Kodskivan kan göras av styv 
papp eller ogenomskinlig plast , 
ca l mm tjock . Den monteras på 

r-------------__ ------------------t-~~~+6\ 
0,1 u 100n 

~~~ r i _ _ _ _ _ I _ _ _ _ _ _: 0---11----t 

PBSo-~------~----------~------------~ 
Reläspole 

P81C"r-..... --------t"\-'... ] 
.... 

lNl.002 ,... 

Fig 7. Så här kan motorsty rningen anordnas. Reläet växlar 
riktning. 

10 REM HISSTYRNING/G.FARM-B2 
20 LET A=21520 
30 POKE A+3,137 
40 PRINT "PA VILKEN VANING STAR HISSEN NU?" 
50 INPUT I · 
60 LET V=I*6 
70 eLS 
BO POKE A,O 
90 PRINT AT 10,0;" (32 st space) 

100 LET B=INT ((255-PEEK (A+2»/2) 
- 110 IF B=O THEN GOTO 100 

120 LET N=l+LN B/ LN 2 
130 IF N-INT N<>O THEN GOTO 100 
140 IF N*6=V THEN GOTO 2BO 
150 IF N*6<V THEN LET R=O 
160 IF N*6>V THEN LET R=l 
170 PRINT AT 10,O;"HISSEN TILL VANING ";N 
1BO LET H=ABS (V-N*6) 
190 IF H>3 THEN LET H=3 
200 POKE A,4*R+H 
210 LET B=PEEK (A+2) 
220 IF B-INT (B / 2)*2=0 THEN GOTO 210 
230 LET B=PEEK (A+2) 
240 IF B-INT (B / 2)*2=1 THE N GOTO 230 
250 LET V=V+R*2-1 
260 IF V=N*6 THE N GOTO BO 

~~~ ~~I~Tl:~ 10,O;"HISSEN AER REOAN ' OAER." 
290 PAUSE 150 
300 GOTO 90 

Fig 10. Styrprogram som 
är avpassat till hissmodel
len och elektroniken i 
jig 9. 



en axel från motorn tillsammans 
med lintrumman . Trummans 
dia meter beror på vilken utväx
ling motorn har; jag ha r a nvänt 
en trådrulle med ca 10 mm i 
diameter . 

Motorstyrning 
på flera sätt 

Hissens motor måste kunna 
köras i båda riktninga rna. Om 
du tycker att det räcker med en 
hastighet kan motorn styras di
rekt från port B på RAM-I / O
kortet. Det drivs teg som sitter 
där kan arbeta med laster på 
upp till 0,5 A. Figur 7 visar hur 
motorn och ett relä för omkopp
ling mellan fram och back kan 
kopplas in . 

Kondensatorn och motstån
det som sitter koppla t över mo
torn har till uppgift a tt ta bort 
störningar från den . Det kan 
hända a tt tv:n störs ändå, men 
da torn påverkas inte. Kompo-

Rl 

3,3k 

R2 

3,3 k 

+5V 
O~---1r~'-r -

_ IC1 :14 IC2: 14 

PAB 

PAl 

PA2 

IC 1 = 7407 
IC 2 = 7402 

Dl-Dl. = IN4148 
OS-06= IN4002 

IC1 :7 IC2,7 

nentvä rdena skall egentligen be
räknas speciellt för en viss mo
tortyp. Jag ha r funnit att dessa 
vä rden duger till olika motorer, 
men om du vill kan du prova 
andra värden. En drossel i serie 
med motorn kan också ha gynn
sam effekt på störningarna. 

Ofta vill man även kunna 
styra motorns varvtal. Det kan 
ske med en enkel d /a-omvand
lare med ett effektsteg tillkopp
lat. Blockschemat i figur 8 visar 
hur detta kan se ut tillsammans 
med en transistorbrygga för pol
vändning av motorn . De fyra 
transistorerna i bryggan ersätter 
reläet i kopplingen i figur 7. 

För att driva motorn åt ena 
hållet bottnas transistorerna A 
och D. För motsatt rotation 
bottnas B och e i stället. För 
detta behövs en del logiska kret
sar. I vissa fall måste motorn 
snabbt kunna bromsas på order 

R'5 lOOk 

R6 lOOk 

R4 
lOOk 

R9 lOk 

R7 
lOOk 

Tl 

BC 
557 

R12 
330n 

Fig 9. Den utbyggda motorstyrningen kan realiseras på detta sätt. 

från datorn . Detta kan realise
ras genom att kortsluta motorn 
när insigna len för hastigheten är 
noll. För detta behövs också lite 
logik. 

Det kompletta schemat för 
drivsteget visas i figur 9. Jämför 
det med blockschemat i figur 6. 
d / a-omvandlaren måste i detta 
fall förses med buffertsteg (le 
l) för a tt spänningsområdet 
skall anpassas till motorns ar
betsspänning. Själva d/a
omvandlaren utgörs av R3 - R 7 
och le 3. T4 ä r kopplad som 
emitterföljare och bildar effekt
steg till omvandlaren. 

Observera , att transistorn 
måste förses med kylfläns! 

Som du ser består d /a
omvandlaren av endast två steg 
(2-bits d /a-omvandlare) . Det 
ger· tre olika hastigheter. Enligt 
formeln för d/a-omvandling få r 
motorn 3,6 respektive 9 volt för 

de binära insigna lerna O l, 10 
och Il . Tack vare att den högsta 
utspänningen ligger 3 volt under 
matningsspänningen behöver 
inte operationsförstärkaren ma
tas med separat spänning. 

Det går a tt utöka d/a
omvandlaren till fler bitar om 
du behöver fler has tighetssteg 
än tre, men då behöver le 3 en 
högre matningsspänning . 

Detta drivs teg borde vara 
mycket intressa nt för bland an
na t dem av er som vill styra 
modelljärnvägen med da torn . 
Ett mönsterkort och en kompo
nentsa ts till drivsteget kommer 
att sä ljas av Beckman Innova
tion, men priset är inte kla rt än. 

Polvändningen styrs från da
torn via PA2. När den signa len 
är "låg" är T2 strypt (oledande 
mella n kollektor och emitter) 
och T3 ä r bottnad (fullt le-

forts på sid 82 

+12V 

Med kylfläns! 

T6 
BD 680 

Motor : 12 V max 0)5A 

GNO 
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•• Som alla med stor och liten 
programmeringsvana vet, ford
rar alla programmeringsspråk 
att man håller sig till den syntax 
som språkets kompilator eller 
interpretator förstår. Basic, som 
är det mest utbredda program
språket bland privata mikroda
toranvändare, har i de flesta fall 
krav på radnumrering . Om man 
behöver göra ett hopp till en 
subrut in måste man som bekant 
ange radnumret där rutinen 
startar. 

I vissa dialekter av basic, t ex 
Microsofts M-basic, har man 
löst radnumreringen med en 
AUTO-funktion som automa
tiskt sätter in ett nytt rad nu m
mer sedan föregående rad har 
avslutats med C R + LF. Funk
tionen finns även i Ovocos 
Smartaid för ABC 80. Att inte 
behöva ange radnumret i början 
av raden underlättar visserligen, 
men fortfara~de h<i{ man kvar 
problemet att adressera subruti
ner. 

Flertal programspråk 
för CP IM-datorer 

Många andra programspråk 
har en friare programmerings
form där man inte är bunden av 
rad nummer utan där man i stäl
let sköter adresseringen med 
etiketter, la bels, i klartext. Det 
är enklare att få om man arbetar 
i ett generellt operativsystem 
som CP/M än i fallet med ABC 
80:s operativsystem. För CP /M 
fin ns ett flertal programspråk 
att tillgå från olika leverantörer. 

I . CP / M -datorer får man 
ladda in programspråken vilket 
ger flexi bilitet. I ABC 80 ligger 
basictolken i RO M vilket har 
sina fördelar. Trots allt har den 
en ganska modern basicdialekt 
som täcker de flesta rutiner som 
behövs för att skriva använd
bara program. Samtidigt är den 
ganska enkel och lätt att förstå 
för nybörjare. 

För att åstadkomma en va
riant av ABC 80 basic som är 
lättare att adressera har under
tecknad tillsammans med 
Bjarne Bäckström, Data-auto
mation i Tibro, utvecklat ett 
system som har fått namnet 
TEBACo. Namnet utgör en 
förkort ning av Text Basic Com
pi ler. Det är ett system med vars 
hjälp man kan kompilera en 
text fil med basicrader för att få 
fram ett körbart program. 

PROGRAMSPRÅK 

Enklare 
att göra 

program 
med text-basic-kompilator 
• Här beskriver vi ett program med vars 
hjälp man enklare kan generera basicpro
gram. 
• Programmet heter Tebaco, vilket fungerar 
som en kompilerande texteditor. 
• Med dess hjälp kan man skriva basicpro
gram utan radnummer. I stället sätter man 
etiketter, la bels. Det gör att man lätt kan 
hitta subrutiner vid felsökning och framtida 
ändringar av programmet.' 

al' Hans Andre 

Fig l. Blockschema över programdelarnas sammanlänkning över 
startrutinen i Tebaco-programmet. 

TEBACO för ABC-SO 
Programsystemet är f n ut

vecklat och färdigt för A BC-80 
med skrivare och dubbla flex
skivminnen av typen Datadisc 
80 och 82, FD2-FD2UD samt 
Luxor 830. Dessutom är delar 
av systemet under omarbetning 
för Microsofts M-basic, versio
nerna 4.51 och 5.21 under ope
rativsystemet CP/M. Den ver
sionen kommer att fi nnas dels 
för 5 1/4" flexskivor i ABC-80-
format, dels på 8" flexskivor för 
CP/M. 

Det kompletta programsyste-

met för ABC-80 innehåller 
startfunktion, textedi tor, kom
pilator, utskriftsrutin för textfi l, 
textfilskatalog samt avslut
ningsrutin . I CP / M -versionen 
innehåller system paketet kom
pilator och utskriftsrutin för 
textfil. I själva operativsystemet 
ingår som regel en texteditor 
och bibliotekets fu nktion finns 
dels i operativsystemet, dels i 
Microsofts basic. Den texteditor 
som ingår i CP/M är tyvärr 
radorienterad . En skärmoriente
rad editor är mycket lättare att 
använda. 
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Ytterligare kompilering 
förenklar programmeringen 

Vi återgår här till att beskriva 
den funktion som är avsedd för 
ABC-80. Men innan jag går in i 
själva system beskrivningen skall 
jag först förklara hur man, ge
nom att införa en extra kompile
ring, kan förenkla programme
ringen . 

Under arbete med utveckling 
av program i direkt mod för mitt 
företags interna programbehov 
har jag funnit att det är svårt att 
optimalt utnyttja subrutiner. 
Man har alltid problem med att 
lägga en subrutin, som skall 
utnyttjas i framtiden, på en pas
sande adress. Visserligen kan 
man adressera den på ett jämnt 
radnummer längre fram i pro
grammet, men i ett komplicerat 
program med många sub- och 
underrutiner blir resultatet ett 
"spaghettiprogram" som är helt 
omöjligt att gå in i för uppdate
ring. Efter bara några dagars 
bortovaro från programmering 
av det aktuella programmet är 
det helt omöjligt att komma 
ihåg alla hoppadresser o dyl, 
särskilt som man samtidigt ar
betar med flera program. 

För att väl dokumentera pro
grammet kan man alltid ta till 
"REMARK"-satser. Men ett 
alltför flitigt utnyttjande av 
dessa leder till att man får ett 
mindre minne att disponera för 
det verkliga programmet. För
träffliga programmerare gör då 
ett program som plockar bort 
REM-satserna, men även detta 
programmeringssätt fordrar en 
kompilering. 

TEBACO-systemet har avse
värt underlättat mitt program
meringsarbete. Dels går det 
mycket snabbare att skriva pro
gram, dels är underhållning, 
uppdatering och revidering av 
programmen mycket lättare att 
utföra då textfilen är självdoku
menterande. 

Texteditorn 
spar minne 

Själva programmeringen gör 
jag med hjälp av texteditorn. 
Programsatserna görs på 
samma sätt som vid vanlig pro
grammering dock med undanta
get att radnummer inte anges . 
Varje rutin som utför en specifik 
funktion förser jag med en label 
på maximalt 20 tecken. Den får 
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Ett sådant här ljud 
har du aldrig 
någonsin förr hört 
från en bandspelare. 

Om du inte arbetar med ljudinspelningar 
rent professionellt. För då kanske du har 
stött på digitaltekniken. Den är ju inte 
helt ny. Men även om du inte är proffs, så 
har du kanske sett att allt fler skivor spe
las in digitalt nu för tiden. Anledningen är 
naturligtvis den överlägsna ljudkvaliteten. 

Radio & Television har provat den nya 
Ijudsensationen och hade efter det testet 
följande att berätta: 

"Att göra test med omväxlande 
digital och konventionell, analog 
inspelning ger ett närmast löjligt 
resultat för den analoga~ 
"Det brus vi fick i inspelningen kom från 
rummet och mikarna. Distorsionen kom 
från mekaniskt skrammel i rummet. Svaj 
och missljud kom uteslutande från fel
stämda och felblåsta instrument. Här 
fanps det ingenting i inspelningstekniken 
att gömma sig bakom~' 

Som du märker var Radio & Television, 
som så många andra tidningar världen 
över, smått lyriska. Den endå egentliga 
kritiken riktade sig mot priset. Och det är 
klart, 25.000:- är väldigt mycket pengar 
för ett kassettdäck. Men SV-PIOO ska 
egentligen inte alls jämföras med andra 
kassettdäck, utan med studiobandspe
lare. Och då blir det plötsligt egentligen 
väldigt billigt. 

Technics 

SV-PIOO:s imponerande siffror: Svaj: 0% (ovägd siffra). Frekvensomf~ng : 2 Hz-20 kHz (±O,5 dB). Distorsion vid full utstyrning: mindre än 
0,Ql %. Dynamik: mer än 86 dB. I SV-PlOO använder du videoband (VHS). Ett 3-timmarsband ger 2 timmars speltid, vilket betyder mycket god 
ekonomi om du jämför kostnaden för rullband. 

National Panasonic Svenska AB. Box 43047, 10072 Stockholm. 
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210 st. GAMMA 111 
marmor högtalare 

Ord. pris 
3200:-jst. 

LA 1232 

1800:-/st. 
inkl. moms 

• Effekt - tålighet 120 W . 
• Brett frekvensområde 
• Bro trons ient återgivelse 
• Profilerod oluminiumtråd 

• Alnico mogne ter 
• Verkningsgrad 1 % = mycket hög 

GAMMA 111 M 

- en medaljerad högta,lare v id Grand Prix ti:ivlingar. 

RING 0760/92190 
® Prekvensia GeTe AB 

.....,;;;;;;;;~ STOCHOLMSV.37 194 54 UPPL. VÄSBY . TEL. 0760 / 92190 

AUDIO *" VIDEO *" ELEKTRONIK 
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forts fr sid 58 
då ersätta REM-satsen. Efter 
denna label kan man, skild med 
minst en blankrad, göra ytterli
gare kommentarer när den står 
som rutinrubrik. 

Man kan sätta in kommenta
rer valfritt i textmassan, an
tingen som en egen rad eller sist 
i programraden och då med 
åtskillnad från programdelsra
den med kolon och REM. För 
markering kan man även an
vända ett enkelt citationstecken. 

REM-satserna plockas auto
matiskt bort vid kompilering. 
Man kan därför skriva mycket 
utförliga REM-satser utan att 
dessa påverkar minnesutrym
met i det körbara programmet. 
Hela förfarandet i programmet 
syftar alltså, som jag tidigare 
nämnde, till att spara minnesut
rymme. Kommentarerna ligger 
kvar i textfilen efter kompile
ringen . 

För att markera en label an
vänder jag ASCn-tecknet nr 64, 
decimalt. På ABC 80 är det 
bokstaven e (med accent) och i 
den internationella uppsätt
ningen tecken motsvarar det at
tecknet eller som det kallas : 
Snabel-a eller alfaslang. Vid 
adressering i satserna GOTO, 
GOSUB och liknande sätter jag 
in den label som är ekvivalent 
med den rubrikIabeI till vilken 
jag vill göra min adressering. 
Adresseringssättet gör att pro
grammets textfil blir mycket 
lättläst och självdokumente
rande. Trots allt är det ju lättare 
för vårt mänskliga minne att 
komma ihåg en etikett i klartext 
än ett radnummer. 

Ytterligare en användbar 
funktion i textfilskompilatorn är 
en länkningsfunktion där det är 
möjligt att utnyttja redan fär
diga rutiner i det nya program
met. Det medför att många både 
små och stora funktioner som 
används ett flertal gånger kan 
standardiseras och utnyttjas 
utan att man behöver skriva in 
dem på nytt. Den enda förut
sättningen som gäller är att 
texten finns på skivan i textba
sicformat. För att initiera kom
pilatorn i den funktionen använ
der jag koden LIB, följd av 
namnet på den önskade textfi
len . 

Som jag tidigare nämnde in
nehåller programmeringssyste
met för ABC-80 startfunktion, 
texteditor, textfilskompilator, 

PROGRAMSPRÅK 

Fig 3. Bilden IIislIr en del 1111 ett textbllsicprogrllm dll IIi Ilnlllinder 
editor oclr 80 teckens tillSlIts. FiJr iJllersktJdligllre utseende Ilnlllinder 
IIi extrll linefeed oclr textindrllgning. Pil liknllnde slitt sker utskrift 
all programtexten all textformllteringsrutinen. 

Fig 4. Hlir Irllr IIi i stlil/et editorn i 40 teckens mod. 

textfilskatalog, utskrivningsru
tin för textfilerna och avslut
ningsrutin . Start av program
meringssystemet sker med kom
mandot R UN START efter det 
att programskivan är installerad 
i företrädesvis skivstation ORO: 
och en formaterad textfilskiva i 
DR\:. 

Startrutin 
Efter initiering av startkom

mandot laddar man in startruti
nen. På bildskärmen kommer de 
åtgärder som skall utföras att 
anges efterhand de skall ske. 
Som första rutin skall utskrift
skoden anges, accepteras eller 
ändras. Därefter skall skrivaren 
startas och papperet justeras. I 
den fortsatta startinitieringen 
skall datum och signatur anges . 
Uppgifterna använder vid ut
skrift den rutin som sköter text
formateringen. 

När de inledande uppgifterna 
har besvarats kommer man 
fram till själva program me
ringsmenyn. Programpaketet är 
så upplagt att samtliga pro
gramdelar endast är åtkomliga 
från denna programmerings
meny. Efter det att program
mavsnittet är avslutat sker alltid 
en återgång till programmenyn . 

Vid återkomst från ett pro
grama vsni tt till startru tinen 
kommer man alltid direkt från 
programsystemmenyn. Därefter 
kan övergång till en annan pro
gramdel ske. Man väljer pro
gramdel med en siffra och kvit
terar med "return" . 

Texteditor 
Som texteditor har jag valt att 

utnyttja den skärmorienterade 
texteditor som har distribuerats 
till alla medlemmar i ABC-80-
klubben på programkassetterna 
2 och 3. Då jag inte har kunnat 
finna någon märkning av upp
hovsrätt på den och då kassetten 
har distribuerats till samtliga 
medlemmar utan för behåll , ut
går jag ifrån att den är fri för 
användning. Eventuella an
märkningar mot detta är jag 
naturligtvis tacksam över att få 
så tidigt som möjligt. 

Texteditorn är således skärm
orienterad med kommandorad. 
Den är avpassad för såväl 40 
som 80 teckens bildskärm. 
80-teckensskärmen skall vara 
utrustad med Gejo 's eller 

forts på nästa sida 

RADIO & TELEVISION - NR 10 - 1982 61 



forts fr föreg sida 
TKN-BO tillsats. Automatisk 
växling mellan olika bildskärm
svarianter sker i system där så är 
möjligt. 

För att göra editorn litet be
kvämare att använda och mera 
lika andra skärmorienterade 
editorer har jag ändrat det tec
ken som styr markören. Styr
ningen sker då med ctd + E 
(uppåt), D (höger), S (vänster) 
och X (nedåt). Markören kan 
dock bara flyttas i det fall då 
inmatnings- och kommandobuf
ferten är tom, dvs då den blin
kande markören står vid asteris
ken på kommandoraden . 

Jag skall inte gå in på de olika 
funktioner som finns i editorn 
men den har de flesta vanliga 
funktioner som krävs för redige
ring av text. Som editor för 
programskrivning i det här sy
stemet fungerar den ti1\freds
ställande. 

Efter det att programmet har 
skrivits in i textbasicform skall 
det lagras på textfilsskivan . 
Därefter sker återgång till pro
grammenyn där lämplig kompi
leringsrutin kan väljas. 

Kompilatorn 
I kompilatorn skall nu textba

sicprogrammet omarbetas till en 
form som förstås av datorn ba
sic. Men innan vi kan kompilera 
måste man ange vilken textfil 
som skall kompileras och under 
vilket programnamn den kompi
lerade filen skall läggas . Vidare 
måste man ange om ma n vill ha 
en lista över etiketterna vilken 
anger var de olika programde
larna ligger i det kompilerade 
programmet. Listan är mycket 
användbar som länk mellan 
text- och programutskrifter vid 
provning och avlusning av pro
gram. 

Efter det att initieringen är 
utförd startar själva kompile
ringen vilken sker i två pass. Om 
kompilatorn upptäcker något fel 
i textfilsprogrammet avslutas 
kompileringen och felet anges 
på bildskärmen. Eventuella fel 
får då rättas till för att ny 
kompilering skall kunna ske. Är 
däremot textfilen felfri kommer 
kompileringen att avslutas med 
att listan över etiketter skrivs ut 
antingen på bildskärmen eller 
på skrivaren, allt efter behag. 

När kompileringen är klar 
kan vi stoppa proceduren och 
prova det nya programmet. När 

PROGRAMSPRÅK 

Fig 5. För aU snabbt hitta TXT-F1 LER kan textjilernas biblioteks
rutin anviindas för att ge information om vilka filer som är 
tillgiingliga. 

Fig 6. Det hiir är initieringsskedet av textformateringsrutinen diir 
önskad txt-fil, rubrik samt marginal, radliingd och antalet rader / 
sida kan siittas. 

vi laddar programmet med kom
mandot "LOAD" kommer da
torn att ange de programrader 
som innehåller syntaktiska fel i 
ABC-basic. Då får vi rätta till 
dem och å ter prova om pro
grammet fungerar. Småfel kan 
vi rätta till i program filen, men 
glöm inte att revidera textfilen 
så att båda filerna är helt lika i 
programhänseende. Det blir då 
mycket lättare att hålla sitt pro
grambibliotek uppdaterat. 

Textfilsutskrift 

Denna programdel är avsedd 
att göra en formaterad utskrift 
av textfilen . Formateringen är 
upplagd så att utskriften skall 
bli lä ttläst. En etikett i rubri
kläge skrivs i vänstermarginalen 
medan övrig programtext är in
dragen . Långa rader delas av 
med närmaste mellanslagstec
ken . Om inte något sådant finns 
får man sätta in avstavningstec-
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ken på båda raderna . I initie
ringen kan vänstermarginal, 
radlängd och antalet rader/sida 
väljas. Dessutom skall givetvis 
textfilsnamn och rubriktext an
ges . När utskriften är klar kan 
man skriva ut ny fil eller man 
kan återgå till programmenyn. 

Textfilshantering 
Den här rutinen består aven 

förkortad version av ett LIB
program som endast listar filer 
med extension .TXT på sisksta
tionen DRl:. Den anger vidare 
antalet kvarvarande sektioner 
på skivan , dvs de som är lediga 
att användas. Eventuella filer 
med annan extension är inräk
nade i den upptagna sektora
rean . 

A l'slutningsrutin 
När man slutar att använda 

programsystemet skall man all
tid använda den avslutningsru
tin som finns för att nollställa 
vissa variabler på skivan och i 
intern minnet. 

Jag har här försökt att ge en 
bild av hur man kan förenkla 
programmeringsverksamheten i 
ett system bestående av ABC-BO 
i standardutförande, skrivare 
och flexskivminne . Detta genom 
att skriva programmen i text
form och sedan göra en kompi
lering till ett körbart program. 
Att ge helt uttömmande infor
mation därom är omöjligt. Det 
bästa sättet att förstå systemet 
och upptäcka dess alla fördelar 
är att själv programmera med 
dess hj ä lp. Givetvis talar jag i 
egen sak om alla fördelar med 
programmering med hjälp av 
TEBACO, men en sak vet jag. 
Jag kommer aldrig mer att 
skriva program i annan form än 
i textbasic. • 

Mera information om 
TEBACO 
eller en färdig programskiva kan man 
få från : 
IBA Ingenjörsbyr;}n 
Bygginstal/ationer AB 
Att H Andre 
Hjovägen 5 
54 l 30 Skövde 
Kontakten bör ske per brev. 



VIC 20 är den törsta datorn som är gjord tör privatpersoner. Den är gjord tör att användas i hemmet, 
tör hobby eller tör undervisning. VIC är en släkting till den välkända PET-datorn. 

Hemdatorn vie 20 
VIG 20 kan ta hand om privatbudget, akt ieaffärer, huskal· 
kyler, kalkylera bilkostnader etc. Du kan lära dig program· 
mering med VIG. Du kan lära dig hur datorer fungerar. VIG 
är din språngbräda in i datortekniken. Till VIG finns också 
många spel utvecklade. VIG ger hela famil jen stort nÖje 
och stor kunskap. 

Hobbydatorn vie 20 
Du kan programmera VIG 20 i Basic och Assembler. VIG 
kan användas separat eller anslutas till annan utrustning 
för styrning, reglering, mätning etc. VIG kan kommunicera 
med andra datorer över telefon via ett telefonmodem. Till 
VIG finns ett stort utbud av t illbehör som gör att VIG kan 
växa i takt med dina ökade kunskaper och krav. 

Undervisningsdatorn vie 
VIG kan användas i undervisning i programmering, dator
kunskap, tekniska ämnen, fysik, kemi , biologi, matemat ik, 
geograf i, samhällskunskap, språk etc. 
VIG har många fördelar som skoldator. Lågt pris gör den 
lämplig att skaffa i klassuppsättningar. Programmerbar i 
BASIG - det enklaste och mest logiska programmerings
språket, som man bör börja med, för att därefter kunna gå 
vidare. Stort sortiment av tillbehör gör att VIG kan byggas 
ut i den takt man önskar. 

FIkti ruti : 

• 5 K RAM expanderbart ti ll 32 K 
• 20 K.ROM 
• BASIC 
• Farg - 24 st 
• Ljud - tre tongeneratorer 
• Bilden blir 22 tecken bred och 23 linjer hög 
• Skrivmaskinstangentbord 
• 4 programmerbara funktIonstangenter med 8 möj liga funktioner 
• Stort tillbehörssort iment 

VIC tillverkas av Commodore Business Machines. ett av varidens ledande fOre· 
tag p~ mikrodatorer. I Commodore finns ocks~ MOS Technology, ett fOretag 
som arbetar med forskn ing och produktion av mikroch ip. MOS ligger i den 
absoluta frontlinjen. 
Kombinationen mellan MOS Techno/ogy och Commodore ar fOrklaringen till 
att Commodore tillverkar den fOrsta folkdatom - VIC 20. 

Tillbehör 
VIC·1515, PRINTER 
Matrisskrivare, 80 tecken per rad, traktormatning. Trycker 
alla VIG-20's grafiska symboler. Inbyggd nätdel. 

VIC·1530, KASSETTBANDSPELARE 
med räkneverk. Bandspelarens motor styrs från VIG-20 

VIC·1540, SINGLE DRIVE FLOPPY DISK 
" Intell igent" skivminne med microprocessor, 16 K rom 
och 2 K ram Lagrar 165 K bytes på 51 /4 tum diskett. Sek
vensiell filhantering, relativa filer. Möjligt att öppna och 
lägga t ill i sekvensiella filer. Inbyggd nätdel. 

Litteratur 
Lär dig VIC·20 - Användarmanual 
En handbok för första-gångs-användaren av datorer 
(svensk text). 

VIC Programmeringshandbok 
Ger ingående information om programmering av VIG-20 
(svensk text). 

BASIC på VIC·20 
Lärobok i programmering av VIG-20 (svensk text). 

Fråga din radio- eller datorhandlare efter lista på senaste 
programmen och tillbehören till VIC-20. 

Box 1063, 43600 Askim/ Göteborg , Tel. 031 / 28 97 90 
- ett företag i Datatronicgruppen -
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Radio Zanzibar hörs bra här 
-men QSL får man leta efter 
Tid för Indonesien-program 

* Den här månaden noteras att konditionerna låter 
oss höra Indonesiens stationer inom kort liksom en 
del annat i Sydöstasien. * Från afrikansk horisont har många uppskattat 
Tanzanias radio i Zanzibar, som hörts bra här den 
gångna sommaren. Men några QSL tycks inte gå att 
få fram ... * Lite nattligt uppesittande så här års kan ge god 
utdelningt i fråga om de exotiska stationerna. 
Men maxima är rätt korta, så det gäller att passa på 
- åtminstone i vissa fall. 

I samband med Sovjetunionens 
inmarsch och ockupation av 
Afghanistan övertogs givetvis 
även landets radio . Till att börja 
med skedde sändningarna, som 

tidigare, från Kabul med Mosk
va trogna bakom mikrofonerna. 
I dag sker sändningarna direkt 
från Moskva, över satellit. En
ligt olika uppgifter skall vidare 

Stig Adolfsson rapporterar 

sändarna på 3965, 4450 samt 
4740 kHz vara belägna i Sovjet
unionen. 

Detta skulle betyda att de 
gamla stationerna i Afghanistan 
är ersatta av Sovjetbaserade 
sändare. [ och med detta har 
Sovjet skaffat sig fu llständig 
kontroll över radiomediet. 
- Radio Kabul var förr en 
ganska vanlig gäst i våra 
QSL-spalter. Man svarade med 
en tämligen tråkig kartongbit 
med lite QSL-text på. Det hände 
även att ett mera personligt brev 
kunde dyka upp. Bl a erhöll 
undertecknad ett sådant efter 
att ha rapporterat en testsänd
ning på 5005 kHz. QSL-viljan i 
dag är det litet si och så med, 
men efter några försök br'ukar 
det komma ett QSL-kort med 
motiv tryck på. 

Spelet om Zanzibar-QSL: 
Vilka knep återstår nu? 

Från Zanzibar, Tanzania, er
far vi att radion skall moderni
seras med hjälp av kinesiska 
experter. Enligt uppgift har de 
första 21 teknikerna redan an
länt och man väntar på ytterli
gare 29. I planernas ingår att 
höja effekten på den befintliga 
kortvågssändaren från 10 till 60 
kW. Man skall vidare bygga om 
mellanvågsstationen så att den 
får full räckvidd över ön Zanzi
bar. Utbyggnaden ingår i ett 
bilateralt program, där Tanza
nia står för de materiella kost
naderna . - Radio Tanzania, 
Zanzibar, har varit en tämligen 
vanlig gäst den gångna somma
ren på 3339 kHz. Programmen 
kanske låter lite obekanta i våra 
öron men nog kan den afri
kanska "high life" musiken vara 
nog så medryckande. Några 
QSL har dock inte kommit på år 
och dag från denna station, trots 
säkerligen flera hundratals 
dx:ares tappra och ihärdiga för
sök. Här har nu provats alla 
kända och okända knep att be-

(Forts på sid 69) 

DU får en komponenttestare på köpet 
Aaron B5601 är ett nytt högklassigt oscilloskop med inbyggd komponenttest. B5601 
ger Dig unika möjligheter att underlätta Din felsökning. 

I 
I 

• 20 MHz bandbredd 
• 2 kanaler 
• 5 mV känslighet 
• Tv-synk 
• Rektangulärt eRT med in

ternt rutnät och kniv
skarp bild 
pris kr 3.950:- inkl2 st probar 

Komponenttestaren är en speciell funktion med vilken en ensam komponent eller komponenter monterade på 
ett kretskort enkelt kan testas. CRT:n visar komponentens fel , dess värde och karakteristik. Komponenttestaren 
är idealisk för felsökning av aktiva likaväl som passiva komponenter. 

mLAGERCR~NTZ Box4S.19421UpplandsVäsby 0760-86120 
~ elektronIk ab 
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~AT;;J R 
Kvalitet till lågpris! 

SS-5702 DC -20 MHz 
Pröva själv ett av marknadens mest prisvärda oscill 

Här är ett urval av programmet: 

Modell Frekvens- Kanaler Känslighet Sveptid I div Fördröjt 
område svep 

S S - 5421 DC - 350 MHz 3 1 mV I skaldel Ja 10 ns - 0.5 s Ja 
SS - 5 321 DC - 250 MHz 3 1 mV I skaldel Ja 10 ns - 0.5 s Ja 
S S - 5121 DC - 100 MHz 3 1 mV I skaldel Ja 20 ns - 0.5 s Ja 
S S - 5416A DC - 40 MHz 2 1 mV I skaldel Ja 0.2/1s - 0.5 s Ja 
SS - 5 702 DC - 20 MHz 2 1 mV I skaldel Nej 0.5/1s - 0.5 s Nej 
SS - 3510 DC - 50 MHz 2 2 mV I skaldel Ja 0.1 /1S - 0.2 s Ja 
MS - 5511 DC - 50 MHz 2 1 mV I skaldel Ja 0.1 /1s - 0.2 s Ja 
D M S - 6430 DC - 250 KHz 2 ±0.5 V I f.s . Ja 1,0 /1 s - 1 s/ ord Ja 

skrivhastighet 

Informat ionstjänst 22 

.SKATIER. VILLAPRISER • OBUGATIONER· VARDAGSEKONOMI. 
~ ~ 
~ ~ 

§ Ta hand om ~' 
~ din ekonomi! I ~ 

i 
Ingen annan gör det för dig. 

Läs Privata Affärer 
tr'j 

• • 

~ 
Privata affärer utkommer 1 1 gå nger om årel. 

Den finns att köpa överallt där tidningar säljs. Vill d u prenumerera 

• KONSUMTION • 
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GENIE I 
• 16K RAM-minne. 
• 12K ROM Microsoft BASIC. 

GENIE II 
• 16K RAM-minne 
• 12 K ROM microsoft Basic 
• I K ROM terminalrutiner 

PROGRAMVAROR 
o BASIC kompilator 
o EDAS+ (Editor Assemb) 
o FORTRAN 
• LDOS (Operativsystem) 
• PASCAL 

Besök vår butik på 

BANERGATAN 50 
Öppet vardagar 9-18 
Lördagar 9-13 

08-142235 

EXPANSIONSENHETER 
o GENIE skrivminnesenhet 125K 
o GENIE expansionsbox 32K byte 

minne, printerinterface m.m. 
o GENIE RS 232C interface 
o .GENIE S-IOO Buss interface 

S-IOO kort 
o GENIE GP 80, 80 teckens matris

skrivare m.m. 

• DATABAS 
o MUMATH (Matematikpr.) 
o SCRIPSIT (Ordbehandl.) 
o VISCALC (Kalkyl.prog.) 
o Ca 4000 spel progr am 

Aterförsäljare 
Grums: ElektronIsten. 0555-13279 
Göteborg: CB Radto AB 031-134121 
Hedemora: l' Ntlsson Imp 0225-10389 
Kalmar: SemiIron 0480-744 97 
Karlskoga: K-DATA 0586-30061 
Linköping: ElrTEMA 013-134660 
Luleå: Kom-center AB. 0920-881 71 
Malmö: HObbydata . 040-910191 
Norrköping: DATAX . 011-162179 
Nässjö: Ekdals TV AB 0380-10542 
Stockholm: Mlcrotronlc . 08-612204 
Torslanda: Torsdata 031 -562637 
Trollhättan: Anla 0520-40792 
Uppsala: Hobby Huset 018-111590 
Varberg: Cederholms hemelektr 0340-871 05 
Visby: AB EDW Lbwgren 0498-76080 
Alvsjö: M)ukvarukraft 08-993028 
Ömsköldsvik: NH ElektrOnik 0660-83390 
Överhömäs: TEW-Lab 0660-70000 

Skeppsbron 10 Finland: VIsolek OY 021-307100 
III 30 Stockholm Norge : Avanl Elee 02-565931 

----~---------------D Ja tack , jag vill har mer informa.tion om GENIE-System. 

Namn: 

Företag: ... 

Adress: ....................... .. .. . 

Postadress: 

Tel : 
Informationstjänst 23 AT 10-82 
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NÄRRADIO forts fr sid 53 

om en ny permanent närradio
Iag, som bland annat säger att 
föreningar som vill sända måste 
ha annan huvudsaklig syssel
sättning än att sända närradio. I 
skrivande stund vet vi inte om 
SBC får sitt tillstånd förnyat. 

Lasse Lundeberg är en man 
med nya radioideer, som han 
tyvärr inte får förverkliga på sitt 
arbete som tekniker på Sveriges 
Radio. I sin studio har han 
varken grammofon eller band
spelare, utan endast en så kallad 
"spot"-bandspelare. Kasset
terna till spot-bandspelarna , 
Cartridge-kassetter, har ändlös 
bandslinga . De ha r 1/4 tums 
bandbredd och bandhastgheten 
är 19 cm/ sek. Efter snabbstar
ten går bandet runt en gång och 
stannar sedan . Lasse har alla 
inslag, musik, ljudeffekter och 
jinglar (korta inslag) inspelade 
på spot kassetter. Till varje sänd
ning har han gjort i ordning en 
mängd kassetter som ska vara 
med i programmet. I studion 
finns sex spotbandspelare för 
avspelning. I en annan del av 
lägenheten finns en studio för 
inspelning. Mixern som är helt 
passiv, dvs signalerna gå r utan 
förstärkning rakt igenom poten
tiometrar och tonkontroller. 
Den har åtta runda rattar med 
förlyssning till varje ratt. Till en 
av rattarna är en mikrofon 
kopplad över en förstärka re. De 
andra rattarna upptas aven 
telefoningång och de övriga av 
de sex spotmaskinerna. Mixerns 
summautgång är kopplad till en 
kompressor /limiter som håller 
utsignalerna konstana till sän
daren . Lyssningen sker antingen 
direkt efter kompressorn över 
receivern eller direkt på sända
ren . 

Framför sig har Lasse termo
meter, ett informationsblad 
upphängd i en jätteklädnypa, 
och en klocka för att snabbt 
kunna slänga ut meddelanden 
och ange tiden, a llt i snabbt 
tempo. 

För Lasse är de främsta för
dela rna med spotsystemet att 
inga pickuper hoppar på ski
vorna , att nivåerna är jämnare, 
eftersom alla inslag är inspelade 
på samma nivå och att diskjoc
keyn kan koncentrera sig på vad 
han ska säga i stället för att 
plocka fram och ställa in skivor 
etc. En fördel till med spotkas
setterna är ett extraspår som 
kan användas för tidspulser som 
varnar innan inslaget är slut. 

Lasse Lundebergs studio kostar 
ca 10000:-. 

Närradio är billigt! 
Närradion har visat att den 

gott och väl kan kallas eterns 
stencilapparat. Ibland kanske 
billigare än en stencil, för t ex 
Stockholms Citysändare når, 
om de bästa förutsättningarna 
råder, ca en halv miljon lyss
na re. Om man då tänker på att 
timpriset vid en närradiostation 
ligger mellan 50:- och 400: - är 
radioinformation det i särklass 
billigaste alternativet. 

På grund av att närradion är 
helt skild från Sveriges Radio 
och inte har samma ekonomiska 
resurser, har en ny teknik och 
nya a rbetssätt vuxit fram. Pro
gramkvaliteten är mera kopplad 
till kreativiteten än till peng
arna. 

Enligt undersökningar av 
Lowe Hedman, Uppsala univer
sitet, tycker många lyssnare att 
ljudkvaliteten är bättre på när
radion än på riksradion . Det 
beror nog på att många studior 
använder kompressorer och li- . 
miters vid sändning. De ger en 
bättre uppfattbarhet vid svaga 
och störda signalstyrkor. Detta 
märks mest i små radioappara
ter eller på bilradioapparater. 

Prisbillig närradioteknik 
Inom Sveriges Radio används 

en bärbar bandspelare av högsta 
kvalitet av fabrikat Nagra. Den 
kostar ca 25000:-. För samma 
summa kan man få en komplett 
avancerad närradiostudio. Den 
nya teknik som närradion i 
många fall uppvisar, där kas
settbandspelare ingår, är inte 
dyr om man planerar och köper 
rätt utrustning från början. 

Visserligen låter ' Nagran 
bättre,. men undersökningarna 
ha r ju talat sitt tydliga språk: 
lyssnarna vid radioapparaterna 
hör inte den lilla skillnaden. 

I nästa avsnitt beskriver vi 
hur man kan bygga en komplett 
studio för 20 000:-. 

Om du har några frågor om 
närradioartikeln kan du kon
takta författarna genom Radio 
& Television. 

Så här ansöker du om närradiotillstånd: 
Skriv eller ring och begär information och 
ansökningshandlingar från 
Närradiokommitten 
Box 16334 
10326 STOCKHOLM 
Telefon OB/763 39 75 



• 
I 
TVÅ SERIÖSA SLUTSTEG FÖR PA ÄNDAMÅL 
TYP 350/220 - Effekt 350 W/kanal vid 4 ohm, 220 W/kanal vid 8 ohm 

TYP 160/120 - Effekt 160 W/kanal vid 4 ohm, 120 W/kanal vid 8 ohm 

SVENSK KONSTRUKTION OCH FANTASTISKA PRISER 

BEGÄR SPECIALBROSCHYR MED PRISER OCH DATA 

KOMPONENTKATALOG· NR 8 
I 

Halvledare & tillbehör Transformatorer Monteringsdetaljer 
Kondensatorer Säkringar LÖdutrustning 
Motstånd Apparatlådor Verktyg 
Kristaller Rattar Litteratur 
Drossiar Gnuggsymboler Aluminium 
Omkopplare pe-Iaminat Plexiglas 
Tangentbord Kemikaler Byggsatser 
Kontaktdon Experimentkort Tillverkning av 
Kabel Kopplingsbord kretskort och 
Kylflänsar WW-tillbehör paneler m. m. 
Reläer Panelinstrument 

KOMPONENTKATALOGEN rekvirerar Du mot kr 15:- som betalas in på vårt postgiro 87 16 76-3 
eller bankgiro 361-8097. Norge - Nkr 20:- i sedlar. 

Skolor och berörda företag får katalogen gratis. Du som är intresserad av byggsatser kan 
rekvirera vår BYGGSATSKATALOG utan kostnad . 

Postorder MaTer Import - Elektronik 
Box 2135, 22002 Lund 
Telefon 046-1477 60 

Affärer Helsingborg - Gasverksgatan 31 
Lund - Stora Södergatan 58 

MaTer elektronik 
- Ett företag med 9 år på nacken inom elektroniken 

Informatlonstjanst 24 
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~ HITACHI OSCILLOSKOP 
\ 1-1050 100MHz-SOO,uV/div 
Y - I Quad-Trace 

JA T,ME / OIV 

Pedagogisk design kombinerad med ypperlig kvalitet kännetecknar Hitachi V -1050 oscilloskop. 
Hitachi har här använt sitt extrema utvecklingskunnande för att tillgodose de krav som ställs på 
ett 100 MHz oscilloskop. 

Priser på oscilloskop i Hi tachis program : 

Kana- Signal- Svep-
Typ ler fördr. fördr . 
V -152 B 2 
V-202 2 
V-302 B 2 • 
V-352 2 • 
V-550 B 3 • • 
V-1050 4 • • 
V-209 2 
Batteri ingår 
.V -509 2 • • 
Batteri till V -509 

MHz 
15 
20 
30 
35 
50 

100 
20 

50 

Pris 

2705:-
3285:-
4075:-
4985:-
7260:-

11075:-
5615:-

10210:-
3940:-

1------------- :x 
I Sänd ytterl igare informat ion om : 

I O V-1050 O .. .. ... ... ....................... .. ..... .. ..... ... RT 10-82 

l Namn ---------------

I Firma ---------~--------

I Adress -----------------

I 
____________ Tel _____ _ (exkl. moms, inkl. probar) 

TERCO 
Box 2025 Tel. 08 -88 02 00 
12702 Skärholmen Telex 17776 terco s 

Informationstjanst 20 
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DX-FORUM forts fr sid 64 

vaka stationen, personligt brev 
till direktören, bandrapporter, 
dollar- eller pundsedel "att be
kosta Edra porton till Sverige 
med", rapporter via ambassaden 
i Stockholm (eller den svenska i 
Dar Es Salaam), brev till tekni
kern på stationen påpekande nå
gon liten konstig sak med deras 
modulation, allmänt brev åbero
pande personlig släktskap med 
SIDA-man i Tanzania, etc! (De 
vanliga tricksen med frimärken 
och vykort är alltför banala för 
att nämna i detta samman
hang) . Någon på stationen torde 
dock ha blivit ganska förmögen 
på att sälja svenska frimärken 
och vyk~~t samt lösa in IRC:s i 
massor. Ar det någon i läsekret
sen som har ett stalltips för att 
komma över ett QSL? - För
slag ledande till QSL belönas 
med en serie frimärken från 
Tanzania. 

Tristan da Cunha förblir 
troligen lägeffektstation 

Under flera år har stått att 
läsa i World Radio Television 
Handbook att Tristan Radio på 
ön Tristan da Cunha ämnar 
höja effekten på sin radiosän
dare från 40 watt till I kw. 
Uppgiftgen återfinns även i 
årets upplaga av WRTVH. Ef
tersom denna station, sändande 
på 3290 kHz, är något av det 
mest exotiska en dx-are kan 
tänka sig är det givetvis med 
tillfredsställelse man konstate
rat detta och kanske bevakat 
frekvensen lite extra när det 
varit öppningar mot Afrika. Nu 
låter dock postmästaren och till
lika stationsföreståndaren på 
ön, mr A H Patterson, meddela 
att uppgiften är helt felaktig : 
Eftersom stationen sänder en
dast för den lokala befolkningen 
finns det ingen anledning att 
höja effekten, anser han. För
hoppningen om I kW tror han 
härrör från en uppgift om 
PTP-Iänken med Kapstaden, 
Sydafrika, som kör med I kW 
PEP. Vi har tidigare berättat 
lite i RT om denna station och 
kan bara tillägga, att ännu är 
den inte hörd i Skandinavien. 
För att göra det ännu svårare är 
frekvensen alltid täckt aven 
teleprinter. 

Indonesien-säsong aktuell 
Sydöst-Asien kulminerar 

Så här i mitten på höstperio
den brukar Indonesiens radio
stationer vara ganska trägna 
gäster, under eftermiddagarna, 
i våra högtalare. Som vanligt 
går stationerna bäst mellan 

/ 

15.30 fram till stängningsdags 
omkring kl 17. De frekvensta
beller som finns i bl a WRTVH 
är ganska korrekta vad de större 
stationerna beträffar. Dock kan 
noteras att en av de absolut 
starkaste stationerna i 90-me
ters bandet, Radio Republik In
donesia, Bukittinggi, som tidi
gare varit hörbar på 3232 kHz, 
denna sommar kunnat avlyssnas 
kvällstid på 3306 kHz. Man har 
haft speciella sändningar under 
fastemånaden Ramadan. Huru
vida denna frekvensändring va
rit föranledd av Ramadan eller 
om det är en bestående ändring 
är i skrivande stund något 
oklart . - Konditionerna mot In
donesien brukar nå ett max
imum vilket varar 4-6 dagar. 
Under denna tid kan även 
100-wattare sändande så lågt 
som omkring 2,4 MHz höras. 
Dock är det endast de västra 
delarna av Indonesien som om
fattas av dessa extrema condx. 
Under senare delen av hösten 
försvinner även de starka statio
nerna på Sumatra och Java och 
ersätts av hörigheter från de 
mer östliga delarna av landet. 

Hörbarheten mot Irian Jaya 
(tidigare Nya Guinea) brukar 
kulminera under december
januari. Lyssna själva efter 
dessa exotiska stationer! Den 
Hawaiimusikliknande signatur
melodin som många av Indone
siens stationer använder vid 
stängningsdags heter på indone
siska "Rayuan Pulau Kelapa" 
eller ' på engelska "Love Am
bon". Enbart denna urtjusiga 
melodi är värd många timmars 
bevakning ... 

Tropik-band-utgåva 
för aktuell bevakning 

World Radio TV Handbook, 
som vi då och då refererar till, 
utkommer en gång om året. 
Givetvis sker en hel del fre
kvensändringar mellan utgiv
ningstillfällena, stationer läggs 
ner, nya byggs upp. Den som vill 
hålla sig a jour med utveck
lingen kan köpa "Tropical 
Bands Survey" för några kro
nor. Den utkommer runt mid
sommar och omfattar frekvens
området 2-6 MHz, dvs det 
mest intressanta för dx-Iyssnare. 
Här kommer då en "uppdate
ring" av uppgifterna i WRTVH. 

Skriv till : Danisb Sbortwave 
Clubs International, DK-2670 
Greve Strand, Danmark, för 
pris, portokostnader m m. Skriv 
gärna att du såg uppgiften i RT! 

~--------------------~ 
~ bygg-själv i 

-hör sen i 
FOstex 

My Original Sound 

högtalarb)'!Igare 
Kom ihåg, att Du kan köpa högtalarelement 
direkt till 

ImportÖfprls 
Ring eller skriv - så sänder vi 
Fostex-katalogen till dig - gratis! 

hi-fiIstereo till importÖfpriser ... 
Tullhuset . Norra Hamnen I Tulegatan 16 
S·252 22 Helsingborg S· 113 53 Stockholm 
(042) 137660 & 137661 (08) 31 0480 & 31 0580 

-postorder och telefonservlce (0 .. 2) 137660· (0 .. 2) 137661 
InformatlOnstjansl 26 

DU IM llElI WA ELTlUIIU hIllEII I 
~~~~~tOril.Un.kllpe,: gymnaaieku~akaper I malama'i" I 
:~:~::~~~~I(~~t:;~":::~:~a~~ktron i k}. I 
REGLERTEKNIK: (t",,",un.kapar: alektron lk). 

Kurserna ar "oatnadal,ja och kur.tlneraturen ar autwen- I 
IIonerad. 
aetyg ette, genoma'"gen kura, 
Reseersaltning l iII och frln muntlig kurs. 

:J Statens skola för vuxna 
5:1 Persga'an 3, 602 33 NorrkOping 
Telefon: 011 -10 04 70 

I 
I 
I 
I ------------

" ' OA~ 
10 HI - lOO MMl 

"KJ.\SSETI
SKRÄDDAJ(N~ aa 

Frekvenarlknar. VI " loQKj.!l.t"~'.f'oo. .. yOd' 
_""h .. n" V' ~_' • .I" .... neIlC·l 
I.C-loo "'OO.I" Y. "'l t St.1ICa,o
~fIQOe<C· 'o.C· 20 C·)CJ C-15.C-60 
..... 1 C-lO ~"'\.I 1>11 18001" IOt_g 
le . ...... all.N, "" •• "" ........ n 
o(Ot\! U I. O .... t. ' ... rr .. " ....... u., 
IIOI'I~ I'" 10 ..... 0._ 

ovan t ex, en av vAra finaste kon
struktioner, betalar du bara 1,450;-, 

Eller ockd bygger du dina MIRSCH-högtalare 
siAIV, Vilj t ex OM 452, en 150 waHl högtalare 
med dubbla bassystem. Den kostar inte mera in 
1.150:- 1 byggsats, kompleH med färdig lAda. 

MID~~H Tg'3~lå 
.-._--_._- ----~~--------

r .. Olle Mlractl AS 
c-n Krook, ga tt iii. 252 ~ HElSlHG60RG 
~.,om M1RSO+-ftogtalarlWl lMO PflMf 

RADIO & TfuvrSlON - NR8 - 1982 77 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I • 

RADIO & TELEVISION - NR 10 - 1982 69 



KOMPONENT Rea 
REA - Listan Gäller underOkt .- November - 82eller så långt lagret räcker . 
Samtliga komponenter är fabriksnya och levereras med 10 dagars retur rätt . 

Pr i ser exklusive moms 

MINNEN 1 - 4 

2102 LFPC 450ns 6 : 60 
2114L 200ns 19 : 00 
444C - l 1024x4 Olles sram 300ns 33 : 00 
6116 2kx8 Cmos sram 56:00 
4116 200ns 16k d ram 16 : 00 
4164 200ns 64k d ram 68:00 
2708 450ns 28:00 
2716 450ns +5V 32 : 00 
2732 450ns +5V 49 : 00 
2532 450ns +5V 54: 00 
2764 450ns +5V 98 : 00 

Z 80A CPU 41 : 00 
Z 80A CTC 32: 00 
Z 80A DART 73:00 
Z 80A DMA 92: 00 
Z 80A PIO 32: 00 
Z 80A SIO/ 0 96:00 

6800 29 : 00 
6802 34 : 00 
6809 88:00 
6810 18:00 
6820 15:00 
6821 16:00 
6840 36 : 00 
6845 69:00 
6850 19:00 

4 MHz kristall parallell res . HC 18 
1-99 100 

Klockkristall. 
150 kHz 

Pr is 7:20 6 : 40 

Pris Kr 8 : 60 

Induktiv Flödesmätare: 

5-24 
5 :4 O 

16:00 
29 : 00 
46:00 
14:00 
62 : 00 
26:00 
27:00 
41:00 
47:00 
91:00 

35:00 
28:00 
62 : 00 
82 : 00 
28 : 00 
87:00 

24:00 
28:00 
79 : 00 
14 : 00 
12 : 00 
14 : 00 
32: 00 
59:00 
16:00 

25-99 100 Optokopplare : 
4 : 30 3 :80 

13 : 00 11:00 ICT2E ekv . FC820B och IL74 3:4 O 
26 : 00 22 : 00 
37 : 00 33: 00 
12 : 00 10:00 
54 : 00 46:00 
24 : 00 22:00 
24:00 21 : 00 
34: 00 29 : 00 
37: 00 33 : 00 
73 : 00 62 : 00 

isol . spänning 2500v CTR 20~) 

KOllPONENTSATS 
Komponenter till ett nypris 
av 75 : - Pr i s Kr 18 :-

Provlåda för batterier , lampor etc . 

Provning av samtliga typer av standard - bat t erier 
Provning av samtliga typer av standard - lampor 
Provning av säkringar 
Genomgångsprovning (ledningar etc . ) 
Provning av klock ocb kamerabatterier 
Kan användas för laddning av Ni-Cad . batterier , 
om lådan sammankopplas med batterieliminator . 

Provlåda pris Kr 56: -

Div Kretsar 

FZK 101 2 :75 
LF 355H 3 :75 
2806 HC 3 :75 

För bensin , diesel , vatten 
Flöde max 2001/h 

m. fl. vatS~kor . 
I.~ 

• ! , ' 

kurva på 

Spänningsregulatorer 

7805 
7808 
7812 
7815 
7818 
7824 

7905 
7908 
7912 
7915 
7918 
7924 

1 - 99 
3 : 95 
3 : 95 
3:95 
3 : 95 
3 : 95 
3 : 95 

4 : 95 
4 : 95 
4 : 95 
4 : 95 
4 : 95 
4:95 

Bl inkande lysdioder 51T1Tl 

~d 6 : 80 
Grön 7:90 
Gul 7:90 

Diod e r 

lN4148 0:14 
lN4002 lA 100V 0 : 26 

.... lN540 4 3A 400V 0 : 88 

Bild iod 
IN 3492 25A 2: 7 5 

Z diod 
IN 29 7 0A lOV 10W 1 : 75 
lN2985B 22V 10W 1 : 75 

Rund brygg a 

~ 1 , 5A 400V 1:95 

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 

2N 2907A 1 : 35 
2N 1613 1:75 

min C.a . 1 , 5 l / h 
Arbetstryck max 15 Bar 
Temperatur max 120 0 C 
Givaren ger en sinusformig 
c.a . 8500 pulser/liter 
Monteras vertikalt så inga luftblåsor 
stannar kvar . Skall ej monteras mot metall 
p . g . a . att den är induktiv. 

21'1 2905A 
2N 3441 
Tf 3031 

1 :75 
2 :75 
2 :75 

Givare 55L Pr is Kr. 64:-

Optisk Flödesmätare . 66L 

Flöde min 0 . 5 l/h för övrigt 
motsvarande 55L 
Pr i s Kr. 98 :-

Potentiometrar : 

Vridpot . 
Vr idpot . 
Vr idpot . 
Vr idpot. 
Vridpot . 
Vr idpot. 
Vr,idpot. 

Tr impot. 

lOk lin . axel 41f01lx20 
lOOk lin . axel 4mmx20 
2x25k lin . dubbel lång 
5k lin. axel 6mmx50 
lOk lin . axel 61f01lx50 
200k lin . axel 61T1Tlx3 O 
250k lin . med brytare 

( axel 61T1Tlx7 ) 
cermet 20 - varv 50k lin 

med ansl . trådar 

2 : 25 
2 : 25 

axel 2 : 7 5 
2 : 25 
2 :25 
2 : 25 
2 :7 5 

2 :75 

Nätfilter F1762 - 0317 - 02 . 
0 . 25 UFX + 2x2500pF Y 

Elektrolytkond . bägare med M 8 bult. 

+ 2xl . 5mH 250V% 10A 
Pr i s Kr 1 4 : 8 O 

1000/63 2:75 
4700/16 2:75 
200/100 2:75 

Byggsats : 
Funkt i onsgeneratorbyggsats, med komponenter , kretskot och 
bruksanvisning . 
Sinus , t rekant och fyrkantsvåg . 4 st överlappande frekvensområden 
1Hz- 100kHz 
Spänningskälla +12v eller + 6v . 

Pr is Kr . 88 : -

2N 3055 3:95 
BFY 56 1:75 
BFY 6 4 1:75 
2N697 1 : 75 

~ 
F~\-TUNERMODUL 

innehåller en dualgate mosfet 
RF - förstärkare , ett avstämt tre
stegsfilter , e n bla ndare och e n 
mellanfrekvens - förstärkare . Med 
modulen och en förstärkarkrets 
kan man enkelt bygga en F~l - tuner . 
Datablad medfölje r 

Pris: FM - tunermodul 89 :-
FM - först . CA 3089 12 : 30 

Sänd in Er beställing i dag eller besök vår butik i Väs t ertorp , 
Stockholm Bjä l lervägen 38 But i ksöppet Kl 10 . 00-11 . 30 12 . 30 -1 8 .00 
Te l. 08/881600 
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STUDIO-OCH MUSIKERMASKINER: 
Mönstring av proffsmateriel 
på Göteborgsmässan Musik -82 
* Sverige har uppenbart behov aven mässa av 
det slag som Göteborgsevenemanget Musik -82 
företrädde i somras och dit 8000 besökare letat 
sigför att ta del av 70-talet utställares nyheter 
i fråga om musikinstrument, estrad- och stu
dioelektronik jämte tillbehör. * RT:s medarbetare Leif Marenius redovisar 
här några intryck från de områden som många 
RT-läsare sätter främst. 

av LEIF MARENl US 
Foto: Förf 

•• MUSIK -82 i Göteborg un
der augusti månad i år innebar 
mässa nummer två på temat (den 
första hette MUSIK -80) och 
kanske är det återkommande ar
rangemanget upptakten till en ny 
västsvensk tradition. Många ser 
det också som behövligt med en 
motvikt till den geografiska sned
fördelning som tidigare förelegat 
inom musik- och ljud branschen då 
det gäller utställningar och mäs
sor. 

I år samlade MUSIK-82 70-ta 
let utställare, fördelade på tre 
mässhallar inom Svenska mässan 
i centrala Göteborg. Under fyra 
dagar besöktes evenemanget av 
omkring 8 000 intresserade. I an
slutning till utställningen förekom 
också ett antal symposier, av vilka 
det s k ljudteknikersymposiet re
fereras i sitt särskilda samman
hang av RT:s utsände medarbe
tare. 

Mellan utställare av musikin
strument och utställare av ljudut
rustning 'var fördelningen någor
lunda jämn . Eftersom musikin
strument för många är ett intres
sant område, men möjligen lite 
vid sidan om RT:s huvudsakliga 
domän, skall här bara helt kort 
nämnas att bland utställarna 
märktes Yamaha, vilken firma i en 
närmast enorm monter visade upp 
ett program orglar, syntar, bl åsin
strument, trumset och annat i den 
vägen fö r den utövande musikern . 
Flera utställare ställde ut trumset, 
och under mässan kunde ljudni
vån stundtals bli ganska hög när 
det dundrade från varje hörn av 
expohallen samtidigt som några , 
för att inte säga många, syntvir-

tuoser i skilda åldrar bjöd på sina 
kunskaper och färdigheter. En 
uppvisning i den högre skolan gav 
sålunda inte obekante Ronnie 
Gardiner (Charlie Normans 
"taktfulle" orkestermedlem) när 
han lät trumstockarna flyga över 
slagverken . 

Halvdussinet musik- och / eller 
ljudteknikinriktade tidskrifter var 
ävenledes representerade, där
ibland Radio & Television . Mera 
om RT:s deltagande lä ngre fram. 

Mixerbord en masse ... 
Går vi nu över till den mera 

ljudteknikinriktade delen av mäs
sa n kan först konstateras att anta
let mixerbord som visades up'p var 
så stort att man med fog kan 
undra hur stor marknad det 
egentligen är för den här typen av 
tunga studioinvesteringar. Prislä
gena för de utställda borden varie
rade i a llmän het från ca 100000 
kr och upp till fyra fem gånger det 
vardet. Byggs det verkligen så 
många nya studior i dag i Sve
rige? Vara hur det vill med den 
saken, men det faktum att det 
fa nns så många mixerbord ut
ställda gav en "tung" , professio
nell karaktä r åt mässan som hel
het. l synnerhet som några tillver
kare hade kopplat upp sina bord 
med en mångkanalbandspelare 
och monitoranläggning vid vilken 
besökaren själv kunde prova på 
att göra en slutrnix från t ex 16 
kanaler ner till stereo. l Tal & 
Tons monter stod således ett stort 
MCI-bord, inlånat från Sveriges 
Radio, uppkopplat med en 
Soundcraft tvåtumsbandspelare, 

forts på nästa sida 

Sonys digitala för
dröjningsenhet 
DRE-2000 med sin 
origi nella fjärrstyr
njngspanel i för
grunden. Den är 
helt slät och borde 
motstå flertalet av 
de i studiomiljön 
förekommande vät
skorna. 

Perfobandspelare 
från MCJ. Maski
nen medger snabb
spolning i synkläge 
med upp till 25 
Kånger spelhastig
heten. 
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GÖTEBORGSMÄSSAN MUSIK -82 forts 

Sonys digitalljudtillsats för videobandspelare ses här tillsammans 
med en videobandspelare från samma firma. NP-I, som nyheten heter, 
är även av intresse för t ex Televerket, som provar den för överföring av 
ljud över tv-länkar. 

nenter. 

Schweiziska Kudelskis 
nya Nagra, den mikroda
torstyrda Audio-T, uppvi
sar mängder av avancerade 
finesser och möjligheter 
- blir detta sista genera
tionen av analoga bandma
skiner? 

Likaså schweiziska Stu
ders nya bandmaskin A-
810 har även den mikro
processorstyrning och 
medger programmering av 
ett stort antal funktioner, 
som kunden själv väljer. 
Maskinen finns att få i en 
rad skilda utföranden för 
alla möjliga använd
ningar, 
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som stod och snurrade med 76 
cm js under större delen av mäss
tiden. Till systemet var även ett 
antal ljudprocessorenheter a n
slutna . Bland dem kan särskilt 
nämnas en digital fördröjnings
ledning från Sony: DRE-2000, 
som är en 16 bitars fördröjning
senhet , uppbyggd i ett 19-tums
hölje. Samtliga kontroller och 
styrningar sker från en över kabel 
ans luten panel med enbart be
röringsorgan (jfr den digitala re
digeringsenheten från Sony, som 
beskrevs i RT:s septembern um
mer). Detta torde vara den slut
liga lösningen på miljöproblemen 
vid studioarbete : den tekniker som 
inte åtminstone någon gång har 
fått en kopp kaffe utspilld över 
si na apparater har fortfarande en 
erfarenhet att se fram mot ... 
DRE-2000 arbetar med samp
lingsfrekvensen 32 kHz, vilket 
medger en bandbredd av ca 30 Hz 
till 13 kHz och med ett dynamiskt 
område kring 85 dB . Priset upp
ges till ca 65 000 kr. DRE-2000 är 
främst avsedd att användas för 
ekoj efterklangspålägg. Den läm
par sig mindre vä l för ljudeffekter 
ä la Eventides Harmonizer, vilken 
enhet ju kan åstadkomma ton
höjdsförä ndringar sa mt flanging
effekter etc . 

Tal & Ton visade också upp en 
perfobandspelare från MCJ. Ma
ski nen är främst avsedd för film 
och videopostproduktion, dvs ef
terarbeten typ ljudläggning till 
bilder. Alternativet till perfoband
spelare är a nn a rs ett system som 
arbetar med tidkod , men eftersom 
en sådan lösning inte medger 
klipp i ljudbandet är den perfore
rade magnetfilmen att föredra . 
Maskinen ä r baserad på ett stan
darda MCI-chassi som komplette
rats med en tandad räknerulle 
samt en 2-impuls 90-graders fas
skiftgenerator. Vid normaldrift 
a rbetar båda spolrnotorerna för 
att ge en optimal bandspänning. 
Kapstanmotorns uppgift är endast 
att finjustera hastigheten så att 
svajet skall minimeras. Möjlighet 
till sna bbspolning i synk med upp 
till 25 ggr speltiden finns. 

En a nnan intressant a udiopro
dukt fanns också till beskådande 
och -hörande i Tal & Tons mon
ter: en digitalljudtillsats för video
bandspelare från Sony. Benäm nes 
NP-J och arbetar med 14 till 16 
bitars format. Att formatet inte 
anges mera exakt beror på att det 
i grunden ä r fråga om en 14 bitars 
kvantisering men att man kan 
utnyttja ett par kontrollbitar för 
att få 16 bitars upplösning. Samp
lingfrekvensen är sta nda rd 44,1 
kHz, vilket medger en bandbredd 

av 20 kHz. Det dynamiska områ
det uppgår till ca 90 dB eller 
mera. NP-I är alltså en digital
ljudtillsats och kan som sådan 
a nslutas de flesta videobandspe
lare. Om man har en sådan som 
kan drivas off-line, dvs för batte
rid~ift, kan man ta med sig hela 
utrustningen ut i busken och spela 
in eftersom även NP-I kan drivas 
med batterier. Författaren fick ett 
kort tillfälle att avnjuta det digi
tala ljudet i ett par hörlurar, och 
det direkta intrycket var 'att "här 
handlar det minsann om dyna
mik ". Digitalljudet har ju ofta 
beskyllts för att ge en närmast 
"antiseptisk" klang åt ljudet, och 
många hävdar att det ger ett 
sämre resultat än vad man ka n 
uppnå med en analogt arbetande 
bandmaskin. En av orsakerna till 
den föreställningen skulle möjli
gen kunna ligga i att man måste 
skära bra nt i frekvensområdet 
över 20 kHz för att undvika inter
ferenser med samplingfrekvensen. 
En bra nt filtrering utanför det 
hörbara om rådet lär ju kunna 
uppfattas aven del känsliga öron . 
Jag kan dock inte se någon skill
nad gentemot en a nalogmaskin i 
det här fallet, eftersom ju även 
den har en brant fallande ton
kurva över gränsfrekvensen. Den 
stora olikheten ligger ju i stället i 
faktum att signal nivån fluktuerar 
kraftigare, ju högre frekvensen 
blir med en analog bandspelare 

medan den däremot förblir helt 
stabil med en digitalmaskin . Ka n 
det må n ne va ra så a tt det ligger 
decennier av tillvänjning till det 
ljud som kommer ur a na loga spe
lare och som gör att vi nu uppfat
tar det perfekta ljudet från digi
talledet som ovant och "felak
tigt"? Det är ju de facto så ätt den 
övervägande delen av den musik vi 
konsumerar är inspelad och det på 
en a na log bandspelare, åtmins
tone någon gång på sin väg fram 
till våra öron . Denna filosofiska 
utsvävning från vårt tema leder 
oss nu osökt över till just den 
a na loga bandspelaren: 

Nya analoga maskiner 
Det nya inom den professio

nella genren där är att man nu 
mer och mer övergår till halvtums 
mastermaskiner i syfte att ut
nyttja den fördubblade spårbred
den gentemot kvartstum till att 
öka det d ynamiska området samt 
till att ytterl igare reducera drop 
outs. De senare är ju främsta 
orsaken till att man har en fluk
tuerande nivå i den analogt upp
tecknade signalen . Kanhända ä r 
det den sista krampryckningen 
från de ana loga maskinerna innan 



den digitala tekniken helt och 
hå llet tar över. Digitalbandspela
ren har ju redan ett enormt för
språng över analogteknikens när 
det gäller möj ligheten till att ko
piera utan förluster. Faktum är 
a tt det har gjorts för sö -k Sonys 

P-I plus två videospelare, där 
man har kopierat samma signal 
fram och tillbaka upp till 14 
gånger utan några förluster. Rent 
teoretiskt kan den fjortonde ko
pian faktiskt bli bättre än origina
let , eftersom systemet självt fyller 
i eventuella luckor i händelse av 
drop outs på tapen. Men , å ter till 
de analoga bandspelarna. 

En dylik för masterbandning på 
ha lvtumsband med två ka naler är 
Otari MTR-IO. Den fanns att 
skåda i INTERSONICS monter. 
Priset a nges till omkring 40000 
kr. Maskinen kan också fås för 
kvarttum tvåspår samt för ha lv
tum och fyra spår. En annan 
intressant maskin från Otari ä r 
MTR-90. en 24-kanalig som nu 
hå ller på att levereras till SR och 
televisionen . Sin vana trogen gör 
man vid dessa båda företag ambi
tiösa tester före beslut om inköp, 
och valet sägs i det här fallet ha 
stå tt mellan sådana fabrikat som 
MCI, Studer och Ampex. Prislä
get för en MTR-90 anges till 
ungefär 190 000 kr i dag. 

I ntersonic företräder också 
brittiska Midas, vilken firma bl a 
tillverkar mixerapparatur för pa
bruk . En sådan mixer var utställd , 
inlånad från kunden, som är Riks
teatern. Det intressanta med mix
ern i fråga är att den så utpräglat 
är inriktad på användning i den 
hå rda och krävande miljö som en 
pa- och estradmixer ofta får utstå ; 
så är exempelvis sa mtliga lös
ninga r till potar och omkopplare 
överdragna med isolering . Se se
parat flg . 

För att återanknyta till ämnet 
ba ndspela re kan nämnas a tt Elfa 
i Solna i si n likaledes omfattande 
monter stä llde ut intressan ta ny
heter på området: den ena var 
Nagras nya, digitalt styrda band
spelare T-Audio. som är en trans
portabel studiomask in för mono 
eller stereo. Den klara r spolstorle
kar upp till I 1,8 tum och är 
speciell t avpassad för tidkodtil
lämpningar. Maskinen torde bli 
vanlig i sa mband med filminspel
ninga r, att döma av utförandet. 
Kontrollpa nelen är omfattande 
och innehå ller en mängd funktio
ner, vilka i huvudsak ä r mikropro
cessorkontrollerade. Hela panelen 
är upphängd i ett par vinklar, som 
går ut från chassiet och ma n kan 
så ledes vrida in panelen till den 
vinkel man finner bekväm . 

En annan nyhet av dignitet var 
Studers nya yrkesmaskin A 810. 
vilken också den är mikrodator
styrd. Tillverkarens filosofi 
bakom den hä r maskinen har varit 
att åstadkomma en total flexibili
tet, inte bara vad gäller den meka
niska funktionen utan även för 
audioparametrarna. Användaren 
kan således själv programmera in 
de förutsättningar som önskas och 
behöver därefter bara kalla fram 
sitt eget "program" genom tryck 
på en tangent i frontpanelen . Ny
heten finns att tillgå i 17 versio-
ner, beroende på om man önskar 
high speed/low speed med eller 
utan VU, etc. Mikrodatorn i 
A 810 är en Motorola 6803 som 
ingå r i dubbel uppsättning. Mju
kvaran ligger lagrad i fyra 4 k 
eprom samt i ett 2 k ram. Ett 
seriegränsnitt (" interface") möj
liggör styrning, mätning och kon
troll över t ex en terminal. Band
spelaren kontrollera r sig själv vid 
tillslag samt därefter med jämna 
mellanrum. Maskinens audiopa
rametrar styrs via ett antal a/d
omvandlare med åtta bitars upp
lösning, vilket innebär 256 ställ
ningsnivåer. Man kan digitalt på
verka nivå, diskant- och baskor
rektion samt förmagnetiseringen . 
I nställt värde indikeras på det 
digita la bandräkneverket. På känt 
Studer-maner är maskinen upp
byggd med inskjutbara kort och 
torde bli lika serviceanpassad som 
familjemedlemmen B 67, även om 
man saknar tillgå ng till datater
minal för felsökning. 

Musikerns "pril'atflerspår" 
En annan typ av bandspelare 

som visades var kassettmaskiner, 
kombinerade med mixrar samt 
avsedda främst för musiker och 
andra icke-tekniker, vilka sätter 
enkla kontroll- och handhavande
möjligheter före bästa tänkbara 
ljudkvalitet. Främst är de två 
tillverkare som krigar om kund
kretsen kring dessa system: Teac 
Tascam och Fostex. 

Båda' produktlinjerna har en 
snarlik layout, och en underbyggd 
gissning är a tt i stort sett samma 
konstruktioner varit i farten i 
båda fallen . En väsentlig skillnad 
finns : Teac/Tascams Portastudio 
a rbetar med dbx brusreduktion 
medan Fostex 250 har nya Dolby 
C. Eftersom båda använder stan
dardkompaktkassetter blir spår
bredden extremt liten, samma 
som för vanliga stereokassettdäck. 
Det kan således inte bli tal om 
prestanda i proffsklass utan vi rör 
oss då mera med gängse hi fi
data . Man har dock gått ett steg 
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Fostex modell 250 
för s k "privat-j1er
spår" är en kassett
spelare plus mixer 
som tillåter i nspel
ningar över fyra ka
naler i synk. Dolby C 
fi nns niot bruset. 

Teacl Tascams ver
sion av detta med mu
sikerbandspelare och 
privatj1erspår ser ut 
så här. Likheterna 
med Fostex är slå
ende. Modellen heter 
244. Här tillgår man 
dock dbx-brusreduk-

Ur Teacl Tascams 30-serie ses fr v modell 34 för fyra kanaler, i mitten 
modell 38 för åtta kanaler på halvtumstape och t h står modell 32, som 
är en normal stereomaskin. l förgrunden ses den lilla mixern M-30. 

Flera uppkopplingar liknande bildens fanns både i Betomas monter 
och /(os en rad andra firmor. Besökarna fick själva pröva på 
nedmixning till stereo från mångkanal-mastertape. 
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Innanmätet i Morec-mobilstudion är komptakt och interiören väl 
dämpad. Kontrollrumsdelen är uppbyggd som en bur, vilken "flyter" på 
gummiunderlagfrittfrdn bilchassiet. Mixern är en Teac / Tascam M 16 
och bandspelare är en 85-16 B från samma leverantör för 16 kanaler. 

De danska bandspelarna från Lyrec är sällsynta och mycket exklusiva 
maskiner. I Göfeborg kunde ses den "vanliga" TR 55, men ocksd den 
nya 24-kanaliga maskinen TR 532 med sina mängder av finesser, t ex 
en ovanligt kompakt 
audio- och bandkon
troll som lös enhet, 
digitaliserad givetvis, 
och en långt driven 
moduluppbyggnad. I 
auto-lokatorn kan 32 
bandparametrar och 
-lägen lagras i min
net med tre inställ
ningar och vidare kan 
man välja hastighet 
mellan 7,5 och 60 tum 
per sekund. Innan
mätet är särdeles lät
tåtkomligt genom ett 
nytt slags undermon
tage och möjligheter 
till att lyfta upp hela 
däcket för att fri
lägga resten. En 
16-kanalsversion vä
ger 120 kg, maskinen 
för 24 140 kg. 

74 RADIO & TELEVISION - NR 10 - 1982 

längre genom att man valt band
hastigheten 9,5 cm/s. Det ger en 
angiven band bredd över tape om 
40 Hz till 14 kHz inom 6 dB. En 
av tillverkarrepresentanterna 
angav att bl a Björn J:son Lindh 
har gjort inspelningar med den 
här typen av maskin, vilka sedan 
kommit att ingå i produktionen 
för en lp-skiva. Systemens för
tjänster ligger, som antytts, inte 
på det högkvalitativa planet utan 
mera då på de många enkla och 
åtkomliga funktioner som finns 
och som gör det hela till en 
behändig lösning för musiker med 
begränsade ekonomiska tillgångar 
men med desto mera kreativ ta
lang. Fostex, som i Sverige mark
nadsförs av Martin Persson Crea
tive Audio ab i Stockholm, har 
också ett antal flerspårs bandspe
lare på sitt program. De fanns att 
se på MUSIK -82. Samma grund
tanke om förhållandet prestan
da/handhavande bildar basen 
också för dessa maskiner. Man 
kallar det hos Fostex för "privat
flerspår ". Därifrån vill man alltså 
möjliggöra för gemene man att 
laborera med mångkanalteknik 
på lika enkelt som ekonomiskt 
sätt. Fostex har f n tre bandspe
lare att erbjuda: A-2, A-4 och 
A-8 med lika många spår som 
beteckningarna anger. Till skill
nad från de båda övriga är A-8 
försedd med Dolbys C-kretsar, 
vilket nog kan behövas eftersom 
spårbredden blir densamma som 
för en vanlig stereokassett. 

Betorna i Solna, som är repre
sentant för Teac i Japan och 
firmans USA-division Tascam för 
proffs- och semiproffsmateriel 
med egen utveckling där, f ö, vi
sade i sin stora monter flertalet av 
de produkter vilka tas in till Sve
rige. Också det här fabrikatet har 
på sitt program bandspelare av 
liknande typ och användning s·om 
Fostex. Sålunda har man Tascam 
32,34 och 38 för resp två, fyra och 
åtta kanaler. Samtliga maskiner 
tar 10,5-tumsspolar, vilket är en 
klar fördel när man arbetar med 
den höga band hastigheten 38 
cm/s. Till skillnad från Fostex tar 
Teac/ Tascam 38 halvtumsband, 
vilket ger den dubbla spårbredden 
och därmed sammanhängande 
förutsättningar för ett betydligt 
bättre ljud . Vidare bortfaller i stor 
utsträckning behovet av bru
sminskning. Märket har också en 
16-kanalsmaskin på programmet, 
gjord för entumsband. Inbyggd 
dbx ger ett s/n om ca 87 dB, enligt 
data . Ett antal av dessa bandspe
lare uppkopplade till några av 
Teac/ Tascampmixerborden gav 

mässbesökarna möjlighet att 
"känna på" nedmixning av mång
kanal material till stereo. 

Intressant mobilteknik 

I anslutning till MUSIK -82 
gavs författaren möjlighet till stu
diebesök i en specialbyggd inspel
ningsbuss för mobila mångkanal
tagningar. Bakom projektet ligger 
två norrmän, vilka genom sitt 
företag Morec hoppas på en 
marknad för tjänsterna. D~ har 
själva byggt upp den mobila stu
dion i en skåpbil, modell större. 
Själva hytten är då isolerad och 
flytande upphängd gentemot bil
chassiet. Genom dämpning och 
veckning av innerväggar samt 
golv och tak' har man enligt upp
gift lyckats åstadkomma en rak 
frekvenskurva vid monitorlyss
ning från 32 Hz till 16 kHz inom 
2 dB! De två anser sig således inte 
ha behov av equalizers etc för 
lyssningen, trots att den sker i ett 
utrymme som normalt skulle 
kräva en hel del ingrepp över en 
fk-variator. Det elektroniska be
står av ett M-/6-bord med 24 
kanalers kapacitet in- och åtta 
utgångar. Bandspelaren är en 
Tascam 85168 för 16 kanaler. 

Byggtiden från start uppgick 
till omkring fyra månader, och 
när Göteborgsexpon pågick hade 
mobilstudion varit i drift under tre 
veckor. Under den tiden hade 
ägarna hunnit göra bl a fem in
spelningar i samband med Molde 
jazzfestival. Jag fick tillfälle att 
höra på originalbanden i en provi
sorisk lyssningsmix och kunde då 
konstatera att ljudkvaliteten är 
hög liksom att de naturliga farhå. 
gorna för att basåtergivningen 
skall komma på undantag då det 
handlar om ett litet rum, var 
ogrundade - det lät fullt tillfreds
ställande. 

Stage & Studio visade en stor 
del av sitt sortiment. Grundläg
gande hos S&S är att man vill 
kunna erbjuda kunderna två alter
nativa lösningar på ett problem, i 
stort sett en bra och en prisbillig. 
Således kan man välja mellan en 
Echoplate II för ca 25 000 kr eller 
en Great British Spring för 3 000 
om man är ute efter ett eko. 
Firman företräder också Trident 
Audio Developrnents Ltd i Eng
land. Därifrån kommer mixerkon
solen Series 80, vilken i modifie
rat utförande blev valet för Lokal
radion då man där skulle välja 
bord till de nya ob-bussarna, inal
les 24 st, dvs lika många som det 
finns lokalradiostationer. Pris för 



ett 24-ingångars bord anges till ca 
240000 kr. 

Ytterligare en tillverkarcr i ra
den av mixers och bord är holländ
ska Eela, vilket företag represen
teras av Elfa här. Man erbjuder 
modul uppbyggda system för upp 
till 32 kanaler. På programmet 
står även en liten, bärbar fyraka
nalers mixer för sådant som in
spelningar inom tv, film och radio. 
Det finns också ett system med 
moduler, omfattande fyra in
gångar per modul, S 100. 

Det danska företaget A.B. Mu
sik presenterade ett engelskt, 
Amek Total Audio Concepts, som 
tillverkar mixerbord av det större 
slaget. Amek M 1000 är ett ex
panderbart, modulbaserat mix
ningsredskap för upp till 64 in
gångar medan T AC 1682, som 
saknar moduluppbyggnad, avses 
för 24 kanaler in. 

Kurser 6 kits ... 
Som kan anas av det här existe

rar ett närmast överväldigande 
utbud av mixers och apparatur för 
mixning. Intresset för tekniken i 
allmänhet och mixning/ balanse
ring i synnerhet är stort i vårt land 
och under senare tid har det upp
stått ett antal företag med ljud
teknikerkurser på programmet. 
En sådan hålls t ex hos Vivaldi 
studios i Mölndal. Där kan man 
också göra sin inspelning i någon 
av studiorna - A har 24 kanaler, 
B är försedd med 8 medan C-stu
dion är 4-kanalförsedd. Här finns 
också en hel mängd tränings- och 
repetitionslokaler för rockgrup
per. Man satsar även på en video
proquktionsstudio för framställ
ning av biider till musik. 

Allt var dock inte uteslutande 
inriktat på proffsteknik och den 
stora skalans användning. Så
lunda hade MUSIK -82 lockat 
den svenska musikpressen till del
tagande och inte minst Radio & 
Television hade en monter som 
stora delllr av publiken omfattade 
med intresse: här fanns nämligen 
att se flertalet av de bygg själv
konstruktioner, vilka förts fram i 
spalterna under den senaste fem
årsperioden . Utställare av dessa 
saker var Ingenjörsfirma Leif Ma
renius & Co i Göteborg, vilken 
t ex bjöd på klassikern Stero
expandern , vilken ännu efter fem 
år är en gedigen succe; den kan 
anses nå upp till vad som tidvis 
kom den berömda högtalaren 
"kolboxen" till del. Man kan upp
skatta antalet byggda enheter till 
tusentalet minst, och än i dag 
rekvireras komponenter till ex-

pandern i betydande omfattning. 
I anslutning till den fanns också 
Echoizern och Flangern utställda . 
Alla tre enheterna var inkopplade 
till en kanal på RT:s modulmixer 
System 80, så att besökarna 
kunde höra sin egen röst med 
rymdklangspålägg. Bland nyhe
terna märktes en stereo limiter, 
som kommer som bygg själv-be
skrivning i RT-spalterna inom 
kort. Ett system för fjärrstyrning 
av bandspelare med infraröd ljus 
uppmärksammades också av 
många . Även det inflyter som 
byggartikel i RT i en nära fram
tid. Över lag tydde den ingående 
uppmärksamheten för elektroni
ken i fråga på att det finns ett 
stort, ihållande och växande in
tresse hos breda kategorier för 
sådana specialiserade program att 
färdigställa själv, och inte minst 
för personlig anpassning till just 
användarens speciella behov. 

En produkt i en annan kategori 
på mässan var ljudabsorberande 
material från IIlbruck i Västtysk
Iand. Svensk agent är Soliflex 
svenska ab. Materialet är polyure
tanskum i olika färger. Det finns 
olika mönster för skilda använd
ningsområden . 

Materialet levereras i skivor om 
en m' och lämpar sig väl för 
ljudabsorbering och reglering av 
efterklangstider i exempelvis stu
diolokaler. I en enkelt uppbyggd 
"korridor" med cirka tre meters 
längd kunde besökarna själva 
märka att den relativt höga ljud
nivån i mässhallen dämpades på
tagligt då man stod inne i korrido
rattrappen . Priset ligger på 120 
till 200 kr m', beroende på typ och 
mönstring. Den tidigare i texten 
omtalade Morec-bussen har däm
pats med det här materialet, vilket 
utan tvivel bidragit till den väl 
kontrollerade ton kurva som upp
nåtts . 

Mikrofonerna mässattraktion 
Mikrofoner utgör alltid en på

litlig publikmagnet på mässor av 
det här slaget och beståndet beri
kas varje år med nya typer, utfö
randen och varianter. Under se
nare år har det faktiskt också gått 
mode i en del mikrofoner, främst 
då de för vokalist- och estrad bruk, 
där det nu kan väljas både färger 
och guld och attraktiva former i 
mångfald . Tillverkarna krigar på 
en stor och krävande marknad, 
och inte bara återgivningskvalite
ten har undergått stora förbätt
ringar - också kraven på hållfast
het och frihet från störljud etc har 
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l Radio & Televisions eget utrymme pd MUSIK -82 visades bd de 
tidningar och de specialprodukter som publicerats. Marie Olausson 
värvade framgdngsrikt prenumeranter. 

I RT -montern (nedan) fanns stereoexpandern med sina tillsatser jämte 
en del kommande nyheter, som en stereoIimiter och ett system för 
fjärrstyrning av bandspelare med ir-ljus. Största intresset knöts dock 
till Modulmixern System 80, som stod uppkopplad med mikrofon och 
rymdklang till besökarnas förfogande. Mdnga lär efter detta gd 
omkring i Göteborg och taa-hhaala sddd määrg-fuuhullt, sägs det. 
Sägs det. Sägs det sägsdetsägsdet ... 
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Tyska Sennheisers system för trådlösa mikrofoner omfattar ett antal 
mottagaralternativ, av vilka det enklaste är EM 1003 och det mest 
utbyggda är EM 1026. Trådlös överföring är en relativt dyr sak som 
dock medger hög flexibilitet och många fördelar vid t ex scenframträ
danden. 

Milab i Åstorp,f d Pearl, presenterade sitt sortiment av högkvalitativa 
mikrofoner. Här ses i bakgrunden t h den trafolösa kondensatormikro
fonen LC- 25 som ger linjenivå ut. J mitten den välkända DC 63 som 
är en kondensatormik med hela 44 kombinationsmöjligheter för 
upptagningskänsligheten. Omkopplingen sker elektriskt med en ring
switch, som är baserad på tungelement och magneter. Längst fram 
Milabs svar på de USA-gjorda PZM: Det rör sig alltså om en 
tryckzonsmikrofon av elektrettyp. Den kan placeras på talarstol, golv 
eller på en vägg - möjligheterna är många. Mikrofonen ger en 
hemisforisk upptagningskarakteristik. • 

Crowns program av 
PZM-mikrofoner, 
sådant Ela Ljud ab 
visade det. Vi bered
des tillfolle att själva 
prova modellen 31 S, 
längst t h på fotot. 
Modell 2 LV är en 
PZM iformat 
"mygga", och den bör 
få en riklig mängd 
användningsområ
den. 
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avsatt bättre lösningar och data . 
GJR j Tbellmod ställde ut öster

rikiska AKG:s mikrofon program, 
i vilket ingår en förförstärkare för 
kondensatormikrofoner som upp
ges klara ljudnivåer upp till 150 
dB . Den benämns C 460 B och 
tänks kompletterad med en kapsel 
ur märkets OMS-program för att 
utgöra en komplett mikrofon. I 
samband med kapselvalet väljer 
man också riktmönstret för sin 
mikrofon . Prisläge för C 460 B 
inkl kapsel: 3 100 till 4 300 kr. Då 
ingår en mikrofon som klarar 
dånet från ett startande jetplans 
utblås på I m avstånd(!) . Aterstår 
a tt hitta ett stabilt mikrofonsta
tiv . .. 

I Sverige har vi en verkligt 
högkvalitativ tillverkare av mikro
foner, det skånska företaget Mi
lab, f d Pearl Mikroronlaborato
rium och PLM. Programmet om
fattar drygt dussinet mikrofoner 
av vilka ' övervägande delen är 
kondensatoratyper. Flertalet leve
reras med individuellt upptagna 
frekvensgångskurvor. BI a i USA 
lanseras Milabs mikar som "the 
Swedish Steel" (vi har också sett 
varianten "the Swedish Steal" i 
viss fackpressannonsering, vilket 
föranlett viss undran) . Hur som 
helst, intrycket av tung och gedi
gen kvalitet infinner sig då man 
fattar en Milab-mik. Den kanske 
intressantaste därifrån f n är LC-
25. 

Det är en transformatorlös kon
densatormikrofon, som kan ge lin
jenivå (!) ut direkt. Den kan 
således direktanslutas en band
spelares linjeingång och vad detta 
innebär för brusnivån inser säkert 
alla med någon erfarenhet av in
spelning. En annan fördel är att 
man kan använda långa mikrofon
kablar utan risk för störningar. 
Tyvärr har användarna av topp
kvalitativa mikrofoner inte riktigt 
förstått de påtagliga fördelar som 
en linjenivåanslutning medger 
utan i stället enbart sett till sina 
egna'områden och då kunnat kon
statera att deras mixerbord inte 
klarar linjenivå in på mikrofonin
gången . För det är ju ändå så att 
de allra flesta inspelningar som 
görs i dag försiggår med någon 
form av mixer för signalen och 
inte direkt in i bandspelaren . Som 
en konsekvens av det bristande 
intresset för LC-25 har man hos 
Milab gjort en modifierad version, 
där linjenivån tagits ned till mi
krofonnivå. Kvar är den transfor
matoriösa utgången. Milab har 
även ett antal dynamiska mikrofo
ner på programmet. Dessutom en 
elektret-tryckzonsmikrofon med 

hemisfärisk karakteristik. Detta 
kan ses som ett svar på ameri

kanska Crowns PZM, men till 
bara sjättedelen av priset. Mera 
om Crown-produkten längre 
fram. 

En fantommatad Lavalier
mikrofon, alltså en "mygga", kan 

Åstorpfirman också erbjuda. Ut
över mikrofonsortimentet finns 
också ett program av tillbehör för 
flertalet applikationer, t ex mikro
fonmatningsdon, svanhalsar, 
vindskydd samt stötabsorberande 
upphängningar och kablar. 

En intressant och originell mi
krofontyp är tryckzonmikrofonen, 
som tidigare beskrivits i RT. 
USA-firman Crown - den med de 
stora förstärkarna, fk-delarna och 
analysatorerna i Elkhart, Indiana 
- representeras av Ela Ljud a~. 

Den ursprungliga PZM-miken 
har nu fått en hel familj omkring 
sig och nykomlingarna, vilka delar 
själva principen, varierar i storlek 
och utförande. Funktionen är 
dock alltid identisk. 

En PZM består aven platta på 
vilken en mikrofonkapsel är fäst. 
Kapseln är innesluten i ett skal 
som är tätt runt om utom vid en 
slits närmast plattans centrum. 
Slitsen är så belägen att direkt och 
reflekterat ljud från plattans vid 
just det stället ä r i fas med var
andra, och därigenom förstärks 
ljudtrycket. Man kallar denna zon 
alldeles ovanför plattan för tryck
zonen . Resultatet blir en mikrofon 
med hög känslighet och enb he
misfärisk riktkarakteristik, dvs 
det infallande ljudet fångas upp 
likformigt inom ett halvklotfor
mat område. Författaren fick un
der några dagar tillfälle att när
mare bekanta sig med en PZM 31 
S, som är den senaste i raden av 
PZM-mikrofoner. Egentligen är 
det fråga om en elektretmikrofon 
som matas med spänning från en 
särskild enhet, altenativt kan mat
ning ske med 48 V fantomspän
ning från ett mixerbord. Vid pro
vet tejpades PZM-mikrofonen 
upp på en slät vägg och anslöts 
RT:s modulmixer Sysstern 80 öv
cer en Pro Mic -ingång. Ti" en 
annan sådan kopplades en kon
densatormikrofon med nurformat 
upptagningsmönster som refe
renskäIla. 

Lyssningsintrycket av PZM 
blev spontant positivt. Den ger ett 
tydligt och transparent ljud och 
känsligheten uppfattades som lik
värdig också vid höga frekvenser, 
oavsett ljudkällans läge. Skillna
den mellan PZM och njurmiken 
kan ungefär beskrivas som olikhe
ten vid avlyssnande aven elektros-



tathögtalare respektive en kon
högtalare. Njuremikrofonen och 
konhögtalaren ger båda ett mar
kerat , punktformat intryck av 
ljudursprunget. PZM och elek
trostaten däremot ger ett från 
placeringssynpunkt diffust ljud, 
som flertalet anser angenäi'ht att 
ta del av. PZM avsätter ett rent 
och distorsionsfritt ljud och brus
nivån är föredömligt låg. 

I anslutning tiil PZM-program
met har Crown utarbetat 23 App
lication otes, vilka tar upp ett 
antal situationer där en PZM kan 
väntas prestera ett gott resu~tat. 
En särskilt intressant användning 
är bruket av mikrofon i en talar
stol. Miken kan i det här fallet 
nämligen fällas in i bordskivan, så 
att den liknar allt annat än en 
mikrofon, och man kan ju före
ställa sig häpnaden hos den som 
äntrar sagda talartribun för att 
låta sitt budskap ljuda ut över 
församlingen, den skenbara bris
ten på mikrofon till trots, men 
finner att mikrofonverkan är hur 
påfallande som helst. 

Fint för filmljud 
En annan tillämpning är i sam

band med filminspelningar . Bland 
annat har man funnit att det går 
utmärkt att montera in en PZM i 
instrumentpanelen till en bil. Ka
meran har hela tiden haft mikro
fonen mitt i bildfältet - otänkbart 
i varje annat sammanhang, givet
vis - utan att tittaren har haft 
ringaste an ing om förhållandet. 
Möjligen har publiken kunnat 
beundra hur perfekt ljudet från 
aktörerna gått fram! Det faktum 
att miken' inte alls liknar en mi
krofon kan alltså utnyttjas kre
ativt. Tyvärr är en PZM en rela
tivt stor investering gentemot en 
mängd andra, gängse mikrofoner 
på marknaden . Den kostar ca 
3 500 kr att köpa, men för de 
pengarna får man alltså ett högst 
intressant instrument med möjlig
heter till oanade konster. 

MUSIK -82 innehåll givetvis en 
stor mängd tillbehör som rengö
ringsdon, diverse musik- och est
radrelaterade produkter, högta
lare och uppspelningsgrejor av 
skiftande slag liksom litteratur, 
noter osv, men som får bedömas 
ha mest specialintresse i flertalet 
fall. Om det här mässevene
manget visar sig bli något perma
nent är det välkommet, och troli
gen finner då arrangemanget sin 
rätta form med tiden . Att man 
redan hunnit ett stycke på den 
vägen kan nog många vitsorda 
efter 1982 års begivenhet. • 

MUSIK-82 

"Bli aldrig förälskad i dina grejor" 
veteranråd på ljudteknikersymposium 

o Både rubrikens något subtila och en hel del 
mera handfasta råd meddelades de 300 delta
garna i det ljudteknikersymposium som hölls i 
Göteborg samtidigt med mässan MUSIK -82. 
O Där fljrelästes om praktiskt taget allt från 
jordningsteknik till yrkesutbildningsfrågor, 
inalles vid ett 20-tal fljredrag, och kvaliteten 
skiftade, finner RT:s referent. Men initiativet 
är lovvärt och symposier av det här slaget 
behövs. 

Av DAN KRISTENSSON 

•• Musik -82-mässan i Göte
borg innehöll också ett ljudtek
nikersymposium, som omspände 
20-talet föredrag under två da
gars tid och ' till vilket ca 300 
deltagare hade infunnit sig. Pu
bliken hade en allnordisk prägel 
i det att 21 deltagare från Norge 
och Danmark jämte Finland 
fanns representerade i Mässhal
larna i Göteborg, som f f g upp
låtits för ett evenemang av det 
här slaget. 

Vi som besökte det fick oss till 
livs mycken visdom om både 
studio- och estradjpa-ljudtek
nik, t o m området ljussättning 
behandlades av två talare. l ni
tiativet att ordna en samling 
kring dessa ämnen är lovvärt 
och Tom Larsen från mässled
ningen har redan planer på att 
komma igen längs de här lin
jerna under kommande Musik
arrangemang. Inte minst mot 
bakgrund av att det a llra mesta 
på berörda områden brukar för
siggå i Stockholm kan han 
räkna med intresse; TM-semi
narierna i Filmhuset är ju väl
kända i fackkretsar, t ex (årets 
TM-tema var ju f ö också Ijud
teknik) . En föreläsare som Ola 
Kejving från Riksradion fram
trädde t ex både vid TM-semi
nariet och vid MUSIK -82. 

Talarnas rad inleddes av 
Bengt Olwig, frilansskribent 

I ) Red:s fotnot: Liknelsen är inte riktigt 
adekvat. "Deglitching" är närmast ett slags 
spikar. vållade av osymmetri i switchningen . 
dvs nivåerna blir inte jämna vid omkopp
lingen utan avsätter "overshooting" . - US. 

inom audio . På plats i Göteborg 
höll han genomgång av grun
derna för digitalljudtekniken, 
pcm-Ijudet. Något nytt för 
RT-Iäsarna innebär detta knap
past, men en kort rekapitulation 
av denna tekniks förtjänster och 
ofullkomligheter kan ändå ha 
sitt intresse. 

- Lagringsmediet är mindre 
intressant, åtmi nstone vad avser 
mekanisk stabilitet. Svaj i exem
pelvis bandtransporten upp till 
± 10 % kan tillåtas utan risk för 
försämring av ljudet. 
. - Spektralrenheten är stor, 
dvs modulationsbrus är i digital
ljudsammanhanget något okänt. 

- Distorsionen är låg (vid 
högre nivåer, se förbehåll ne
dan) . 

- Frekvensgången är jämn. 
- Kanalseparationen är hög . 
Vad distorsionen beträffar 

ökar den då insignalen sjunker 
och j eller tilltar i frekvens. 

Andra problem som uppkom-

forts på nästa sida 

Bruce Swedien avbröt in
spelningarna av Michael 
Jacksons nya skiva för att 
komma till Sverige och 
ljudtekniker-symposiet i 
Göteborg: Mest prominente 
och Idngväga gästen. - Här 
trimmar han in en Ampex 
halvtums maskin. 

Jan Setterberg 
frdn Tal & Ton 
ab har konstrue
rat studiolokaler 
dt bland andra 
Polar, Marcus 
Österdahl, Riks
radion och Ma
rianne. 

Ingemar Ohlson 
driver till var
dags Audio-Data 
Lab och har 
byggt upp 
Park f Sonets 
nya kontrollrum 
enligt "LE-
DE" -konceptet 
(se texten) . 

Erik Hedegdrd 
frdn Tal & Ton i 
Göteborg var en 
av dem som stod 
bakom ljudtek
niker-symposiet, 
och han talade 
ocksd om vanliga 
fel i audio
utrustning och 
hur man trimmar 
bandspelare. 

Gunnar Svala, 
Logos Produk
tion ab, behand
lade pd ett ut 
tömmande sätt 
hela produk
tionsgdngen vid 
kassettkopiering 
i industriell 
skala. 

Olle Ramm frdn 
Cutting Room, 
en man med en 
rad kontrover
siella synpunk
ter pd det här 
med skivfram
ställning! 
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RADIO & TELEVISION - NR 10 - 19'82 77 



U U DTEKNIKER- . 
SYMPOSIUM forts fr föreg sida 

mer i samband med d/a-om
vandlingen (=digital-analog
konvertering) är s k deglitcher
distorsion. Den kan närmast 
jämföras med den analoga for
men av transientdistorsionJJ 

En annan för digitalljud spe
cifik distorsionsform är något 
som på engelska kallas "aliasing 
noise" , på svenska aliaserings
brus. Det är mindre fråga om 
dist än om en frekvensspegling 
och uppkommer om insignalens 
frekvens börjar överstiga halva 
samplingfrekvensen. Överskrids 
denna kritiska nivå, börjar den 
digitaliserade utsignalens fre
kvens att sjunka. Motmedlet är 
då en bestyckning med mycket 
branta filter på utgång, vilka vid 
mindre lyckad dimensionering 
kan avsätta "ringningar", som 
blir hörbara i ljudet i form av 
färgning . Filtren är hur som 
helst dyrbara och en kritisk del 
av hela den använda tekniken. 

Studiobyggen och akustik 

Jan Setterberg från Tal & 
Ton elektronik ab uppehöll sig 
vid praktiska problem vid val 
och byggande av studiolokaler, 
som han har lång erfarenhet av. 

Ingemar Ohlson, Audio Data 
Lab i Stockholm, också han med 
mångårig verksamhet som stu
diokonstruktör bakom sig, ut
vecklade teorin bakom s k 
LEDE-kontrollrum. Begreppet, 
som vunnit internationellt er
kännande och bl a initierat ny 
mätinstrumentering, står för 
"live end/ dead end" och upp
stod under l 970-talet i Kalifor
nien på misstanke om att flerta
let kontrollrum egentligen är 
totalt fel koncipierade. 

Jan Setterberg menar att ut
vecklingen vid studiobyggnad 
nu går mot ett mera vetenskap
ligt synsätt - tidigare kom myc
ket till "på känn" och lite på en 
höft. Men att ge sig i kast med 
ett LEDE-rum kräver inte minst 
goda kunskaper i akustik, un
derströk Ohlson. Jan Setter berg 
tryckte på att det i dag krävs en 
hög grad av dämpning av bas
området i studion med tanke på 
den moderna musikens starka 
innehåll av basenergi. Likaså 
ställer närmikrofontekniken 
krav på att kanalerna skall vara 
fria från läckage. Studion måste 
således ha god isolation. 

Man måste inte minst välja 
sin studiolokal med omsorg. För 

att man skall få den bästa upp
fattningen om de störkällor som 
kan finnas, rekommenderar Jan 
S att man företar en flerdygns
mätning av lokalen. 

Störningarna fortplantas på 
huvudsakligen två sätt. Dels 
sker utbredningen som luftburet 
ljud, dels som stomljud . Den 
elegantaste men samtidigt dyr
baraste lösningen för att dämpa 
ut stomljud är att tillgripa s k 
flytande konstruktionsteknik, 
dvs göra "ett rum i rummet". 
Men då får man betänka, att 
inte alla bjälklag kanske klarar 
den stora belastning som det här 
tunga, "extra" rummet innebär! 

Luftljudisolationen beror i 
första hand av konstruktionens 
massa, dvs ju tyngre, desto 
bättre reduktion . 

Dörrar är ett välkänt pro
blem. Dubbeldörrar bör icke 
vara identiska. Se också upp 
med otätheter! 

Fönster mellan studio och 
kontrollrum brukar ofta vinklas 
i tron att detta skulle vara sär
skilt gynnsamt från akustisk 
synpunkt. Enligt Setter berg kan 
det snarare m i n s k a isolatio
nen och göra saken värre om 
man vinklar på fel sätt! - Se fig 
2 a. 

Den enda anledningen till att 
man vinklar glasen är att ljusre
flexerna går att minska då . 

Det är långt ifrån enbart 
akustiksidan som är viktig när 
man skall bygga en studio. 
Minst lika väsentligt är att kont
rollera om det finns några stör
källor, t ex kraftiga elmotorer, 
på inkommande elektrisk kraft. 
Nätavstörning kostar annars 
stora pengar. 

Jordningen brukar leda till 
svåra problem, om man inte ser 
upp. Undersök möjligheten att 
ansluta ett riktigt jordspett. Det 
är inte alls säkert att nät jorden 
fungerar eller är rimligt stör
ningsfri, varnade talaren. 

Kontrollera alltid med myn
digheterna innan lokalen hyrs, 
eller börjar byggas om, att den 
verkligen får användas för det 
tänkta ändamålet, alltså som 
inspelningsstudio. Vederbö
rande ser i dag allvarligt på 
varjehanda "svartbygge" och 
icke-normuppfyllande verksam
heter. 

Något som Jan Setterberg 
kraftigt poängterade var att 
man i inget fall bör låta snålhe-
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ten bedra visheten: Anlita en 
etablerad byggnadsfirma för 
själva grovjobbet! 

Ett av de tips talaren förmed
lade på detalj nivå var att man 
bör använda automatsäkringar i 
st f vanliga smältsäkringar, ef
tersom de senare brukar vara 
slut då de behövs som bäst, t ex 
under nattliga inspelningspass. 

Vad är då ett LEDE-kontroll
rum? Här invigde Ingemar Oh 1-
son auditoriet i att det handlar 
om ett kontrollrum som är totalt 
döddämpat (reflexionsfritt) 
från högtalarna till teknikernas 
öron ... Vitsen med detta är att 
inga tidiga reflexer får nå tekni
kern mellan högtalare och lyss
ningsplats. - Jfr också Bruce 
Swediens "Near Field Monito
ring" senare i texten. 

Man skall sträva efter att 
konstruera kontrollrummet med 
ett lTD (= Inital Time Delay 
Gap) , se fig 3, som uppgår till 
2-5 ms längre än studions. Ett 
så utformat kontrollrum låter 
teknikern höra studions lTD 
omaskerat av tidiga reflexer i 
kontrollrummet. 

Problemet med en sådan kon
struktion är själva kontrollbor
det som kan ge icke önskade 
reflexer, eftersom det står i kon
trollrummets dämpade del. Där
för ser man ofta i LEDE-rum att 
en mjuk soffa ställts framför 
mixerbordet för att dämpa ut 
den sida som vetter mot högta
larna. 

Inmätningen av ett LEDE
rum är en komplicerad process 
och kräver tillgång till avance
rad mätutrustning. Själv arbe
tar Ohlson med något som heter 
TEF-analyser, och han kan då 
bl a studera energitätheten 
kontra frekvensen, alternativt 
tiden. Med dessa mätningar ge
nomförda kan man omgående 
bestämma ankomsterna av de 
400 första reflexerna, deras för
lopp (färdtid) och distansen för 
dem. 

Kassettkopiering och gravering 

En nordisk standard för ni
våer och koppling av XLR-kon
takter i studiosammanhang fö
reslogs av Erik Hedegård från 
Tal & Ton, Göteborg. Kanske 
inte alldeles nödvändigt ändå, 
eftersom det faktiskt existerar 
en standard inom de olika nor
diska radioföretagen, som myc
ket väl - i valda delar - skulle 

Tomas Jerson 
frdn Yrkesau
diologen vid 
Sahlgrenska 
sjukhuset för
klarade hur en 
hörselskada 
uppstdr. 

Kent Andersson, 
Europa Film, 
har blivit upp
märksammad 
även internatio
nellt för sitt ar
bete med jord
ningsteorier. 

Frdn Riksra
dions utveck
lingsavdelning 
kom Ola Kejving 
och talade om 
vilka krav radion 
ställer pd stu
dioutrustningen 
i den kommande 
generationen. 

Rudiger Barth, 
med företaget 
Rudiger Barth 
AB i Väst
Tyskland, redo
gjorde för ett 
Ijudmixnings
system för video 
som drar nytta 
av den teknik 
som filmljud
teknikerna 
arbetat med 
under 30 dr. 

kunna tillämpas också på den 
privata studiosidan . Hedegård 
ser dock gärna att den s k Tu
chel-kontakten för mångkab
lageanslutning standardiseras, 
och den används också allmänt 
inom det nordiska rundradiovä
sendet. Vad Hedegård vidare 
önskar är att linjenivån standar
diseras till att gälla O dBu = 
0,775 V. Han menar slutligen, 
att NAB-korrektionen är onödig 
i dag, då vi har tillgång till 
moderna band vilka tål kraftig 
utstyrning i diskanten. Han ville 
i stället rekommendera l ECj 
CCI R-korrektionen. 

Gunnar Svala från Logos 
produktions ab i Göteborg uppe
höll sig kring ämnet kassettko
piering och Olle Ramm, Cutting 
Room ab, Solna, behandlade 
området skivgravering. 

Det är intressant att notera, 
hurusom här finns klara berö
ringspunkter vad gäller kraven 



på masterbandet. Råden som 
gavs gick t ex ut på att redigera 
bandet noggrant och lägga le
darband mellan låtarna. Det bör 
finnas kalibreringstoner vid 100, 
I 000 och 10 000 Hz och bandet 
levereras så helst "tail-out", 
alltså i ej omspolat skick. 

Tacknämligt är om de nämn
da nivåtonerna är relaterade till 
någon internationellt erkänd in
spelningsnivå och korrektion . 
Men enligt Olle Ramm "finns 
det nästan lika många standar
der som det finns band med 
toner på ... " 

Kassettkopiering i industriell 
skala sker i dag enligt den s k 
reel to reel-metoden och med 16, 
32 eller 64 ggr hastigheten. Man 
kan med den snabbkopierings
metoden nå en frekvensgång 
upp till 14-15 kHz och en 
distorsion om ca 3 % vid flödet 
250 nWb/m. Med brusminsk
ning typ Dolby A har man till
gång till ca 69 dB dynamik. Som 
Gunnar Svala påpekade är det 
sällsynt att originalbanden ens 
kommer i närheten av detta 
värde. (Det är alltså inte nöd
vändigtvis kopieringsapparatu
ren längre som sätter gränsen 
för dynamik- eller s/n-värdena.) 

Olika kassettband tål olika 
mycket diskantnivå . Men för att 
man i alla lägen skall kunna 
förhindra överstyrning finns all
tid en högfrekvensbegränsare 
("de-esser") inkopplad vid 
framställning av kopiemastern . 

Svala menade, att det är trist 
att det oftast är prisfrågan som 
avgör kundens val av kassett
bandkvalitet. För kanske bara 
45 öre mera per kassett skulle 
dynamiken kunna öka med 6 
dB, diskanten förbättras och 
distorsionen minska från typiskt 
2,5 % vid 200 n Wb / m till ca 
0,5 % - en faktor fem! 

- Det har gjorts försök tidi
gare med kromdioxidband, erin
rade talaren, men han trodde att 
det skulle ställa sig svårt med att 
införa ytterligare en avspel
ningsstandard . (Kanske kan då 
erinras om att USA-firman Mo
bile Fidelity låter kopiera alla 
sina kassettutgåvor på BASF
krom diox id tape men då i real
tid.) - Metallbanden finns en
ligt uppgift inte tillgängliga 
ännu för masskopieringsända
mål. 

Skivgravering är på sitt sätt 
långt svårare än kassettkopie-

ring, då graveringen begränsas 
av mekaniskt betingade faktorer 
och elektrofysikaliska processer, 
vilka är svåra ått påverka. 

I dag är det "nivå" = hög 
nivå! som gäller för skivans del. 
Man kan glömma allt tal om "hi 
fi " och låg distorsion, åtmins
tone när det gäller studiotag
ningar av rockmusik, fick de 
församlade veta. 

Graverar man för starkt, bott
nar helt enkelt grayerdosan, och 
högre amplituder än 75 /-Lm är 
sällsynta. 

MUSIK-82 

Mineralull 

"Flytande" 
lJetonggolv 

iv1ineralull
matto 

Befintligt gol v 

Fig l. Tvärsnitt aven s k flytande konstruktion för ex-vis en 
studiolokal. 

Ett prblem för sig är det 
starka energiinnehållet i diskan
ten hos dagens inspelningar. 
Svårigheten är också att det 
krävs effekter på upp till 500-
600 W från grayerförstärkaren 
för att skära in diskant. För att 
inte behöva sänka totalnivån 1-----------------------------1 
väljer man därför alltmänt från 
graverföretagens sida att 
minska i diskanten som ett 
bättre alternativ . 

Olle Ramm sade sig ha en del 
kontroversiella synpunkter och 
menade bl a att halvfartsgrave
ring är svårt och något han 
avråder från . ("Men visst ger 
det ett snyggare spår".) Inte 
heller fann Ramm det besväret 
värt att gravera s k maxi-sing
lar. Den nya DMM-tekniken 
berördes också - Direct Metal 
Mastering, se RT 1982 nr 8 -
och som sådan är den bra men 
knappast lösningen på proble
met med dåliga plattQr. Han 
menar i stället att trycket måste 
öka på presserierna till att göra 
bättre (= tystare) skivor. 

Det är att. beklaga, att tydli
gen ingen företrädare för den 
verksamheten fanns närvarande 
för att gå i svaromål under 
symposiet. 

USA-gästen Bruce Swedien 
(mera om hans medverkan 
längre fram) erinrade apropå 
det här med gravering i vanlig 
lack det för alla graveringsverk
samma välkända faktum, att 
både transient- och högfre
kvensrespons vinner på en så 
kort tid som möjligt mellan gra
veringen och metallpläteringen, 
dvs silverskiktutfällningen . Lac
ket har ju en inneboende ten
dens att vilja å'terta ursprungs-

2) Den medicinska terminologin som refere
ras till här avser stapes. som är örats 
stigbygel, resp stapedius - stigbygelplattan 
i ovala fönstret. Det är här som ljudvågorna 
på trumhinnan leds in till innerörat. Red 

tillståndet, spåren vill "gå igen" . 
Det är ju en av de stora förde
larna med DMM-tekniken, att 
man graverar i ett absolut be
ständigt och statiskt material, 
kopparskiktet, som icke påver
kas av någon tidsutdräkt mellan 
de olika leden. 

Risk för hörselskador! 
Från Yrkesaudiologen vid 

Sahlgrenska sjukhuset i Göte
borg kom Tomas Jerson för att 
bl a redogöra för en intressant 
hörselundersökning som utför
des 1977. 

Den har arbetsnamnet "Pop
musikerprojektet" och gick ut 
på att belägga om hörselskador 
förekom hos popmusiker och 
andra som arbetar med detta 
slags musik, företrädesvis ljud
tekniker. 

Man fann, att 13 % av de 
undersökta drogs med bestå
ende hörselskada och detta var 
färre än befarat. Ändå var de 
undersökta utsatta för ljudtryck 
som stadigt höll sig kring 100 
dBA, i alla fall för popmusiker
nas del. 

Jerson pekade på följande 
faktorer, vilka kan tänkas vara 
anledning till att de som expone
ras för "elektronisk" musik inte 
överlag drabbas av allvarliga re 
hörselnedsättningar: 

- Dominans av låga frekven
ser. Örats känslighet sj unker vid 
sådana. 

- Stapediusreflexen ger 
skydd för ljud av lågfrekvent 
slag. Stapediusmuskeln2) är be-

lägen i mellanörat. Den aktive
ras för starka ljud i frekvensom
rådet upp till ca I 500 Hz och 
reducerar det med 15-20 dB. 

- Litet innehåll av ' impuls
ljud. Fqrstärkare, och framför 
allt högtalare; har inte den 
snabbheten. 

- Förekomst av paus mellan 
exponeringarna. 

- Exponeringstiden för mu
siker är hälften så lång som för 
industriarbetare i motsvarande 
situation. 

Trots dessa positiva sidor när 
det gäller arbete med modern, 
elektroniskt genererad musik vi
sar undersökningen ändå att det 
finns viss risk för hörselskador 
hos de berörda. 

Känsligheten för höga ljud
tryck varierar också från individ 
till individ, och en hörselskada 
kan därför utvecklas snabbt. To
mas Jerson trycker därför på det 
angelägna i att inte onödigtvis 
utsätta sig för höga ljudnivåer i 
något sammanhang . 

Verkliga down to egrth-pro
blem, bokstavligen, togs upp av 
Kent Andersson från Europa 
Film, Sundbyberg, som utredde 
detta med jordningsteknik, nå
got han också talat om inför 
AES i Sverige. 

Kent A pekade bl a på att 
problemet med obalanserad 
överföring är den höga impeden
sen på ingången resp den låga 
dito på utgången . Alla störspän
ningarna faller därför på in-

forts på nästa sida 
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gången. Men samtidigt gäller, 
att det inte finns något perfekt 
balansera t system, vilket får till 
följd att vissa störspänningar 
även kan induceras i balanse
rade överföringsled. 

"Morgondagens radiostudio" 

Riksradion och dess teknik 
utvecklas inte sällan i en egen 
riktning, lite vid sidan av de 
gängse modeströmningarna som 
gäller studiovärlden och den helt 
kommersiella sidan av industrin. 
De nordiska rundradioföretagen 
samarbetar också på en rad 
punkter om normer och materiel 
och har vid en rad tillfällen 
enats om gemensam utrustning 
osv. Detta går årtionden tillbaka 
i tiden och har fördjupats med 
åren. Riksradion bedriver ut
över detta ett eget, i n tern t u t
vecklingsarbete på olika avsnitt, 
samtidigt som man uppmärk
samt följer den internationella 
utvecklingen över alla sektorer 
a v intresse. 

I Göteborg talade Ola Kej
ving från Riksradions utveck
lingsavdelning sålunda om ett av 
projekten, det som går ut på att 
få fram morgondagens radio
kontrollbord. Att det måste bli 
helt digitalstyrt är en förutsätt
ning. 

Offertförfrågningar på en så
dan skapelse ligger också ute nu 
hos ett antal tillverkare och 
några lär redan ha svarat. Upp
enbart finns intresse hos indu
strin av att få vara med om att 
leverera tekniskt så framåtsyf
tande materiel. Bordet i fråga 
skall bl a ha s k snapshot-möj
lighet. Det innebär, att en spe
ciell mix skall kunna lagras i ett 
minne och sedan kallas upp när 
så fordras. I övrigt gäller att 
inga mekaniska omkopplare el
ler potentiometrar får finnas 
och bordet skall ha sina funktio
ner styrbara i realtid. 

Mera nyheter från Riksra
dion som symposiepubliken del
gavs: 
• Ett provlyssningssystem för 
bl a högtalarvärdering står fär
digt. Det består aven dator och 
ett enkelt reläsystem. Tyvärr 
kunde Kejving inte meddela 
några närmare konstruktionsde
taljer än att testresultaten lag
ras i ett skivminne. Testerna kan 
göras utan krav på att någon är 
närvarande. 
• Tidpunkten nalkas då det i 
vissa sammanhang blir aktuellt 

att byta ut kontrollrums mon i
torn Yamaha NS -1000 mot 
något nytt, och givetvis siktar 
man ännu högre. Intensiva för
beredande lyssningsprov har 
startat i Riksradions regi. Det 
finns ju ännu flera kvalitetshög
talare att välja bland nu ... 
• ''Text-radion'' kanske kan 
konkurrera i någon mån med 
text-tv: Den delen handlade om 
det här i R T många gånger 
u tförligt beskrivna förfarandet 
för program-identifiering som 
Televerket sysslar med, PI,. och 
som företrädesvis är tänkt för 
den bilburna publiken. Alla 
slags programtyper som passar 
under vissa rubriker går att pro
grammera in, och meningen är 
bl a att mottagaren skall kunna 
starta automatiskt då "rätt" 
programslag är i annalkande, 
t ex nyheter, sport, lätt musik. 

PI kräver tillsatser till mot
tagarna och hela projektet borde 
kunna stimulera den i motvind 
kämpande radio/teleindustri 
som finns i vårt land. 

Audio, video och film 

"Video Audio Post Produc
tion" hette den punkt i program
met då Rudiger Barth , med eget 
företag i Tyskland, intog estra
den för att tala om synkronise
ring av video- och ljudmateriel. 
Ett högaktuellt och klart intres
sant område i dag, då fler och 
fler rena videoproduktionsbolag 
bildas också i Sverige. I USA 
har det länge diskuterats om 
inte detta slags uppdrag och 
inriktning är enda möjliga rädd
ningen för en studioindustri som 
dras med överkapacitet, för 
höga kostnader och just inget att 
göra i grammofonkrisens spår. 
De, vilka givit sig in i videoljud
gamet, har i allmänhet klarat sig 
riktigt bra, liksom då det gäller 
en hel del audiovisuellt jobb 
överlag, fast det känts främ
mande i början. Kraven på ett 
gott ljudtekniskt arbete är exakt 
desamma vid bildrnedieproduk
tion som för de annars gängse 
gällande skiva och band. 

Tidigare kopierade många fö
retag videobandet till film och 
man gjorde ljudmixningen på 
det traditionella film-sättet, dvs 
med ett antal perfobandspelare. 
I dag kan man med SMPTE
tid koden synkronisera video
bandspelare med t ex mångka
nalmaskiner för ljud. Men, erin
rade Barth, fortfarande kvarstår 
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Fig 2. Exempel på ett dåligt (a) och ett bättre (b) sätt att vinkla glas 
mellan studio och kontrollrum, enligt Jan Setterberg. - Sidvy. 

problemet med att man inte kan 
tidkorrigera (= flytta) ett spår 
på mångkanalmaskinen . Lös
ningen är då, enligt honom, att 
använda en separat bandspelare 
för' perforerad magnetfilm (per
fornaskin) . Finessen är att man 
kan förskjuta perfo-bandet öns
kat antal "rutor" men ändå be
hålla en "förskjuten synkroni
tet", tack vare perforeringen . 
Likaså går det bra att klippa och 
ta bort - eller lägga till - i 
perfo-bandet, utan att den tidi
gare nämnda synkronhå,llningen 
går förlorad. 

Riidiger Barth menar, att den 
moderna musikstudion av i dag 
är väl rustad för både film- och 
videomixning och att relativt 
små nyinvesteringar räcker: 
Vad ljudstudion i första hand 
behöver kompletteras med är en 
videobandspelare (U-Matic), 
monitorer, en tidkodgenerator / 
läsare, en synkroniseringskrets 
för bandtransporterna och en 
perfo-bandspelare för tidkorrek
tion . 

"Acusonic" -metoden 
från USA 

Den omförmälde Bruce Swe-

dien var ende man på symposiet 
som medförde ljudande exem
pel, och vi fick sålunda följa hela 
mixnings proceduren för "State 
of independence" med Donna 
Summer. 

Svenskättlingen Swedien 
hade kommit till symposiet från 
amerikanska västkusten, där 
han bor i Los Angeles och ver
kar som frilanstekniker, detta 
efter närmare 30 års engage
mang inom grammofonindu
strin och studiobranschen från 
vilka han kan visa upp en impo
nerande rad produktioner och 
artistnamn som han förknippas 
med. Där återfinns t ex Diana 
Ross, Georg Benson, Count Ba
sie, Duke Ellington, Roberta 
Flack, Woody Herman, Rolf 
Björling (!) och säkert 50-talet 
namn till. I Sverige mycket 
kände och beundrade Quincy 
Jones är inte bara en partner i 
produktionen utan Swediens 
personlige vän, som han arbetar ' 
mycket ihop med i Westlake 
Studios i L A. De två har till
sammans utvecklat ett inspel
ningsförfarande de kallar Acu
sonic Sound System, vilket figu
rerar lite längre fram i texten. 



Alla år i branschen och de 
mycket skiftande uppgifter 
Swedien fått lösa med den äran 
har avsatt en rik fond av kun
skap och erfarenhet, och åhö
rarna i Göteborg anammade 
tacksamt hans genomgång av 
sådant som mixningsteknik, för
hållandet tekniker-producent
artist - ett bara undantagsvis 
behandlat ämne - och vilka 
egenskaper en god ljudtekniker 
bör besitta. 

Själv arbetar han företrädes
vis med två SMPTE-synkroni
serade 24-kanalmaskiner. "Acu
sonic"-metoden går ut på att 
arbeta med flera olika 24-kana
liga "worktapes" (i fallet State 
of Independence rör det sig om 
inalles sju stycken). På varje 
dylik "arbetstape" gör man en 
för-mix av allt det man tidigare 
bandat in och som ligger till 
grund för påläggen. 

När alla work-tapes är klara, 
och det kan inte sällan bli fråga 
om över tiotalet band, mixas alla 
pålägg till de två 24-kanaliga 
band som skall ligga på master
respektive slavbandspelaren vid 
den slutliga mixningen. Och 
slutmixen gör Swedien på halv
tumstape med hastigheten 76 
cm/s. 

Kontrollrumsregler för nivå 
Högtalarplacering . och lyss

ningsnivå är båda väsentliga sa
ker vid nedmixningen. Han kon
trollerar alltid i närfältet med 
"good quality bookshelf spea
kers", som det hette - det som 
åsyftas visade sig vara J B Lan
sings 4310 och med ett spi av 90 
dB eller mindre; "near field
monitoring" . 

Nivåhållningen är av yttersta 
vikt, framhölls det. Dels måste 
nivån vara konstant under hela 
nermixningsprocessen, dels 
måste man kunna lita på att den 
håller sig från dag till dag. Inte 
heller får den överstiga ljudtryc
ket 90 dB: Högre nivåer ger 
enligt Swedien lyssningströtthet 
0ch kan också leda till hörsel-
skador. I 

Han ställer dock alltid in ba
lansen i basen och över basfilter 
med stora högtalare och med 
förhöjd nivå, ca 110 dB spI. 
Detta åtföljdes av påpekandet, 
att maximal exponeringstid för 
detta ljudtryck som högst bör 
vara 30 minuter. 

Swedien har två markeringar 

på högtalarregeln, en för 90 dB 
från "bokhyllhögtalarna" och en 
för 110 dB från de stora 'lå
dorna. - Denna lika enkla som 
praktiska lösning borde bestämt 
mana till efterföljd bland 
svenska tekniker! 

När Bruce Swedien gör en 
monofonisk mix för filmbruk 
använder han också enbart en 
högtalare och då av Altec Lan
sing-typ. I sammanhanget re
kommenderade han också an
vändning av lite mindre efter
klang 'i det fallet för att inte 
ljudet skall låta som om det 
"kom bakom duken". 

Det kan bokstavligen vara 
guld värt att försöka se framåt 
en smula vid de olika leden i en 
inspelning. Sålunda undviker 
den erfarna Swedien kondensa
tormikrofoner för slagverk vid 
en tagning. Det gör han med den 
kommande graveringen i åtanke 
- se vad som anförts tidigare i 
texten om hög diskantenergi . 
Han använder i stället bandmik
rofoner, vilket kanske förvånar 
en och annan, men den mikro
fontypen anser han ge slagver
ket full rättvisa utan att senare 
ställa till det för graverpersona
len. 

Hur ser en bra tekniker ut .. ? 
Under senare år har man 

särskilt i USA försökt bredda 
utbildningsvägarna inom stu
diotekniken och få ett slags 
stringentare rekrytering till yr
kena i fråga . Det har växt fram 
"akademier", kurser och fakul
teter och skolor av alla de slag, 
med både teoretisk och praktisk 
inriktning, många väl utrustade 
med övningsstudior och special
lokaler för eleverna. Dessas bak
grund kan vara högst skiftande, 
men givetvis gäller som gemen
sa,m nämnare att man måste ha 
goda teoretiska kunskaper som 
grund, detta både vad gäller 
teknik och musik . 

Bruce Swedien rekommende
rar för sin del serieösa pianostu
dier under ett par års tid som en 
god start. 

En tekniker får inte vara låst 
i sina arbetsformer utan alltid 
vara beredd till att pröva nyhe
ter och till att experimentera. 
Han/hon måste inte minst vara 
beredd att arbeta och arbeta 
hårt, poängterar Swedien. Har 
man i bagaget sådant som sinne 
för humor och lite "show man-
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Fig 3. Energitäthet kontra tid för ett LEDE-rum, utvisande lTD. 
Se texten. 

ship" underlättar det väsentligt 
i yrket. 

Teknikern / mixaren måste vi
dare ha kännedom om hur le
vande musik låter i god akustisk 
miljö. Att syssla med levande 
musik är det oöverträffade sät
tet att lära sig handskas med 
korrekt orkesterbalans och 
klang. Likaså måste en god tek
niker ständigt känna till vad som 
sker just nu inom den musikstil 
han / hon arbetar med. En infor
merad och initierad medarbe
tare är alltid en tillgång med 
högt marknadsvärde. 

Det finns en rad självklarhe
ter, som dock inte är självkla
rare än att många sätter sig över 
dem. Swedien gav ur sin långa 
yrkeserfarenhet dessa god råd 
till de lyssnande nordiska tekni
kerna: 

- Var väl förberedd för ett 
jobb. Det slarvas i oanad om
fattning med sådant som t ex 
tider för repetitioner och tag
ningar! Om nu det är sagt att en 
viss aktivitet startar kl 09 .00 så 
kom gärna till studion kl 08.00! 
. - Reducera allt rutinarbete 
till att bli en vanesak. Gör alla 
förberedelser i en viss, bestämd 
ordning. På så vis riskerar man 
inte att glömma något. Förbere
delserna, och därmed jobbet, 
löper snabbare. Man kan odelat 
koncentrera sig på det kreativa 
arbetet. 

Till sist ett citat från USA
gästen som säger mycket om 

hans inställning till sitt arbete 
och som kan tjäna som motto för 
en bra yrkesman: "Don 't fall in 
love with your equipment". 

Kanske två seminarier 84? 
Om förf till sist vågar sig på 

en bedömning av symposiet som 
helhet, torde många dela upp
fattningen om att det hölls på 
genomgående ganska elementär 
nivå och att några egentligen 
nya rön knappast presenterades. 

Topparna var få, men de 
fanns dock. Vad som bör kritise
ras är att de föreläsare som höll 
sig på en något högre teknisk 
nivå antingen hade för lite tid 
anslagen eller hade för bråttom 
med att komma igenom sitt 
ämne. 

Det skall dock ändå framhål
las att helhetsintrycket är posi
tivt, detta inte minst mot bak
grund av att det var första 
gången Svenska mässan försökt 
sig på något i den här vägen. 

Ett förslag för den förhopp
ningsvis fortsatta verksamheten 
kunde då vara, att man arrange
rar två parallella symposier eller 
seminarier: Ett på en tämligen 
elementär nivå och med breda 
inblickar i teknik och metoder, 
ett annat, djupare, som företrä
desvis riktas till yrkesfolk och 
branschintressenter. Då vill nog 
också många gärna se lite större 
andel av de internationella före
läsarna . • 
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da nde) . Detta med fö r a tt T5 och 
T8 leder. (T änk på att T 5 och 
T6 ä r PN P-tra nsistorer och 
styrs aven st röm ut frå n basen.) 
Nä r PA2 ä r "hög", blir a llt 
tvärtom och motorn gå r åt 
a ndra hå ll et. 

IC 2, en buffe rtkrets och TI 
ger t illsam ma ns motorbroms
funkt ion vid det binä ra värdet 
00. TI leder då och styr, via DI 
och D2, ut T7 och T8 så att de 
bottnar. Genom a tt dioderna D6 
och D7 finns med kortsluts mo
torn och bromsas sna bbt. 

Drivsteget ä r beräkn a t fö r 
motorer med en ma xima l ström
förbru kning av ca 0 ,5 A. För a tt 
inte styrströmmarna ti ll d ri v
transistorerna ska ll behöva va ra 
så stora a nvänds Da rlington
t ra nsistorer. Tra nsistorbrygga n 
TS - T8 styrs av T2 och T 3 (de 
log iska kretsa rna för poIvä nd
ning utgörs a lltså av dessa tra n
sistorer) . 

Systemprogram 
för hissen 

Det avsnitt som fö ljer kan 
verka tungläs t , men jag hoppas 
du orka r igenom det, eftersom 
du ka n ha nytta aven del "knep" 
som finn s med nä r du gör egna 
prog ra m. Följ med i prog ramlis
ta n, fig 10, meda n du läser 
fö rkl a ringa rn a. 

Nä r ma n gör styrprogra m i 
bas ic gä ll er det fra mför a llt a tt 
se till a tt progra mmet verkl igen 
hinner med . Om inte,. måste 
ma n ka nske tillgripa maskin 
språ k för tidkritiska rutiner. 

Förutsättninga rna för pro
gra mmet är: 
- H issen ha r fy ra vå ninga r. 
- Lägesgiva ren ger 6 pulser per 
vå ning och ä r kopplad till PC O . 
- Tryckkna ppa rna fö r vå ning 
ä r kopplade till PC I (vå ning I ) 
t o m PC4 (vå ning 4). 
- Motordrivsteget ä r koppla t 
som i figur 9. 

(Styrprogram i sep fig. ) 
Progra mmet börja r med att 

progra mmera portens kont roll 
register. Eftersom hiss korgen 
inte ha r giva re som kä nner av 
va rje vå ning, måste det a ktue ll a 
läget ma tas in vi a en INPUT 
sa ts ( rad 40- 50) . I rad 60 be
rä kn as V, som ka n ka ll as vå
nin gsta l. Det .ä r denna va ri a be l 
som hå ller reda på va r hi sskor-

gen befinner sig. 
I rad 80 börjar det egentli ga 

styrprogra mmet med a tt ut
gå ngen till drivsteget noll stä ll s 
och eventuell tex t på bildskä r
mens rad 10 raderas (av 32 
mella nslag, "SPACE"). Dessa 
två moment behövs inte första 
gå ngen de passeras men väl 
sena re, nä r hissen ha r gå tt frå n 
en vå ning till en a nnan. 

Raderna I 00 och I I O kan 
behöva lite mer ingående a na lys. 
De ha r t ill uppgift a tt ta reda på 
om någon av tryckkn appa rna 
för vå ning ha r tryckts ner. 

En av svårigheterna med st yr
progra m i basic ä r j ust a tt kunna 
känna av någon speciell ingå ng 
uta n a tt påverkas av de övriga 
bita rna i det dataord ma n få r in . 

PEEK (A + 2) läser av port C 
(den ha r adress 2 1522 = A + 2) . 
Eftersom de tryckkna ppar som 
ä r kopplade t ill porten ä r slu
ta nde och kopplade till jord , bl ir 
det ta l ma n få r in t ill porten = 
255 om ingen knapp ä r påver
kad . Om enbar t bit O påverkas 
(= ä r " låg"), blir talet i stä ll et = 
254. Om bit I gå r "Iåg" bl ir det 
253 och så vida re t ill bit 7, då 
vä rdet som kommer in blir 127. 
(T änk a lltid "binä rt" nä r du 
syssla r med in- och utgå nga r. ) 
Som du ser ka n påverkade kn ap
pa r betraktas som "nega tiva" 
vä rden. Genom a tt skriva: (255-
PEEK (A + 2) blir det inma tade 
ta let positivt, och det ka n senare 
förenkl a ha nteringen. 

För a tt sortera ut olika bita r i 
det inma tade ta let ka n muItipli
ka tion och divis ion a nvä ndas. 
M ult iplika tion motsva ra r vä ns
terski ft (a ll a bita r i ett da taord 
fl yttas ett steg å t vä nster) och 
division högerskift. I detta fa ll 
vi ll vi ta reda på om någon av 
ingå nga rna PC I- PC4 (motsva
ra nde de olika tryckkna pparna) 
ha r påverka ts. G enom a tt di vi
dera det avläs ta ta let med två 
och ta helta lsde len av detta 
bortser vi från vilket läge ingång 
PCO ha r. ( Dit gå r j u signa len 
frå n lägesgiva ren och den intres
sera r oss inte fö r t illfä llet.) 

Så lä nge ingen av ingå nga rna 
påverkas li gger progra mmet 
kvar i slinga n 100- 11 0. Så fort 
B a nta r något a nna t vä rde ä n O 
gå r progra mmet vida re till rad 
120, dä r det inmatade ta let om-
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va ndlas t ill ta len I, 2, 3 ell er 4, 
beroende på vilken vå ning hi s
sen ska ll gå till. Om radern a 120 
och 130 verka r lite kryptiska 
ka n de få si n förkla ring i föl
ja nde prog ramavsnitt. (Så såg 
programmet ut inn an en av 
mina vä nner, med goda insikter 
i de na turliga loga ri tmern as in 
nersta na tur , fick snygga till 
det ): 
120 IF B = 1 THEN LET N = 1 
122 IF B=2 THEN LET N=2 
124 IF B = 4 THEN LET N = 3 
126 IF B = 8 THEN LET N = 4 
130 IF B<> 1 AND B<> 2 
AND B<> 4 AND B<> 8 
THEN GOTO 110 

För a tt kontrollera a tt bara en 
kna pp ä r intryckt testas det 
av lästa vä r'det i rad 130. 

Rad 140 kontroll era r om his
sen möjl igen reda n befinner sig 
på den vå ning som ha r begärts. 
I så fa ll få r du en utskr ift på 
skä rmen om detta (rad 280) 
inna n avkänningen av kn ap
pa rna å terupptas. 

I 150 och 160 avgörs å t vilket 
hå ll hissen ska ll gå. Va riabeln R 
anvä nds seda n både vid kom
ma ndot till porten i rad 200 och 
nä r hissens läge beräknas i rad 
250 . 

I nna n hissen sta rtas görs en 
utskri ft på skä rm en ( i 170) och 
beräknas has tigheten. Rad 190 
ser till a tt H inte blir större ä n 3. 
Detta vä rde används seda n ti ll
sa mma ns med riktningen (R) 
och överfö rs med hj ä lp av 
POKE till port A. 

Titta lite ex tra på det sätt som 
riktningen R överförs i rad 200. 
Det ä r en generell metod a tt 
ma ta ut ensta ka bita r till en 
port. Om, till exempel; sta tus för 
bit O finn s i en va ria bel med 
na mnet BO, sta tus för bit 1 finns 
i B 1, för bit 2 i Ba och bit 3 I B3, 
så ka n de ma tas ut med uttryc
ket: POKE A,8* 
B3 + 4*B2 + 2*Bl + BO. Detta 
fö rutsä tter na turli gtvis a tt va
ria blerna BO - B3 ba ra ka n a n
vä nda vä rdet O elle r I . I annat 
fa ll påverkas mer än en bit av 
va ria beln! 

Raderna 2 10- 250 bilda r en 
egen liten rutin som räkn a r pul
serna fr ån lägesgiva ren. I 2 10 
hä mtas vä rdet från port C och 
näs ta rad känn er om bit O ä r 
" låg" (= 0) . Det motsva ra r ett 

läge hos kodskivan nä r ljusstrå
len i läsgaffeln passera r fritt. 

är ljusstrå len bryts bl ir bi t O 
"hög" (= I ). Programmet gå r då 
t ill slingan 230- 240 i stället och 
invä nta r a tt bit O på nytt blir 
" låg". Först dä refter uppda teras 
V. Om villkoret i rad 260 upp
fylls, ä r hissen fra mme och stop
pas genom a tt programmet hop
pa r till rad 80 . 

Om villkoret i rad 260 inte 
uppfy ll s, få r vi i stä llet hoppa till 
rad 180 dä r ett nytt has tighets
vä rde beräknas . 

Det ä r ga nska troligt a tt du 
få r ett a nn a t anta l pulser per 
vå ning än jag hade i min modell. 
I så fa ll måste ta let 6 i raderna 
60, 140- 160, 180 och 260 änd· 
ras. Om du tycker a tt detta 
verka r omstä ndligt kan du i 
stä ll et fö r en konsta nt (6) an
vä nda en va ria bel, t ex P (för 
pulsta l), som du tilldela r ett 
värde i början av programmet. I 
mitt styrprogra m skulle en ny 
rad kommit till : 

25 LET P=6 

I stä llet för 6 skulle jag då ha 
skrivit P i de a ktuella raderna. 

J ag hoppas a tt detta exempel 
va rit g iva nde för dig som läser. 
Det vore t rev ligt a tt få sy npunk
ter på innehållet. Vi skulle 
kunn a ka lla det " feedback" 
(å terföring) , eftersom det ä r en 
term som anvä nds i reglerings
samma nha ng. 

Skriv gä rna till R T:s redak
t ion och ta la om vad du tycker 
borde komma fra möver! 

I näs ta avsnitt ska ll vi skr iva 
om a / d-omva ndling och ge 
några exempel på hur det a/d
kort som finns till Sincla irda to
rerna ka n a nvädas. • 



i EPITAXIAL 
- eller hur de små, små detaljerna gör de stora lyften. 

Såväl bandspelare som band förbättras ständigt. Ofta är IXLI-SI Högsta möjliga kvalitet med normal förmag-
det små förändringar, men ibland tar man jättekliv. Epitaxial netlsenng. Hog utnlvå, kraftig diskant, over-
är ett sådant kliv . lägsna ljudegenskaper och mycket lång livslängd. Lågt svaj . 

Epitaxial är en teknik med vars hjälp man bl a ökar En kassett som är speciellt lämplig för tät, ljudstark musik 
dynamikomfånget. Epitaxia len är dessutom mycket - pop t ex. En bra kassett om du vill använda den både i ditt 
långlivad. högvärdiga kassettdäck och i din bilstereo. 

Ett band består ju av miljontals små magnetpartiklår. IXLn-sl Bästa tänkbara kvalitet med hög förmagne-
Varje sådan partikel är, enligt Epitaxialmetoden, uppbyggd tisering. Mycket lågt brus. Förbättrad utnivå, 
med en kärna av gammaoxid och ett skal av koboltferrit. starkare diskant, mycket lägre intermodulation . Dessutom 
• • Magnetpartiklarna kan på detta sätt göras lägre kopiereffekt och mindre modulationsbrus. XLlI-S är 
mindre och långsmalare . Det i sin tur betyder att de kan skräddarsydd för " gles musik" i högvärdiga kassettdäck 
packas tätare och med bättre ordning på bandet. Resultatet med kromomkopplare. 
blir ett band med högre känslighet , lägre brus , högre utsignal, ' .... vl Vår bästa kassett. Utomordentligt stabil oxid, 
och kraftigt utökatdynamikomfång. ' " lftA som behåller sina egenskaper under lång tid, 

Den unika Epltaxl.~lteknlken kombinerar de basta egen- är utmärkande för denna toppkassett. De ljudtekniska egen-
s~aperna hos garTlmaJarnoxld och .k.0boltfemt - utan skaperna är av absolut yppersta klass . MaxelI MX använder 
nago.nder~s begransnlng . GammaJ.arnoxlden ger b~ndet du vid kritiska inspelningar där programmet har högsta 
utmarkt kans11ghet och utnlvå Vid laga ochmedelhoga kvalitet. Används i däck med metallomkopplare . 
frekvenser, medan koboltfernten har de basta 

egenskaperna vid höga frekvenser. m El xe II 
Epitaxial finns bara på MaxelI XLI-S och XLlI-S. ~ Och hör se'n! 

Rydin Tape AB, Box 20013 , 161 20 Bromma. Tel : 08-988650 . 
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LOCKBETET 
~..,."...~.frdn USA Citation xx, slutsteget med en 
ute,ffektpd minst 1000 Watt. Priset? Ja, dufår 
I4gga upp 69.000:-. . 

Alt konstruera Citation XX har varit den to
tala utmaningen för våra tekniker och professor 
Matti Otta/a. Här finns nämligen hela den filosofi 
samlad som går igenom hos alla harman/kar
dons produkter. Vi skapar ljud, teknik och design 
utan kompromisser. 

Tack vare dessa tankar har harman/kardon 
ända sedan starten på JO-talet varit märketför 
dem som velat följa med i utvecklingen. 

Titta t ex på årets HiFi program. Nf!i, lyssna 
förresten, så får du höra hur vi lyckats göra en 
serie efter samma filosofi som Citation xx. Vi är 
övertygade att du med blotta örat kan skilja 
harman/kardon från övriga "HiFi-bruset". 



VI VÄNDER UPP OCH NED PÄ EFFEKTBEGREPPET 

De flesta förstärkare har uteffekten angiven i ffC vid 
en nominell belastning på 8 Ohm. I verkligheten lyss-
nar du på musik "0 
med mängder av ~ 
högtransienter. Im- } 
pedansen då är i ~ 1--f''''''+-+-t--t------:;~--t-----lH 

själva verket mellan ~ 
1 och 30hm. Och då i~~-.rL.-+--+----t-+-t-----t 

behövs mängder av ~ H-+-+-+---+----1f---~---t 
ström (som mäts i 
Ampere). 

• , 6 

IMPEDANS l O HM. 

NÄR 75 WATT INTE RÄCKER, TA 45 
Nätdelen är som hjärtat som pumpar in kraft i för
stärkaren. Ett dåligt hjärta orkar inte med. Följden blir 
klipping, distorsion och 
lägre uteffekt. Nätdelen, 
som står för 30% av till
verkningskostnaden,är 
det första stället där andra 
märken snålar in. Det gör 
inte vi, och det är därför 
harman/kardon måste 
jämföras med andra för
stärkare som har dubbla 
uteffekten för att jämförel
sen ska bli någorlunda 
rättvis. 

KOMPONENTER UTAN KOMPROMISSER 
Nätdelarna är egentligen bara halva hemligheten. 
Mycket hänger också på hur man väljer komponenter. 
De flesta andra tillverkare använder integrerade kret
sar för att spara utrymme och pengar. Inte vi. Det 
kallar vi fuskbygge. IC-kretsarna skapar nämligen sina 
egna problem. Genom att hundratals kretsar ofta trängs 
på bara några cm2 påverkar värmen i varje krets de 
närmast intilliggande. Vi kallar I: 
det Termisk distorsion. 
Istället har vi valt diskreta 
komponenter, de är visser
ligen dyrare men också 
hör bart bättre. 

BORTOM GRÄNSEN FÖR DET HÖRBARA? 
Våra recievrar har en frekvensgång på 1-100 000 Hz 
med 25 dB motkoppling istället för 20-20 000 Hz med 
motkoppling på upp till 80 dB, som är vanligt. Man kan 
tro att vi överdriver, men marginalerna behövs för ett 
snabbt transientsvar och för att den sammansatta 
klangen av grund- och övertoner ska nå lyssnaren med 

samma udsrelation som i verkligheten. Utan ultrabred
bandsåtergivning uppstår s k TIM-distorsion som för
sämrar stereobilden och ger musiken en sträv och 
metallisk klang. 

KASSETTDÄCKEN SOM ÄNDRAR DINA BANDKRAV 
De nya kretsarna för ultrabredbandsåtergivning ger 
alla våra kassettdäck ett frekvensområde på minst 
15-21 000 Hz. Det unika är att det gäller oavsett om du 
stoppar in en metallkassett --rn~"-"'J ~ m.,. 
eller en vanlig low-noice riR _cT1~ , ..... &<I' 
kassett. Du kan alltså vinna .... , &O 

både pengar och ljudkvali
tet på de nya däcken från 
harman/kardon. 

f Kord cal 

lell • 
Du kan också njuta av det senaste från Dolby 

laboratoriet. Välj mellan Dolby B.C. och lIX pro. 

HÖG TEKNOLOGI TILL VETTIGA PRISER 
Som du kanske förstår är harman/kardon inget märke 
du kan köpa som stereopaket. Men vi vill ändå påstå 
att vi är billiga, därför att du hos andra märken måste 
gå upp i så höga prisklasser för att hitta komponenter 
som kan mäta sig med våra. Titta på våra recievers t ex 
4 st i pris från 1995:-. Förstärkare från 1800:-. Tuners 
från 1300:-. Kassettdäck från 1995:-. 

Du behöver alltså inte lägga upp 69.000:- som 
Citation XX kostar. För en betydligt mindre slant kom
mer du ändå att med blotta örat kunna skilja oss 
från andra. 

Ta det som en utmaning och testa i din ljudbutik. 

harman/kardon 
Genera/agent: Rennemarks, Box 2041, 13502 Tyresö. Tel: 08-712 03 35 
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och bättre n 
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Area: 2,5 mm' per ledare 
Svensk ti llverkning 

Ca. pris: 11 :-lm 
en självklar investering 

>o al 
E·S 
E~ 
OG! .... ...., 

Öl 
c: ·c 

"O 
CD 
;:: - ~ 

"O ' <Il <Il 

i t:: Q.. ä, 
~ ~:O 

O o.c: 
I ~ Q. ~ .. 

. ~.t:: Q. 
c: 

I E ., ..:.c o::! .. 
Cl)OCl) :z: 

II) 
II) 

~ 
oq: 

Informationstjånst 30 

:ii -:; 

;: 
u; 
~ ~ 

Modern diatermi
apparatur: 
Stränga säkerhetskrav och 
enkel skötsel, hög prestanda 

* Diatermi -tekniken har också den utveck
lats mot både drastisk miniatyrisering och 
betydligt högre säkerhet än tidigare. * Den amerikanska s k REM -tekniken -
Return Electrode Monitor - säkrar exem
pelvis full kontaktfunktion mellan appara
tur och patient genom att mäta resistansen 
mellan elektroden och mätstället. Faller 
inte resistansvärdet, stryps strömmatningen 
och operatören kan genast avbryta behand
lingen. 

Docent 
Jörgen 
Gundersen 
informerar 

•• Skärning genom vävnader 
och koagulation av blodkärl har 
sedan länge använts inom kirur
gin . Med olika former av hög
frekvent växelström kan man 
uppnå antingen en skärande ef
fekt, som fungerar som en kniv, 
eller en blodstillande verkan, 
med vilken man kan stilla blöd
ningar. Med de flesta apparatu
rer finns det möjlighet att 
blanda dessa kvaliteter, så att 
man kan skära och samtidigt få 
blodstillning. 

Diatermi är i dag en integre
rad enhet inom all kirurgisk 
verksamhet och används inom 
nästan alla grenspecialiteter av 
kirurgin . Vid fina former av 
kirurgi används bipolär teknik, 
där man effektivt kan koncen
trera en energimängd på ett 
blodkärl och få en mycket snabb 
blodstillning. Med diatermi kan 
urologiska läkare bortskala de
lar av prostatakörteln och sam
tidigt stilla den därvid upp
komna blödningen. Man gör då 
ett ingrepp som uteslutande ut
förs med diatermi . Dia termitek
niken ger läkaren möjlighet att 
arbeta snabbt, säkert och und
vika blodförluster. 

Dramatisk miniatyrisering 
De induktorer som bildade 

basen för forna tiders diatermi
utrustning var baserade på 
enkla gnistgeneratorer och be
styckade med elektronrör. För 
ca tio år sedan framkom de 
första utrustningarna med tran
sistorer, och utvecklingen har 
här som överallt inom elektroni
ken medfört en avsevärd minia
tyriserIng. 

Medan diatermiutrustningen 
för två-tre decennier sedan näs
tan var lika stor som en elektrisk 
spis så är den i dag av storleks
ordningen en ordinär transistor
radio. Ä ven om man i de flesta 
fall kan använda mycket enkel 
utformning av elektroderna för 

forts på sid 88 



Drömgränsen är nådd! 
y AMAHA introducerar nu förstärkare 
med O-distortion krets. 100% rent ljud. 
Äntligen kan du lyssna på musik som 
låter exakt som när den spelades in! 

T 70, C 70 M 70 

Y AMAHA förstärkare M 50, M 70, A 760 II 
och A 960 II hittar du hos kvalificerade 
HI-Fl-återförsäljare över hela landet. 

Gör ett besök, lyssna och njut! 

Informatlonstjanst 31 
Box 4052, 400 40 Göteborg 
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MEDICINSK ELEKTRONIK 
forts fr sid 86 

kirurgiska ändamål finns det en 
mängd specialversioner för spe
cifika ändamål. 

"Säkerheten först" 
Diatermin kan användas an

tingen uni polärt eller bipolärt. 
viå den uni polära tekniken, som 
fortfarande är den mest ut
bredda, förbinde~ patienten med 
en bred indifferent elektrod, me
dan man med en liten elektrod 
vidrör de vävnader där man 
önskar koagulation eller skär
ning. Effekten koncentreras då 
vid den spetsformiga lilla elek
troden, medan det ej sker någon 
påverkan av det område, där den 
breda ele.ktroden har placerats. 

Om den indifferenta elektro
den emellertid har dålig kontakt 
med patienten eller det inträffar 
kontaktfel, uppstår givetvis ris
ker för brännskada av patienten. 
Den moderna utrustningen har 
därför utarbetats med tanke på 

att högt ställda säkerhetskrav 
skall honoreras. 

En klar förbättring är således 
att man numera förbinder den 
indifferenta elektroden till två 
kontakter på apparaten och att 
det går en viloström genom 
slingan. Om ej denna viloström 
fungerar, kan apparaten inte 
fungera . De svenska säkerhets
kraven är högt ställda och dess
utom har svenska Socialstyrel
sen utarbetat detaljerade regler 
för handhavande av diatermiut
rustning [SOSFS (M) 1977:87] . 

Nya dubbelelektroden 
Ä ven om man således med en 

dubbelledning till elektroden 
kan garantera att det ej uppstår 
ledningsbrott ger detta system 
fortfarande inte någon garanti 
för att elektroden verkligen gör 
kontakt med patienten. 

En förbättring därvidlag är 
den nya så kallade REM-tekni-

ken, vilken illustreras i fig l. 
Med den använder man två 
elektroddelar, vilka ' isolerade 
från varandra appliceras från 
patientens kropp. Det skickas nu 
en mätström genom båda elek
troderna och med den kan appa
raten direkt mäta vilket mot
stånd det finns mellan patienten 

lnformatlonstjanst 32 
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och elektroden. Om motståndet 
understiger säkerhetsnormen, 
fungerar apparaten inte. Man 
använder specialelektroder som 
är fuktade med gel av samma 
typ som används vid ekg-elek
troder. Gelens låga motstånd 
medverkar till att man kan ned
bringa elektrostorleken. Elek-



Fig 2. Valleylabs senaste elektro
kirllrgiska IItrllstning. Utform
ningen är tilltalande och kon
taktdonen har IItvecklats med 
tanke pd att det skall vara omöj
ligt att göra felkopplingar. 

troden var tidigare ofta en 
ganska styv metallplatta, vilket 
utgjorde en mekanisk nackdel. 
Med de nya elektroderna har 
man kunnat utforma dem i ett 
mjukt system, så att en elektrod 
till exempel kan svepas kring en 
arm eller ett ben. 

Impedansmätningen mellan 
kontaktytorna är synnerligen 
enkel, i det man applicerar 
Ohms lag. Med de nya kontakt
elektroderna med gel bör mot
ståndet vara 5-20 ohm. 

Valleylab leder i USA 
När man besöker ameri

kanska sjukhus visar det sig att 
de allra flesta elektrokoagula
tionsutrustningar där har sitt 
ursprung i firman VaUeylab. 
Det företaget började för drygt 
tio år sedan att framställa tran
sistorbestyckade utrustningar 
och de har vunnit en mycket stor 
utbredning. 

Firman, som i Sverige repre
senteras av Kone Instrument ab 
i Spånga, har nyligen presente
rat en ny utrustning med beteck
ningen SSE2L, vilken är anpas
sad till de senaste svenska säker
hetsnormerna. 

Apparaten framträder i en 
snygg och enkel design (fig 2). 
All text har ersatts av symboler, 
vilket bör vara lättbegripligt 
överallt. Den nya utrustningen 
ger möjlighet till att använda 
den av Valleylab utvecklade 
dubbelelektroden. 

Apparaten kan dels användas 
i monopolär utrustning, dels i 
bipolär. Man har möjlighet till 
att aktivera utrustningen dels 
från en kontakt på själva elek
troderna, dels, när så önskas, 

Elektrostimulation för 
smärtlindring - inspirerande 
svensk bok om ny terapi 

har klart deklarerade data. 
Boken ger en klar presentation 

av den elektriska nervstimulering
ens praktiska problem och fram
håller att metodiken nu bevisat 
sitt värde vid en mängd kroniska 
smärttillstånd men att man ännu 
saknar möjligheter för att värdera 
denna metods värde vid akuta 
smärttillstånd. Möjligen skulle 
man kunna lindra akuta smärtor 
som njurstens~märtor m m med 
den nya tekniken om man hade 
läkare som snabbt kunde appli
cera apparaturen. Den utmärkta 
effekten av transkutan stimula
tion vid förlossningar tyder på att 
man i den akuta sjukvården borde 
närmare utvärdera metodens an
vändbarhet. 

•• Under de senaste åren har 
smärt behandling med elektrisk 
stimulation blivit alltmer utbredd, 
inte minst tack vare svensk forsk
ning på området. Den tekniska 
beteckningen för metodiken är 
transkutan elektrisk nervstimule
ring. I Sverige har utforskning 
skett på flera håll i landet, kanske 
främst vid Sahlgrenska sjukhuset 
i Göteborg och vid lasarettet i 
Lund. I våra spalter har vi tidi
gare redovisat hur man använt 
trånskutan stimulation som 
smärtlindring vid kroniska smärt
tillstånd och även för lindring av 
smärtor i samband med förloss
ning. 

Efter en trevande början har 
den transkutana metoden visat sig 
vara användbar inom en lång rad 
olika områden, och den har på ett 
övertygande sätt bevisat sitt 
värde, så att man i dag kan slå fast 
att metodiken har etablerat sig i 
den kliniska arsenalen. Man har 

med en fotkontakt. 
Vid de flesta former av ki

rurgi föredrar nog kirurgerna 
att ha möjlighet till att aktivera 
appar~te", över en kontakt på 
själva elektrodhuvudet. Vid uro
logisk kirurgi, där kirurgen 
emellertid måste hålla ett cysto
skop och har händerna låsta, -
används som regel aktivering 
med fot panel. 

En annan säkerhetsdetalj är 
att alla diatermiapparater i Sve
rige måste ha en akustisk signal 
i funktion under arbete med 
diatermienheten. Många utrust
ningar för sålunda ett ganska 
enerverande ljud (oljud), och 
det finns ingen möjlighet att 
reglera det. 

På Valleylabs senaste utrust
ning finns däremot möjlighet till 
att dämpa ljudet, vilket är en 
välkommen detalj! 

Sammanfattningsvis har Val
leylab med sin nya utrustning 
tillfört elektrokirurgin intres
santa och väsentliga förbätt
ringar. Den nya motsvarar även 
de senaste stränga svenska sä
kerhetsnormerna och den är 
okomplicerad att använda, vil
ket ger god effektivitet. • 

länge saknat en enkel översikt 
angående metodens möjligheter 
och begränsningar på svenska. 
Detta problem har nu lösts med 
framkomsten <;lV Eriksson & Sjö
lunds bok "Smärtlindring med 
TNS" (Liber Läromedel, Lund, 
ISBN 9/-40-30310-/, Stockholm 
1980). 

Boken genomgår bakgrunder 
för smärtans fysiologi och teo
rierna bakom akupunktur och 
elektrostimulation, .vilka två me
toder delvis uppgår i en högre 
enhet. Boken är tänkt i första 
hand för läkare, sjukgymnaster, 
sjuksköterskor m m och givetvis 
även den tekniska personal som 
har hand om tekniken. 

Utformningen av apparaturen 
är i dag så enkel att den även kan 
handhas av läkare och annan per
sonal som ej har någon djupare 
elektronisk utbildning. Det är 
dock en brist i sammanhanget att 
en del apparatur som saluförs ej 

Bokens författare har dispone
rat sitt stoff på ett föredömligt 
sätt. Den är synnerligen lättläst 
också för den som ej har läkar
eller sjuksköterskeutbildning. 
Den bör vara av största intresse 
för både sjukvårdspersonal och 
tekniker samt för de många pa-

. tienter för vilka nervstimulatorn 
blivit en medhjälp i kampen mot 
smärtan. 

USA-firman Valleylab i Colorado har introdllcerat sin s k REM
teknik i en lätt, portabel enhet for diatermi och vid kontaktpllnkten pd 
patienten appliceras den s k Cohesive Dllal Retllrn-elektroden, egent
ligen tvd elektroder i en där den verksamma kontaktytan kontinllerligt 
verifieras for operatören. Den stora kontaktytan ger ocksd säkerhet vid 
generatorns strömavdelning mot patienten. REM-impedansen skall 
hdllas mellan 5 och 20 ohm och enheten arbetar med dessa gränsvärden 
neddt resp IIppdt. 
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PASSA PA! 
Bra handböcker till förlIlånspris! 35 % rabaH . 

• Du som ör intresserad av foto, bilar, båtar eller att bygga elektronik 
sjö Iv bör passa på nu! Du får hör chansen att köpa bra handböcker 
inom Ditt specialområde till förmånligt pris - 35 % ligre ön ordinarie pris. , 

FOTO HANDBOKEN FOTOTESTER ALLA BILAR -82 
En handbok för dig som är litet osäker på hur du 
bäst använder din systemkamera. Du får 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 nyt! modellår. Hundratals nya bilar. 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:
Din pris: 19:50 

SKÄR GARDS
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:-
DIn pila: 341-

I 
I 

-I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Skicka in 
kupongen nul 

~I 
/ 1 

I 
I 
I 
I 

----------~------------ . 

Din 23:- DIn prII: 21:50 

---------------~--- ... BYGG SJÄLV 5 
a , jag beställer nedanstående I _ ELEKTRONIK 

bok/böcker - Frankeras ej I 
Vår exp .avgilt på 2:50 per försändelse Specialtidnings- I Behandlar radiostyrning, 
samt postens portoavgilter tillkommer. förlaget I amatörradio, bilelektronik, 

betalar porlot mätinstrument, fotoelektronik 
DIll C:a I mm. 

...... ex Fotohandboken 
prU pris I 18,5 x 25 cm. 144 sid. 
19:50 35:- C:a-pris: 40:-

...... ex Fototester 23:- 35:- Specialtidnings- I Din prII: 25:-

::~ ~::::: förlaget AB I BYGG SJÄL V 6 
CB()CI(EII I - DATORER 

••••••••••• _1 För dig som vill bygga datoI rer . Även för dig som vill lära 

... ... ex Skärgårdsnavigation 

... .. . ex Bygg Själv 5 - elektronik 25:- 40:-

SVARSFÖRSÄNDELSE 

.. . . .. ex Alla Bilar -82 

. ... .. ex Bygg Själv 6 - datorer 25:- 40:-

Namn . ... . . .. . . . ... . ..... . . ... .. . . . . .... . .. . . . . .. . . . . . . . , Kontonummer 6820 
10360 Stockholm 3 

I 
dig hur datorer fungerar och 
kan användas. 

I 18,5 x 25 cm. 144 sid. 
Adress . ... .. . . . . . . . ... . . . . ... .. . . . . . . . ... . . . . . .... . . . .. . 

Postnr . .. . .. . . Posta d ress .. . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
I C:a-pris: 40:
I DIn prII: 25:-

.--~------~----~ 



OKTOBER 1982: MÅNADENS SOLFLÄCKSTAL: 92 
I RT 1979, nr 4 visades hur diagrammen ska tolkas. 
Diagrammet över brusfältsstyrkan anger den fältstyrke
nivå i dB över 1 }.LV /m radiobruset förväntas överstiga 
högst 10 % av tiden. Bandbredden antas vara 3 kHz, 

FJÄRRAN ÖSTERN AUSTRALIEN 
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men kurvorna kan lätt omräknas till en annan band
bredd om 10 log B/3 adderas till avläst värde. B är 
önskad band bredd i kHz. Prognoserna är framtagna av 
Televerket, avd RL, Farsta. 
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BRUSFÄLTSTYRKA 
~~z Mottagning i Sver ige höst . Bondbr. dd 3 kHz 

Og G!tifici.U törn i snivå 
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000 02 O. 06 08 10 12 14 16 ii"" 20 22 2. 
GMT 

NY 
KATALOG 

O 

FRAN 
HEATHKIT 

Ja, sänd mig gratis katalogen nu!! HEATHKIT Byggsatser för 
kunskap och 
arbete. 

Namn ____________________________________ _ 

Adress ____________________________________ _ 

Postad r. __________________________________ _ 

Postnr _____________________ -:-::---,-:o-= Heathkit Scandinavia AB, Box 12081, 10223 Stockholm 
RT 10~82 Ordertelefon: 08-52 37 00 

Informationstjanst 33 
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OTROLIGT 
PRIS 

48:-
inkl. moms 

OM 0163 T8 

Dometweeter med stor magnet och hög 
effekt. Perfekt när du bygger nytt eller vill 
förbättra dina gamla system. 

Systemeff. 80 watt 
Frekv.omf. 2-22 kHz 
Dist.max 0,8% 

Impe,dans 8 ohm 
1" textildome 
48:- exkl. frakt 
4 st fraktfritt 

------MI~CH-------
Carl Krooks gata 9, 252 25 Helslngborg 

Tel. 042/183380 

Jag beställer .. ... .... st OM 0163 T8 

Namn ... ............ . ..... . . .. .. ... .. ... : .......... . ...... . 

Adress ... . ......... .. .... . . . . . .. . ............•. ... ........ 

Postadress . .... . . ...... . .. . . .. . . . .... .. .. . ..... . . . . RT ·l·o..si 

n orm,auonstjansl 34 

MOSPOWER 
OBS! 

Svensk 
tillverkn ing 
MOS 100 

2x 50 WATT 
MOS 160 

2x80WATT 
MOS 200 

2x100WATT 
MINICs ' nya revolutionerande MOS FET effektförslärkare är uppbyggda med moder· 
naste teknik och med HITACH Is nya spännings· och strömtåliga MOS FET effekttran· 
sistorer med " rörkaraktäristik" . På grund av att övre gränsfrekvensen för MOS FET· 
trans istorer ligger ca 10 gånger högre än för vanliga transistorer kan man öka snabb· 
heten, SLEW RATE, och minimera transientintermodulat ionsd istorsionen TlM (OlM , 
SID etc). 
Förstärkarstegen är uppbyggda på ett dubbelsid ig t kretskort av epoxylam inat och de 
vikt iga drivkretsarna är ingjutna i värmeavledande epoxy för basta temperaturstabi ii · 
tel. Modu lerna levereras färdiga med monterad kylare samt intrimmade och körklara. 

MOS 100 och MOS 200 är kompletta MOS FET Stereo-effektförstärkare. De leve
reras i lätt byggd byggsats med trimmade förstärkarmoduler , låda, nätaggregat sam t 
byggbeskrivning . Lådan är byggd en l igt 19" rackstandard och är mekaniskt mycket 
stabil. Panelmått: 11 0 x 482 mm. Djup: 205 mm. 
MPM·l00 är en förstärkarmodui med samma uppbyggnad som de som ingår i MOS 
160 och MOS 200. Med ± 40 V drivspänning ger denna modul 100 Watt i 4 ohm och 
70 Watt i 8 ohm. Mått : HI5 x 100 x 56 mm. 
Gemensamma tekn iska data: 
Ingångskänslighet 0,775 V 
Ingångsimpedans 10 kohm 
Högtalarimpedans 4 ohm -
Frekvensomfång -1 dB 3 Hz-350 kHz 
Effektbandbredd -3 dB 5 Hz-150 kHz 
Distorsion THD 20 Hz-20 kHz. 0,003 % 
Dämpfaktor 100 
Slew rate 50 V/usek 
Störavstånd 110 dB 

PRfSER MOS 100 2x50 Watt 990:-
MOS 160 2x80 Watt 1290:-
MOS 200 2xl 00 Watt 1490:-
MPM· l 00 förstärkarmodui 445:-
Handlag 2 st 50:-
Nätaggregat för l eller 2 st MPM-l 00 295:-

Priserna 
inklusive 
21,51 % moms 

Katalog mot 10:- I sedel eller frimärken. 

Box 12035, 75012 UPPSALA 
Butik Prästgårdsgatan 1. Tel. 018·109390 

Informationstjanst 36 
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Komponent
huset i 
Huddinge 

LSI-kretsar från lager. 
Prisex, 1 OO-priser exkl. moms. 

4116 16Kx 1 dyn RAM 200ns kr 10:50/st 
4164 64Kx1 dyn RAM 200nskr39:90 
2114 1 Kx4 stat RAM 450ns kr 8:75 
6116 2Kx8 CMOS RAM 200ns kr 32:20 
5114 1 Kx4 CMOS RAM 300ns kr 15:40 
5115 1 Kx4 CMOS RAM 200ns kr 18:55 
2732 4Kx8 UVPROM 450ns kr 29:40 
2764 8Kx8 UVPROM 450ns kr 64:40 
Z-80A CPU kr 25:20 
Z-80A CTC, PIO kr 21: -
8085A CPU kr 22:40 
8255AP-5 Periferi kr 16:10 
8080A CPU kr 19:60 

Diskreta halvledare, prisex. 1 OO-priser exkl. moms. 

Be 547B, Be 557B kr 29:70 O/O 
Be 107B, BC 108B kr 75: - O/O 
1 N 4004 kr 27:60 O/O 
LED 3 och 5 mm röd kr 43:80 O/O 
LED 3 och 5 mm grön och gul kr 58:20 O/O 

OKAB-ROEDERSTEIN AB 
Box!i046 • 141 05 Huddinge· Tel 08188 0136. 9700 25· Telex 17122 OKAB 

Informallonstjanst 35 

AUDIO DESIGN 

MARENlUS 
Beställ den nya AUDIDKATALOGEN 
(pris 10:- ). Du får en intressant demo
kasett på köpet. 

Tillverkning och försäljning: 

INGENJöRSFIRMA 

LEIF MARENlUS & CO HB 
BOX 5086 421 05 VÄSTRA FRöLUNDA 

POSTGIRO: l 63 77·4 TELEFON: 031·479347 

Informationstjanst 37 

LJUDMIXERS 
FöRSTÄRKARE 
RYMDKLANG 
FILTER 
LIMITERS 
NOISEGATE 
KOMPRESSORER 
BRUSREDUCERING 
PEAKMETERS 
OVERRIDER 
BAS·SYNTHESIZER 
MIK·FöRSTÄRKARE 
KOMPONENTER 
M. M. 

MEDLEM I 

€ ELEKTRONtK 
INDUSTRI 
FORENINGEN 



Bygg själv! 

2035A 
31 
siffrors 

Digitalmultimeter 
Kompl.byggsats 565:- exkl 
moms 

Begär katalog och pri slista 
över · Sabtron ics byggsatser ! 

mefa Elect ronic Import 

Box 4023,281 04 Hässleholm 
Te 1.044- 84149 

InformatlonstJanst 38 

• Be lysningsautomat 1000 W 475:-

- .,.... .. -

~ 

• Framkallnings· och etsaggregat 350x350 mm 585:· • Borrmaskin inkl. arbetsbord 
450x210 mm 755:· 
oubbelnätaggregat 745:· 

" för max 12 Eurokort 1.598:-

(g,., I 
Iq) 

, I ~ 
• Kretskortslaminat med fotoresist 100x160 mm ES12:18 . OS 13:44 
• Framkallningsmedel10 gr 2:10 • Etsmedel 500 gr 14:75 • Profiler för självbyggare. 
• Instrum~ntlådor eloxerad aluminium från 83:50 Pr iser exkl. moms och frakt. 

SOLECTRO AB T ELEFON 046/293555 
BOX 62 • 23700 BJARRED 

Informationstjanst 42 

RITTRL 
I APPARATLAoOR 

t-Diij/. 
Telefon 
Ängelholm 
0431-13855 
Stockholm 
08·744 27 95 
Göteborg 
031·28 90 80 
Sundsvall 
060-1 2 5560 
Örebro 
019-1167 10 

fran BO PLA 
Marknadens största son iment pa smalador omfana nde: 

• Apparat- och kopplingslador i • Element- och stickkontaktslador 
aluminium, makrolon eller polyester • T erminallador 

• Regulalorlador med aluminium fron t. e Normlador för in fälInad 
med eller Ulan rransparentlock • Kabelförskruvningar i polyamid. med 

• Pulpellador bl. a. dragavlaslning och bÖJskydd 

Jag vill ha: - - - - - - - - - - - - -
BOPlA 

Q Datablad 

D Besök 

C A4·pärm 

HITTAL Scandinavian ab 
Box 1186, 26201 Ängelholm 
Tel 0431-138 55 

Informatlonstjanst 44 

Namn 

Forelag _______ _ 

Adress ________ __ _ 

Tel __ 
RT 10-82 

LEVERANS OMGAENDE FRAN LAGER 

TILLBEHÖREN! 

TILL VART LJUDMIXSYSTEM HAR VI ETT 
TILLBEHÖRSPROGRAM , DESSA PRODUKTER 
HÅLLER SAMMA HÖGA KVALIT ET SOM 
VARA LJUDMODULER • 

"KASSEn· 
SKRÄDDARN:' 

PRODUKTER UR SORTIMENTET: 

AUDIOFAD PLASTBANEREGLAR ERSÄTTER 
TEX PENNY&GILES MEN TILL ETT 
BETYDLIGT LÄGRE PRI S . Dill 
MILABS MIKROFONPROGRAM : 
CL4AD "mygga" 5 4 5 : - DC73 KOND
CA~D 865: - F69 DYN CARD 680 : -

CANARE MIKROFON OCH MULTIKABEL : 
MI CKABEL 5färg 7 : 15 / m 5 : 75/m/100m 
12 PARS MULTIKABEL 79:-/m/30m 

NEUTRIK XLR KONTAKTER SLADDHAN 14: -

Vi är specialister på skräddarsydda 
ljudkasetter. Vi laddar ali t mellan C· 1 
t ill C·100. Högsta kvalitet. Standard· 
längder C-1 O, C-20, C·30, C·4S, C-60 
samt C-90 finns på lager för omg 
leverans. Garanti på varje kassett. 

ÅvOIO OEVELOPMENI/ 

Kontakta oss så tar vi fram kassetter 
som passar just Dina behov. 

ALEXETT 08-52 10 80 
BOX 2071 200 12 MALMÖ 0 40 / 120642 Igeldammsgatan 12 

InformationS1Jånst 40 
InformationstJanst 41 

LABORATORlEVAGN 
En vagn som täcker de flesta behov för skolor, 
industrin, laboratorium o.s.v. Total upplägg· 
ningsyta 0,7 m2 fördelade på 4 hyllplan. De 
båda övre hyllorna är ti ppbara mellan 
-S' - +4S' . Gum mihjulen har en diameter på 
100 mm och ger därför en jämn och mjuk 
gång även på ojämt underlag. 
Mått: Höjd 900 mm. Bredd 4S0 mm. Längd 
600 mm. Max last 1S0 kg. 
Vagnen är målad i slagfast pulverlack med 
vinröda hyllskivor och svart stomme. 

Tillverkas och säljs av: 
T ELON IC , Hökåsv. 76, 772 3 1 Västerås, 
te l. 021·247 63. 

InformatlOnstjanst 43 R/ 
, ~ SAVEN 5.(1# 

'HELPER 
HJALPERl 

I Automatisk Sinadmeter/AC Voltmeter. 

Lågt pris! 

Direkt från vårt lager i Waxholm! 

§ .RVENRB 
Strandgatan 3 • 18500 Waxholm • Telefon 0764-31580 

InformatlonSljanst 45 
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•• 
ALL! MOJLIG! 

Det kostar bara 15 kronor per rad att annonsera under"ALLT MÖJLIGT" 
-Radio & Televisions radannonser.Annonsen skall inte vara längre än 10 rader. 

Lägsta pris är 45 kronor(3 rader). 
Har du något att sälja skall du prova"ALLT MÖJLIGT". 

Använd kupongen.Den finns i tidningen. 
Gäller endast privatpersoner! 

=~ 
Ampex beg. databandspelare Höggrafikspel t il l VIC·20 3. Motstånd 1/4W 5% (2%) säl· 
felfr i! Lämpl. för ombyggnad 5k space-inv, aestero id, alien - jes i sats bil ligt inneh . över 
till studiobsp. Tel 0500-38607 inv, space-out , minfält , lista: 1000 st , minst 10 st av varje 

8 k/st samt I. 18 kr kassett. 18 värde , ca 100 värden . 5 

lir 10-1981 kr/st samt l. 45 kr. Pg ohm-lohm. R&TV årg 76, 
Dator AIM65 med bas ic och 4709785-2 M. Wo lf 77, 78, 79, 80, 81 samt vissa 
Forth nätagr. Med plats . för nr. av årg . 74- 75. Tel 031 -

Tekn . söker eX.arb i hemmet 
expans ionskort. Tel 0750- 18 32 20 eft. 16.30 
26420 kvällst id Säljes Stud ioPrylar: Teac 4 

gärna kretskortmontering e.1. 3340 S. MM8 MIXER 3 st 
Tel 0290-281 38 eft kl. 17 compressorer. 2 st Hörlurar 2 st Fostex diskanter T945 

I[ )1 

Säljes: Dynaco PAS3 + Mark Burns Bas Hawk rymdklang 50W 110 dB ej använda 1 år 
III i mycket bra skick . Tel Div Sladdar o Phone Box t il l gamla 950:- st. Fantomagg-.. 0240-80050, kvällst id 36096 högstbj . Te l 0522-13362 eft regat 48 V m fasvändning 8 

KOPIB 16.30 mikro 300:- . Sentec PA 77 
slutsteg 2 x 35 W 300:- .Au -

PIONEER och ISOPHONE 2 dex rymdklang 800:-. 5 st 
st PD50 + PH50 och 2 st 390a/URR perfekt KR5500 Philips hörl. hög ohm 75:-

Köpes : Flexskivminne till P30/37 A. Nya ald rig använd JRC/NRD 72 ny (marin st. Mixer 16/2 ba l 3 tappblock 
ABC 80 datadise, Lu xor eller pris 2800:-. Tel 0760-50337 NRD515 AC&DC) KR 8500 mm med 28 mu lt ikabel 
l ikv. tel 0934-10989 kom. Kristallfilter 455 Kc fem 4900:-. tel 035-201 05 eft kl 
efter kl. 16 st. 0,7 ti II 10 Kc kr 800. Kera- 18 

Säljes: Sh arp PC-1211 inkl. miska filter 1 till 8 kg 455 Kc 
kassett interface, Olympus modifieringssatser till FRG7 

Köpes : Bilst. Bic-Cl , äv . de- bandspelare med micro- t i II 7700 m.fl. Mån. till tors o HP41C + Printer, kortläsare, 
fekt. Säljes: Bilst. Pioneer kassetter, 2 hast. Upp till 2 efter 19.00. Tel 040-92 1848 minnesmoduler säljes myc-
KP66G + GM40, mkt bra t im speltid ! Pris: 1500:- (pri- ket billigt. Bernt 0521-191 40, 
skick. Pris 700:- . Tel 08- set kan disk). arb 72350 
7134281 dagt. Janne S. Tel 040-134263 RT -DATOR säl jes. Moder-

kort CA-800 CPUkort cA 6819 

I[ )1 

med 6808 o lk RAM . Hex. tan - Säljes: 64k Ram för ZX81 
16k minne till ABC80 400:- . gent o displaykort cA 8006, 1500:- , ZX 81 900:- . Tel 

SÄLJIll Tel 0480-18707, kvällstid monterad pris 2100:-. Te l. 0500-39831 8.00-12.00 
21 - 23 08-363388 

Säljer f ickdatorn ! 
Säljes: oscilloskop TRIO Förstärkare Spat ial COH. Casio FX-702P + kassett in-

ZX81 ägare se hit! CS1562A 10MHz med två pro- TVA-l . Rullbandsp. Tandberg terface FA2 köpt 820312, nytt 
64k-RAM 1500 kr, 16k-RAM bar 1 eller 10 ggr dämpning . 10 x 4 si + Xtra huvud + 1800:-, nu 1300:- . Tel 0755-
500 kr. Utländska ZX-böcker Janne 08-360368, 08-875086 fjärrk . 10h. Tel 018-134741 169 18 efter 19.00 
och program. Tel. 0431-
271 29, 19-21 . 

Seg TEAC 334DS 4-kanal REVOX A77 4 spår 3750:- . TI -59 programmerbar räkne-
med proffsdbx 157 för fyra TEAC Audio mixer AX 300 dosa med magnetkort 995 kr. 

TELMAC 1800 med 4k RAM , kanaler 9.000:- . 2 st peavy- 1750:- . Tel 054-100965 tel 9-17 0155-44746, efter 
nätdel , tangentbord , band- högtalare 112 m Black- 180156-31031 
spelarutgång och VH F- widowhögtalare i basen . 
modulator k.3. Inbyggd i Disk-horn . kompl. med huvar. MINNESKORT t i ll Acorn 
plexilåda med högtalare. Tel För båda 3000:- . Tel 090- Atom. 17k RAM . Ryms i tan- FYND. Videobandspelare 
035-108502 137976 kvällstid gentbordet. Bestyckas med svart/vit , 1/2 tums band på 

2114 el. om låg strömför- öppen spole följer. Tel 013-
brukn. önskas 6514 105400 kväll 

Horn typ Kaplan , Sperrling, S-100 64k Ram kort " Jaws" (C-MOS). Kretskort + 
Klipsch.Vissa löselem. ex. best. 48k Dyn, 8202 contr. dokumentation 
T35 350:- VLD-13 275:- , ba- ' 900:- . tel 013-299008 eft 18 285:- + porto. Tel 021- Mikrodator. Ny Sinclair ZX 81 
sar. Trafolösa rörslutsteg , 135024e. 18 med 1 spelkassett och flera 
talförvrängare för tel. program sälj . billigt. Tel 031 -
Tel. 08-853500 541642. Anders 
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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 ruta 
och lämna en ruta tom 
mellan varje ord. 

Du ser genast hur många 
rader det blir och vad an
nonsen kostar. 

Annonsen får inte vara 
längre än 10 rader. 
Lägsta pris 45:- (= 3 
rader). 

Har du något att sälja 
eller vill du köpa något 
eller kanske byta - då 
skall du prova 

"ALLT MÖJLIGT"! 

Kom ihåg att 
radio & 
televIsion 
glömmer man 
inte bort om man 
kommer ihåg att 
PRENUMERERAl 
Glöm inte bort 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. Varje 
annons är ju försedd med 
ett nummer. Det är bara 
att fylla i kortet med I 
namn, adress etc och posta 
det till oss. Vi ser till att 
du snabbt får svar. All 
informationstjänst är kost-x nadsfri! Sänd in kupongen 
inom 6 månader. 

Manus till ALLT MÖJLIGT 
radio&televisionsradannonser l 982 

Ulgivningsdagaroch Nummer l 2 3 4 5 6/7 8 9 10 11 12 
manusdagar 1982 ===-~-4=---4=---+-=----4=---4~-4=---4-=---+=-',....--t=-,,....--t..::..:::..-

Utg.dag 30 .12 3.2 3.3 2.4 5.5 2.6 28 .7 25 .8 28.9 27.10 26 .11 

Skrivdinannonshärl Manusdag 13.11 15 .12 19 .1 18.2 19 .3 16.4 14.6 13.7 16.8 14.9 14.10 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

D E T G Å R I N 28 TECKEN PÅ VARJE R A D 

Namn .......... ..... .... ............... .... .... ... ... ........... ... .... ..... ... ... ..... ........ Tel ... ... .... ... .. .. ....... ...... ... ... ....... ... . 

Adress ............. ..... .... .... .. ............... .. ....... Postnr ................... ... .. Postadress .. ... ...... ... .. .. .............. . . 
OBS! Endast förskottsbetalning med check eller per postgiro!! 

9.P!20~8-~M~k ~o~n~e~R,::::a~n~sl DCh~ b~g::. _ ~ 

PRENUMERATION 
Ja, jag prenumererar på RADIO&:TELEVISION ett år framåt 

och får 12 nummer (ll utgåvor) för kronor 159:-. Jag betalar 
senare när inbetalningskortet kommer. 

VARGODTEXTATYDLlGTI 392 

Efternamn .... .. .. ...... ... .................... .. .. ... ......... Förnamn ... .... ...... ...... ... ... .. .... .... c/o ................. ...... .... . . 

Adress ... ... .. .. .... ... ... ........................... ... Fbstnr .......... ...... ........ Fbstadress .................. .. .................... . 
Gata,posUada.boxetc 

Land.. ..... ... .... ... ....... ...... .. .. .... .. .. .... .. ... . Personnummer ....... .... ...................... .... .. ... .. .... ... ....... ... .. .. . 

-------------------
•• 

I N FOR MATIONSTJANST 
Jag vill vela mer om härförkryssadeannonser: CD CD CD CD CD CD CD CD CD ® 
®®®@®®®®®@@@@®®®®@®® 
®®®®®®®®@@®®®@@®®@@@ 
®®®@@@®®@®®®@@@@@@@@ 
® ® ® ® @®'@ @ @@®® ® ® @@ ®@ ® ® 
®®@@@®®®®@@@@®®@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@®®®@@@@@@@@ 

Företag .............. .. .... ~ .............. ..... ....... .. .. ......... Namn ... .... ..... ..................... .......... ... .... c/o ..... ..... ..... ...... ....... ... .. . 

Adress ... .. .... .. .... .... ... .. ... ... .... ... .. ............ .. Postnr .... .. .. ... ... .. ......... Postadress ...... .. .. ... ...... ... ... ... .. .......... .... ... .. ... .. . 
Gata ,postlada,boxetc Land .......... ...... .. .. ... .. .......... ... ... ............. . I RT I 82 I 10 I 

ae ~8et - Ot R~ - ~OI2IV3J3T .08 OlaAR 



radio & 
television 
Box 3188 
103 63 Stockholm 3 

radio & 
television 
Box 3263 
10365 Stockholm 

Svarspost 
Kundnummer 16345399 
103 60 Stockhol m 3 

Informationstjänsten 
radio & 
televiSion 
Box 3188 
103 63 Stockholm 3 
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Frankeras ej 

~ 
betalar portot 

Brev
porto 

KASSETIEST 
forts fr sid 9 

betyder att man kan få ut verk
ligt stor dynamik också med 
enklare spelare. 

Typ II ger oftast lite mer 
dynamik än järnoxidbanden, typ 
I. Samtidigt brukar också kopie
ringsnivån vara lite högre. Kva
litetsnivån ligger normalt högre 
än för typ I, men banden ställer 
också större krav på spelarna 
genom att de måste köras med 
högre förmagnetisering. 

Typ I rymmer ett brett spek
trum av band från de allra 
enklaste oxiderna upp till veri
tabla superband. Inget av dem 
ställer större krav på spelarna, 
och priserna är oftast rimliga. 

Dags för val alltså. Ledning 
bör du få av våra staplar och 
poängsättningar. Där framgår 
emellertid inte t ex pris. Och det 
är givetvis en viktig parameter. 
Även om de flesta metallbanden 
alltså är överlägsna det mesta så 
kan de vara för dyra. Det blir 
alltså till att väga pris och kva
litet. I den vägningen finns den 
ärade läsarens plånbok med, och 
om den vet vi platt intet. Blott 
om vår platta dito. • 

TDK forts fr sid 16 
ger nämligen också ett märkbart 
diskantlyft. Mätmässigt stiger 
frekvenskurvan med 2 dB vid 10 
kHz, vilket bara "överträffas" av 
Agfa Fe I-S som ger 2,7 dB. Det 
lyftet är egentligen att betrakta 
som en ofullkomlig frekvensgång, 
men det för med sig att också 
utstyrbarheten vid höga frekven
ser blir förnämlig. När så lågfre
kvensdynamiken är nära nog 59 
dB och nivåjämnheten av allra 
bästa klass kan betyget bara bli 
att bandet är mycket bra och av 
allra bästa kvalitet i grupp I. 

Även TOK AD ger en diskant
betoning, men aningen lägre än 
AD-X. Dynamiken är någon dB 
lägre, och även diskantförmågan. 
Ändå är dynamiken jämförelsevid 
hög, och nivåjämnheten är oför
ändrat god. Vi placerar därför 
bandet i samma grupp som AD-X, 
dvs bland de bästa banden av typ 
I. 

Så finns det också ett budget
band från TOK: TOK D. Det 
tillhör de mindre anspråksfulla 
bandtyperna. Här är det inte 
fråga om diskantlyft och sådant 
inte, utan om diskantfall och 
ganska dålig dynamik vid både 
låga och höga frekvenser. 



Vi har gjort det lättare för di . .. på marknaden I'dag V· g att hitta ratt produkt och t ' " . . arJe produkt/t'" Janst 
sm speciella rubrik Lätt och " k'Janst är placerad under . overs ådligt! 

1~1\II.JtJI)l'NI)I~rl' 
radio & 
televISion 

Datorer -
ATOM TIL~BEHÖR 

ROMBo.RO 4 x 4k, soft 
sWitch 395: - . To.o.LBo.X 29 
nya komm. + 1200 baud 
31~:- . OISASSEMBLER 
39.-/79:- . SPACE INVAN· 
OERS 12k m/c 99:- . GALAXI· 
AN 12k M/c 119:-. SPACE 
FIGHTER 12k m/c 119'
CHESS 12k m/c 119'·-': GUN 
FIGHT 12k m/c 109 '~ 'RIT 2' 
159' - V·" ; , m.m. ar nya prislista 
erhalles gratis på begäran. 

JB DATA construction 
Box 7022 
424 07 Angered 
Tel. 031·30 1022 

ZX81 

16k Ram minne monterat i lå· 
da .. lntruduktionSerbjudande 
449.-. Kommer snart 64k 
Ram och höggrafik 192 x 248. 

Ekdahls TV AB 
Box 89, 571 00 Nässjö 
Tel. 0380·10542 

ABC·80·ÄGARE! 

80·teckens tillsats 895'-
64k RAM 1695:- . 16kÅAÅ 
795.- . Priser inkl. moms. 

Ge·Jo Elektronik 
Box 30, 52030 Ljung 
Tel. 0513·50673 

SAFTIG 
som~arrabatt på Olivetti 
elskn~: , räkne- och ordbe
ha~dhngsmaskiner samt 
sknvare! 

Tillfälle just nu: Terminal
bord 1.60x86 cm, med ställ
bar skiva 76x57cm och 
hurts. HALVA PRISET' f " 
1825:- nu 895:- . orr 

Minipriser även på jap 
kassaskåp, broschyrställ 
m.m. 
Ring 08-400 320/400 880 
BILLEBROS 
SNABBGROSS AB 
Skånegatan 75 Sthtm. 

Datorer 

NYTT FÖR ABC 80 

TKN ·80 (80 tecken skärm) 
950:- . o.BS. 20rdbehandlin 
~~~5-:- ' Mlc.rollne 80 skrivare g 
. .- . Sand 8:- i frimärke 
el. c~,eck för 118·sidig kata· 
log ( Sveriges bästa " ). 

ABC DATA 
Box 2002, 18502 Järfälla 
Tel. 08·761 6655 

ZX80 - ZX81 - ZX80 

15.K Ram f!1inne av mycket 
hog kvalIte I stabil plastla' d 
Inga " bb " a. vo el ·problem etc 1' . 
tet format: 8 x 5 x 3 cm G ' I 
t ,S spel program. (Alien.' ra· 
attac~) . , maskink. på kassett 
medfoljer. (Värde 60 kr) 
o.slagbart pris , endast 395 
kr + moms. Vi har även mas· 
s?r av program mm. Begär 
var senaste grat is katalog . 

ARNSVIK·DATA HB 
Box 19017 
250 19 Hel~ingborg 
Postg iro 746521·4 

•• 
Ovrigt 

LAMINAT FILM M.M. 

Vi har allt ni behöver för till · 
verkning av mönsterkort och 
Instrumentpaneler. Vi överf " 
era layouter till film . Leve. or, 
rans direkt i er brevlåda P . 
lista gratis . ' riS, 

JÄMT·TEKNIK 
Köpmangatan 44 
831 33 Östersund' 
Tel. 063·129972 . 

vie TILLBEHÖR 
V· Icmen , Amok, JBpack1 (3 
spel) 90 kr/st. Lager (disk . 
band , prt) 195 kr . 
~ranpd&Skivreg . (band + prt) 35 

. ers.reg 140 kr m.fl. re 
progr. ny prislista erh på gb'e 
garan. . ' 

JB DATA construction 

T
BOX 7022, 424 07 Angered 
el. 031 ·30 1022 

BILLIGA BRA BAND! 

TOK AD C90 13.80 TOK SA 
36015.80 C90 19.80 Maxeli 

D C60 13.40 C90 1480 Ma 
xell UOXL 1·S C60 Hi.oO C9Ö 
2.00 Maxeli UD x LX C90 
18.00 Videoband! TOK VHS 
E·180 140:- TOK Be.tamax 
L750 140:- Maxeli VHS E· 
~n0140 : -:- Maxeli Betamax 

t 
1.40.- + Andra produk· 

er , mangdratJatt. 

RADIOTEKNIK 
SI.ätter.yd Norrgård , 571 00 
Nassjo. Tel. 0380/15323 
25052 ' 

Passa På! 
för att här kommer kanske E . 
handsken . Sälj din produkt//bJUdandet som passar dig som 
eftertext för småföretagare jEanbs~ gd

enom 
Radio & Televisions • r JU andet. 

Regler för annonseringen: 
Endast Insänd kupong gäll Ö er som manus 

?pen .endast för småföretagare. . 
Bifoga Inga pen V · f ___ .,2;r. I akturerar efter införd annon 

I Manus Im:lnlil.i(ji}i~iiri 
I RadiO & Televisions eftertext-

annonser för småföretagare 

I Nummer. Kostnad 250:-/st + moms ' 

: ~:::::~~ . .. 
I ~Jx; I I I I I I I I I I II I I I I I 

I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I II I I I I I I 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 
1 I I III II I I I IIIf:::::::"1 111 11 111 
I 1.1 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 

Namn . I I I I I I I I I I I I I 
I .... .. ............... .................... . Adress.. .. . ........ ............ ... ..... ... ..... .. . . 
I Post - ........ .. ..... .. ... ..... .. ... .. .... ....... .. ........... .... ....... .. ... .. .... ::::::: :: ...... . 

I nr .. ...... .... .... .. .. Postadress ...... . 

I ~~~O~ANLiGÖCHTEX;:A: 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I. 
I 
I 
I 

I 
KupongEn skickas till 
RADIO & TELEVISION A 

L
BOX 

3188 103 63 St ' nnonsavd./Erbjudandet 
• ockholm 

---- -------_~J 
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I nästa 
nummer av 

radio & 
television! 

Tema: 
WUD- OCH 

MUSIK-
ELEKTRONIK. 
Du kan köpa nya 

'numret fr.o.m 
27:e oktober. 

•• 
LAS DET! 
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ANNONSÖRSREGISTER 

RADIO & TELEVISION 

NR 10/82 

Sid 
Agfa Gevaert 18 

Alexander Kassett 93 

Algatronic 39 
Audio Development 93 
Audioscan 27 , 69 

Awilco 93 

BASF 32 

Beckman Innovation 22 
Betoma 4 , 5 

Elfa 31 , 40,100 

Frekvensia GeTe 60 

GJRj Thellmod 48 
Gylling 99 

Handic 68 
Heathkit Scand 91 

HiFi Kit 90 

Tommy Jenving 86 

Josty Kit 20 

Lagerkrantz Elektronik 64 

L.S.I. Electronic 66 

3M Svenska AB 88 
Leif Marenius 92 

Mater Import 67 
Mefa 93 
Mikrokomponent 24, 70 

Minic 92 
Olle Mirsch 92 

National 47 , 59 

OKA B Roederstein 92 

Philips 37 , 44 

Pioneer 6 

Rennemarks 84 , 85 

Rittal Scand 93 
Rydins 2 , 83 

Saven 93 

Scandia Metric 38 
Solectro 93 

SRA 69 

Stage & Studio 25 

Teleinstrument 65 

Teleton 17 

Telonic 93 

Terco 63 
Texas Instruments 28, 29 

Yamaha 87 

Älvsjö Sydimporr 25 

Prenumerationstjänst 
Postadress: Box 3263 , 
103 65 Stockholm 3 
Telefon : 3407 90 
Postgirokonto: 88 95 00-5 
Prenumerationspris : 

Helår 12 nr 144: -

Prenumerationer kan beställas 
dirket från Prenumerationstjänst, Box 3263, 
103 65 Stockholm 3. i Sverige pa närmaste 
postanstalt med postens tidningsinbetal
ningskort , postgirokonto 88 95 00-5. 

Definitiv adressändring. som måste vara 
förlaget tillhanda senast 3 veckor innan den 
skall träda i kraft , görs skriftligt antingen på 
av förlaget utsänd blankett eller postens 
adressändringsblankett 2050.03 . IAdress
ändringsavgift 2:50.1 

Nuvarande adress anges genom att 
adresslappen på senast mottagna tidning 
eller dess omslag klistras på adressändrings
blanketten . 

Adressändring på utländskt postabonne
mang verkställes på posten i respektive land . 

Äldre lösnummer kan rekvireras genom 
Pressbyran eller direkt fran Åhl,," & Åker
lunds Förlags AB , Torsgatan 21 , 10544 
Stockholm, tel 736 40 00 - Lösnummer
expeditionen . Som regel finns dock endast 
ett halvt år 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 år
gangar och kan ibland sta till tjänst med 
kopior . 

AOVERTlSING REPRESENTATIVES 
Belgium 
Publicitas Media, Avenue de Terveuren 402, 
B- 1150 Brussels, Telephone 027 / 
719812-13, Telex 33795 
France 
R.I.P.S.A . 26 Avenue Victor-Hugo, F-
751 16 Paris, Telephone 01 / 5006608, 
Telex 61067 
Danmark 
Civil0k.onom Bent S W issing, International 
Marketing Service, Kronprinsensgade 1, 
OK- ll 14 Köpenhamn. Tel 01 / 1 1 5255 
Germany 
Publicitas GmbH, 2 Hamburg 39 , Bebelallee 
149, Tel 040/ 51 10031-35 , Telex 
02 15276 
Holland 
Publicitas, 3B , Plantage Middenlaan, Am
sterdam 1004, Telephone 020/ 23 20 7 1, 
Telex 11656 
Italy 
Etas Kompass Riviste Estere, Via Mantegna 
6 , 20154 Milano, Telephone 02/ 34 70 5 1, 
Telex 33151 
Switzerland 
Mosse-Annoncen AG, CH-8023 Zurich , Lim
matquai 94 , Telephone 01 / 473400, Telex 
55235 
United Kingdom 
David Todd Associates Ltd, 1 17 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 . 

Beträffande komponentvärdena i 
schemana giller att för motstAnd ute
lämnas ohm-tecknet. och för kondensa
torer utelAmnas F. 

SAledes Ar 100 = 100 ohm, 100 k = 
laO kohm, 2 M = 2 Mohm, 30 p = 30 
pF, 30 n = 30 nF 11 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 förfrAgningar som avser i RT 
publicerat material - artiklar, produkt
översikter m m samt byggbeskrivningar • 
scheman och komponenter liksom kret
sar - resp allmänna frågor skall göras 
skriftligen till red. T elefonförfrAgningar 
kan i alIminhet inte besvaras p g a 
tidsbrist . För alla upplysningar om Aldre 
RT -nr :s innehåll hinvisas till bibliote
kens inbundna Arg med Ar.register . 
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Lysande teknik, briljant bild: 
Sony Betamax C-g. 

Det här är vår mest avancerade hemvideo, 
troligen den mest avancerade du kan köpa idag. 
Frontmatad och så kompakt att den får plats i ditt 
stereorack. 

Sony C-g har kristallklar stillbild och slow 
motion, variabel avspelningshastighet (2 x normal , 
1I5-del och 1I10-del av normal hastighet), snabb
spolning med bild i rutan och stereoljud. 

Den visar bandets position i tim/min/sek, har 
automatisk återspolning, återspolningsminne och 
möjlighet tillljudpålägg. 

C-g har brusreducering BNR, PCM om-

kopplare för digitalt ljud, störningsfria bildklipp 
och direktingång för kamera. 

Du kan förprogrammera Sony C-g för 14 
dagar och g inspelningstillfällen , den har 
automatisk programsökning och trådlös fjärr-
kontroll. I Beta 

Och den har Betamax- rn 
systemets världsberömda bild-
skärpa. Gå in och titta närmare S O N Y. 
på den hos en Sony-handlare. ® 

Sony markandsjörs i Sverige 
av Gylling Hem,Elektronik A B, ett Gylling/ öretag. GYLLING 



- r 

--·,~x x~·tagit det bästa . 
från våra moving coil-pickuper 
- och ändrat lite påformema. 

Ortofons dynamiska (moving 
coil) pickuper används av professio-

~ nellt ljudfolk och musikälskare i hela 
världen - dom vill ju kunna spela av 
sina grammofonskivor så exakt som 
möjligt. 

Den nya MC 200 är resultatet 
av mer än 30 års erfarenhet av 
moving coil-produktion kombinerad 
med nya material och helt nya ideer. 
Den avancerade designen förenar 
pi<1c~.fPu , 0<;, ,f kU1l ' ~er ~~tegre-

" rad enyet so t on eraS l en -
tona$. nid l.'t tid dd~tning. ~ ~.-

1:1C 200jhar osedvånligt fim! 
analytIska egenskaper odi' ger et 
mycket neutralt ljud - med rak qek
veosgång i basen, detaljrika oC;h 'rena 

, ,,rpellantoner och en öppeU' Qi~ luftig. 
~ .t~iskarit. Bet ~r bland anIlatdet~a ;:,r: r 

som gör att tidningen Teknik föt Alla 
tycker att MC 200 är "det bästa vi 
hört!" (3/1982). 

MC 200 och de andra moving 
coil-pickupema från Ortofon - MC 10 
Mk II, MC 20 Mk II och MC 30, i det 

L~ , ·h, 'v~ I 1\. "'\fL " :.I,~ 

mer kända utförandet - finns hos din 
hifi -fackhandlare. 

Lyssa på dom. 

ortofon 
accuracy in sound 

Marknadsföres av ELFA RlFl AB, 
Box 1273, 17124 Solna. 

< • , ~ .. 

... ..;-! 


