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Nu kan du få JVC originalvideo 
med både Dolbyoch stereo! 

Rätt utnyttjad är en video till stor glädje. Du slipper bli slav under 
TV:n och kan spela in de program du vill se och sen spela upp dem när 
det passar dig. 

Många roliga, spännande och intressanta storfilmer finns idag på 
video. Är man en familj eller några stycken som delar på hyran, så blir 
det också mycket billigare än att se samma filmer på biograf. 

Skaffar du dig en kamera, så kan du göra dina egna TV-program 
av vänner och familj, av soliga semestrar och spännande tävlingar. 

När du upptäckt friheten och glädjen med en video och bestämt 
dig för att skaffa en, bör du välja ett välkänt märke. JVC, som är skapa
re av VHS, världens mest köpta videosystem, är ett av de mest avance-
rade och pålitligaste videomärken du kan finna. 

Marknadens mest avancerade videospela re. Den har 
Dolby brusreduceringssystem, vilket minskar bruset vä
sentligt. HR-1650 har två ljudkanaler för stereo. Den har 
trådlös fjärrkontroll och motordriven frontladdning och du 
kan programmera den för inspelning av hela 8 program 
under 14 dagar. Vidare kan du snabbspola med bild i bäg
ge riktningarna. 

Vill du ha en förstklass ig video med många finesser 
skall du välja HR-1650 från JVC. 

JVC videokamera GX-88 
En lätt och behändig 

kamera som är enkel att 
hantera. Trots sitt låga pris 
har den motorzoom och elektro
nisk sökare. Den automatiska 
vitbalansinställningen är ett 
extra plus. 

Det är en ypperlig video för sitt pris. Du kan program
mera den för inspeln ing upp till 10 dagar och du kan 
också snabbspola med bild i bägge riktningarna. Den har 
automatisk returspolning och vill du, kan du som extra till
behör, också få fjärrkontroll. 

HR-7200 från JVC är en mycket bra video, väl värd sitt 
pris. 

.; Använd JVC originalband 
för bättre bild och ljud. JVC 

originalband är 
dessutom 
skonsamt 

din 
ideo

spelare. 

JVC 
VHS Originalvideo. 

JVC Svenska AB, Spångavagen 399-401 . 16355 Spånga. Tel 08-7600340 
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OMSLAGET:jöreställer en av de 
videomaskiner vi testar i detta 
nummer. Hitachi VT 9500 är 
namnet på den, men vi provar 
ytterligare tre med börj an på sid 
10. 
Foto: Christer Flodqvist och Ber
til Hellsten 

INNEHÅLL 

DX-forum 9 
Med en panoramaadapter kan man 
få en god bild av vad som försiggår 
på det aktuella bandet man är intres~ 
serad av. En sådan går att få tag i på 
surplusmarknaden och vi visar här 
ett exempel. 

RT provar video 10 
Ur årets generation av videospe

lare provar vi här JVC HR 7650, 
Hitachi VT 9500, båda VHS, 
VHS-maskinen Magnasonic MVR 
8200 från Sanyo som tidigare en
bart tillverkat Beta, samt SL C9 från 
Sony som håller fast vid sitt Betasy
stem. 

Pejling 19 
RT:s speciella nyhet s sidor med ak
tualiteter och debatt, kommentarer 
och recensioner. 

Bygg själv: limiter 
för ljudlabbet! 27 
Alla som sysslar med att spela in, 
bearbeta och lyssna avancerat på 
ljud har glädje av denna limiter. Den 
kan faktiskt användas till mycket mer 
än bara begränsare! 

Ny katalogide 34 
Hitta rätt heter en ny komponentkata
log från Traco-Distributören. Den är 
framtagen med helt nya metoder, 
med datorhjälp . 

För 50 år sedan 37 
var magnetisk ljudinspelning inte en 
etablerad teknik. Den började dock 
komma i praktiskt bruk, som framgår 
av vår tillbakablick. 

Brev 37 
Läsarbrev av allmänt intresse besva
ras och kommenteras. 

Dumpen 39 
presenterar månadens smådatorny
heter. 

Bygg ut ZXB'1 - del 4 42 
I denna månads avsnitt tar vi upp 
grunderna för maskinspråkprogram
mering. Ett avancerat spelprogram 
visar principer och lösningar. 

Nr 12 1982 Årgång 54 

Dimensionera elektro
stathögtalaren själv! 46 
Att dimensionera elektrostathögta
lare är faktiskt enklare än att kon
struera elektrodynamiska högtalare, 
hävdar författaren sensationellt. Där
emot får man en del praktiska pro
blem att lösa . Vi återkommer till dem 
i ett senare avsnitt. 

Nya produkter 49, Bl 

Kassettdäck 
för närradiostudion 
7 provade 50 
I dag finns det kassettdäck som är 
tillräckligt bra för att kunna använ
das i en närradiostudio för tal och 
popmusik. Användningen ställer 
dock speciella krav på däcken vilket 
framgår av den här praktiska prov
ningsrapporten. 

Indikatorer behövs 
men vilka? 56 
Det finns en mängd olika indikato
rer. Hur fungerar de, vilka egenska
per har olika typer och när skall man 
använda dem? Per Arne Andersson 
på Nordqvist & Berg ger uttömmande 
svar på frågorna! 

Audio - video -
hemelektronik 61 
V år USA-reporter berättar här om 
senaste nyheter och händelser . 

Noll-distorsion -
vad är det? 62 
Yamaha har lanserat begreppet 
"noll-distorsion" . Artikeln ger en 
analys av begreppet. 

Monomax - en hel tv 
i en enda krets! 73 
Monomax från Motorla är en integre
rad krets som innehåller flertalet 
funktioner i en svart-vit tv. 

RT provar dator: 
Billigast basic 
i Casio PB 100! 79 
F ör ca 800 kr kan man köpa denna 
fickdator som klarar de vanliga, dag
liga beräkningarna, också för en 
tekniker med stora krav. Tack vare 
basicspråket är den lättskött och ro
lig att jobba med. 

Radioprognoser B6 
för december 1982. 
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JjJ/J..anska Hifi.-jå·tten Denon går in i Sverige. 

.. 
I en färsk undersiikning av Hi/i-handlare 
i Tokyo och Osakadistrikten i Japan 
visade det sig att Denonprodukterna var 
de som handlarna helst rekommenderade 
sina kunder. 

• 

Inte överraskande fdr den som känner till Denon. Redan 
På 30-talet var de stora i Japan. Sedan har de fortsatt att 
utvec/das fdr att idag vara en jätte inom elektronik och Hi/i. 

An så länge finns inga svenska tester att tillgå. Men du 
kan lita På att det är saker på gång. Genom att Denon bara 
kommer att säljas på postorder via NAD/Sveriges Hi-Fi Club 
och direkt i de 6 butiker vi samarbetar med, så kan vi hålla 
priser som måste tilltala alla. Utom våra konkurrenter fo'rstås! 

Börja med att skicka efter broschyrer och särtryck. Eller 
titta in till någon av butikerna. Ljuv musik brukar uppstå 
redan vid forsta kontakten med Denon. 
PS. Vad du ser här i annonsen är bara en liten del av vad 
Denon har att komma med! 

Of NON ___ ... _ '. 

-~ .. -_ . .. 
- , _ -f 

I ] ... ' IDD I ~ ~, 
---

- ' ...... lIik'~ -Qt"t_1M;'IOJr ,0,, _ _ .. _- ~_l-..a 

_ ... :- "":.... c;-- _ _ .. . .. _ 
.. 

eD 
-. .. .. 

Denön PMA-770, 2 x 100/140 W. 
PMA-770 är en direktkopplad förstär
kare, utan total negativ motkoppling 
där slutsteget arbetar i dynamisk 
klass A Detta eliminerar helt över
gångsdistorsionen. PMA-770 har 
ingång för både MC och MM pick
uper. RIM-steget är ultralinjärt (20 Hz 
- 100 kHz +- 0.2 dB). 
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Allt för att få bästa ljud. 
Specifikationerna talar för sig själva: 

Uteffekt 8 ohm 2 x 100 W 
4 ohm 2xl40W 

SIaw raIe 250 V luS 
Effektbandbredd 5Hz-100kHz 
Distanian (111)) 0.005 % 

InformatlOnSlJanst 2 

• • 

Denon DR-F7~ 
kassettdäck 
med 3 huvuden. 
DR-F7 är ett Dolby C däck för mycke 
högt ställda krav. Det har bl. a. efter
bandskontroll, (3 huvuden) direktdrif1 
servokontrollerad bandspänning för 
bästa kontakt mellan tonband och 
huvud. Det har även en mikroproces
sor som på några sekunder automa
tiskt ställer in apparaten så att man fä 
rakast möjliga frekvensgång med det 
band man spelar in på Det har två 
motorer och logikstyming. Förstärkar 
na är DC-kopplade för bästa ljud
kvalite. 

20Hz-22kHz 

73 dB 
O.027%WRMS 

PMA-770 jij1f4fördes 
nyligen i den tyska tidnin
gen Audio och tJann helt 
klart ÖtJer H-K PM 660, 
Marantz PM 750 DC, 
TA-AXS och Yamaha 
A-760. 



•• 

DP-51 F kvartsstyrd 
skivspelare 
DP-S1F använder en servokontrollerad 
tonann som elektroniskt kontrollerar 
nåltryck och antiskating samtidigt som 
den eliminerar pick-up ens lågfrekvens
resonans. Motorn är av AC-typ och 
servokontrollerad, en lösning som ger 
extremt lågt svaj och praktiskt taget 
ingen hastighetsavvikelse. Den är hel
automatisk 

O.Ol%WRMS 

78cIJ 

0.002% 

Denon köper du också hos: 
EsIcIstuna: SUlCtiO sound 
~: Elektronikservice. 
GDtebcq: Radiolagret HiFi. 
li*lIpina: Mozart Ljudbutiken. Lund: ReImt Ljud 
Malmö: Ljudshopen. 
S1DcIchom: Ljudmakam. 
Urnei: Stensound 

DenonTU-750S AM/FMtuner. 
TU-750S är en digitaltuner av syntes
typ med auto-avstämning och förpro
grammering av 7 stationer på både FM 
och AM. 4-gangad avstämning i HF
steget, faslinjära filter i MF-steget, 
kvadraturdetektor och DC-kopplad ut
gångsförstärkare ger hög känslighet, 
stor kanalseparation och låg distorsion. 

KInsIi&hat mono 
stereo 

Kanalsepaation 
DistDnion mono 

stereo 

• 

3uV 
31,6 uV 

55 dB 
0.06% 
0.08% 

---------------- -I 
I 
I 
I 

: BROSCHYRER! GENAST! 
Ring 031-690790 eller använd kupongen. 
Skicka omgående broschyrer och priser på hela Denon
sortimentet! 

I 
I 
I Nrunn ______________________________________ __ 

I Am~s ________________________________ _ 

I
I Postnr /Ortsam~s ----- - _ ;n:-;-;::;;r;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;W 

I 
RT 12-82 NAD 

Kupongen skickar du till 
NAD/Sverig~ Hi-Fi aub, 

I Box 4046, 421 04 VÄSTRA FRÖLUNDA 
1- _______ _ --- ---- -

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Lika som bar? .. 
Kan du se skillnaden? 

InformatlonS1JanSI 3 
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Om konsten att skilja HiFi från HiFi 
och en tävling med en testberömd 
HiFi som pris. 
Lika som bär. Detta uttryck tar vi till hjälp dels för att ordna 
en lekfull tävling med fint HiFi-pris och dels för att ge dig som 
skall välja din nya HiFi-anläggning några tankeställare. 

HiFi-anläggningar av olika fabrikat syns ofta också lika 
som bär. Men börjar man jämföra kan man göra märkliga 
upptäckter! Vi specialiserade HiFi-handlare, med personligt 
intresse för musik, ljudteknik, HiFi, har i den stora HiFi-floran 
hittat något som vi anser vara ett strå vassar!:! än det mesta: 
testberömda Luxman. 

Luxman tillverkas i Japan aven måttligt stor industri. 
Representerat i Sverige av Luxor-koncernen (namnlikheten är 
en ren tillfällighet, men det är skönt att veta att ett stort 
svenskt företag ansvarar för reservdelarna t ex). Llixman har 
helt satsat på mycket sofistikerad teknik, utvalda komponen
ter, hög precision. Kvalitet av det där slaget som sitter även 
långt under ytan. Luxman har kvalitet nog att hålla länge, 
små men betydelsefulla skillnader ger frihet från krångel, 
förnämlig musikåtergivning och den där speciella känslan som 
ett extra fint utförande ger. Med Luxman är det inte de stora 
watt-talen som räknas. Förnämlig elektronik, eleganta ideer, 
exakta avvägningar ger Luxman klart hörbara, bättre ljud
upplevelser även vid lägre effekter. 

Vi är alltså helentusiastiska för Luxman. Tester i facktid
skrifter både här hemma och utomlands berömmer Luxman. 
En Luxman-anläggning är inte marknadens billigaste, men vi 
anser att den ger dig mycket mer för dina pengar än det mesta 
annat. Men du måste göra dig besväret att själv försöka skilja 

"HiFi-bären" åt. Lyssna, titta, känna, läsa. Vi har broschyrer, 
tester, utrustningar att prova och jämföra med. Och tid att 
intressera oss. Var med i Luxmans "bär-tävling" också. Den 
rullar ända fram till februari -83 och om du har tur och lite 
skicklighet kan du vinna en valfri Luxman-anläggning för 
10.000:-. Bara det värt ett besök. 

L 
~ ._--~ .... " 

I det högklassiga Luxman
programmet finns 15 förstärkare och 
tuners, 5 kassettdäck samt 8 skivspe
lare. Bi a den här PD 300 skivspela
ren som med hjälp av vacuum suger 
plattan helt plan mot den tunga tall
riken. En typisk Luxman-finess som 
ger en unik förbättring av ljudåter
givningen. 

< J :> -------

Duo-Reta-systemet i våra förstär
kare har 10 gånger lägre distorsion 
än andra motsvarande förstärkare. 

VÄLKOMMEN l 
ALINGsAs HiFi CONSULT AB, Kungsgatan 31 AVESTA TELESERVICE AB, Mecca Bryggatan 2 BoRAs LJUDRUMMET, Skaraborgsvägen 35 
BALSTA LYSSNA O NJUT, Bålsta centrum EKSJÖ HB WALLINS RADIO, Södra Storgatan 8 FALKENBERG JWS SVENSKA AUDIO AB, Oktanvägen 4 
GÄVLE ML MELBI & LINDSTRÖM, Hantverkaregatan 21 GÖTEBORG LJUDKÄLLARN AB , Viktoriagatan 11, AGRENS HiFi , Teatergatan 21 
HALMSTAD LJUDCENTER, Skolgatan 4 HELSINGBORG HEFOMA AB, Stortorget 16 HEMSE FIRMA KG ENDRELL, Ronevägen 4 
HERRLJUNGA FRODDES HiFi, Eggvena HUDIKSVALL HENRYS LJUD O BILD HULTSFRED EDVINSSONS RADIO TV AB, Storgatan 89 
HYLTEBRUK HYLTE LJUDCENTER, Gamla Nissastigen 59 HÖRBY WILSON RADIO TV KALMAR STEREO HiFi BUTIKEN, Kaggensgatan 38 
KARLSHAMN NYA CAJ RADIO, Drottninggatan 66 KARLSTAD LUXORHÖRNAN RADIO TV, Drottninggatan 6 
KIRUNA HiFi SHOPEN, Magnigatan 26 KRISTIANSTAD BLN-LJUD, Stora Kaserngatan 19 B, NYMANS RADIO TV, Östra Storgatan 67 
KUNGSBACKA ELBE HiFi I KUNGSBACKA AB, Storgatan 17- 19 KUNGSHAMN RODIN HiFi, Birkagatan 11 
KÖPING ELMAN INSTALLATION AB, Torggatan 21 LESSEBO LESSEBO SPORT O RADIO, Storgatan 65 LINKÖPING HiFi HUSET AB, Storgatan 32 
LULEÅ EXPERT I LULEA AB, Kungsgatan 26, LASSE PETTERSSON RADIO TV AB, Storgatan 35 LUND RADIO NILSSON, Vårfrugatan 8, 
LJUD I LUND, Bankgatan 4 LYCKSELE RADIOCENTRALEN, Storgatan 46 MALMBERG ET BOSSES RADIO, Järnvägsga tan 3 
MALMÖ MALMÖ HiFi CENTER, Kyrkogatan 1, STEREOHÖRNAN, Kronobergsvägen 2 MORA MORA RADIO, Kyrkogatan 13 
NORRKÖPING HiFi HUSET AB, Gamla Rådstugatan 44, LUXOR-HÖRNAN PITEA PITE RADIO AB, Storgatan 69 
RONNEBY RONNEBY RADIO, Kungsgatan 16 SALA SALA SOUND AB, Norrbygatan 12 SIGTUNA PETERS LJUD & BILD, Stora Gatan 29 
SKELLEFTEA LJUDSHOPEN, Nygatan 33 SKÄRHAMN SÖRÄNGS RADIO TV, Utäng SMEDJEBACKEN TV LJUDSERVICE 
STENUNGSUND BILD OCH LJUDSERVICE STOCKHOLM ALFA RADIO, Södertäljevägen 152, BEST SOUND AB, Odengatan 62, 
LJUDBUTIKEN, Scheelegatan 9, LJUDBÖRSEN, Gästrikegatan 2, LJUDMAKARN AB, Norrlandsgatan 28, NORDISKA KOMPANIET, Hamngatan, 
Farsta, Täby, ROYAL RADIO AB, Kungsgatan 32, SÖDERBERGS RADIO, Sveavägen 88, TEVETO , Götgatan 35 
SUNDSVALL LJUDGRUPPEN AB, Köpmangatan 16 SÖDERHAMN GÖRANSSONS, Kungsgatan 14 SÖDERTÄLJE GUNNARS RADIO TV, Storgatan 6 ::l 
SÖLVESBORG BERTS HiFi MUSIC Köpmansgatan 4 TYRESÖ TYRESÖ RADIO TV, Västangränd 22 UMEÅ LINDSTRÖMS RADIO TV, Kungsgatan 47 A, ~ 
RADIOCENTRALEN, Björkvägen 7, STENSOUND UPPSALA HiFi HUSET AB, Sysslomansgatan 5 VÄNERSBORG SO LJUDCENTER, Kungsga tan 19 
VÄSTERVIK SOUND SERVICE, S:t Gertrudsväg 22 vÄsTERAs AROS LJUD, BOOM, Stora Torget VÄXJÖ GÖRANS HiFi CENTER, Kungsgatan 4 
YSTAD LUXORHÖRNAN, Stora ÖStergatan 27 ÄNGELHOLM WALLINS HiFi, Storgatan 18 ÖREBRO HiFi HUSET, Kungsgatan 19 
ÖRNSKÖlDSVIK JBN ELEKTRONIK, Fabriksgatan 7 ÖSTERSUND STEREOTORGET, Stortorget 6. 
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Ingen högtalare 
låter bättre 
än sitt innehåll. 

58·10. En 3·vägskonstruktion med extremt klart, rent och välbalanserat ljud. 
Nivåkontroller för diskant och mellanregister. Elektroniska skydds kretsar typ 
automatsäkring. Frekvensomfånget är nästan otroligt, 28-125.000 Hz. 

Därför använder vi aluminium 
istället för papper i 
våra bikake-konstruktioner. 
Medan förstärkare, tuners och skivspe
lare genomgått smått otroliga föränd
ringar under de senaste 20-30 åren, 
konstrueras märkligt nog högtalare fort
farande i princip efter samma ideer och 
samma teknik nu som då. 

Att t ex flata högtalarmembran skulle 
ge ett bättre ljud än de gamla traditio
nella pappkonerna har nog teknikerna 
varit ganska överens om sedan länge. 
Men det stora problemet har varit att 
hitta ett material starkt nog att klara de 
kolossala påfrestningar det handlar om. 

1.000 gånger styvare än de 
gamla pappkonerna. 
Nu har Technics lösningen, i form aven 
plan "bi kaka" uppbyggd av sexkantiga 
aluminiumceller. Resultatet av nytänkan
det är ett membran som är 1.000 gånger 
styvare än de gamla pappkonerna. Med 
bikake-principen kan vi göra en talspole 
för linjär drivning av membranet, så att 
matchningen membran-talspole blir helt 
perfekt. Följden är att hela högtalarmem
branet rör sig fritt och likformigt. Vilket 
ger avsevärt bättre frekvensomfång och 
lägre distorsion. Och genom att samtliga 
högtalarelement är flata och ligger i 
samma plan blir högtalarna helt faslin
jära. 

Det här ger en skillnad i ljudet som du 
verkligen kommer att märka, det törs vi 
lova. 

I Sverige har vi fem bikake-modeller, 
i pris ligger de från 2.000:-/paret till 
30.000:-/paret Lyssna på dem och jäm
för med vanliga, så förstår du att ingen 
högtalare låter bättre än sitt innehåll. 

Technics 
National Panasonic Svenska AB. Box 43047. 10072 Stockholm. 
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Panadaptorer som surplusvara 
ger visuell check av banden 
* En inte minst for radioamatörer högst an
vändbar utrustning är en s k panadapter, ett 
slags spektrumkontroll, som finns for olika 
mellanfrekvenser. Med en sådan kan man 
snabbt få besked om trafikintensitet i ett visst 
band, t ex. * Dylika apparater finns for en relativt blyg
sam slant att köpa på USA -surplusmarknaden. 
På senare tid har på den ameri
kanska surplusmarknaden uppen
barat sig "spectrum display units" 
eller, som de kallas på svenska, 
panadaptorer. Enheterna som 
finns för olika mf-frekvenser (455 
kHz, 500 kHz, 21.4 MHz etc) 
kommer i 19-tums stativutförande 
och höjden är 3 tum. 

Vi skall se närmare på en, 
nämligen en "signal monitor" 
SM-8512-6. tillverkad av Com
munication Electronics Inc i 
Rockville, Md, en firma som till
verkat mycket kommunikations
utrustning åt bl a USA:s Oygva-

pen . 
Tekniska data 
Infrekvensen: 455 kHz 
Inimpedans: 50 ohm 
Svepbredd: 5, 20 och 50 kHz, 
valbar 
Sveplinearitet: Inom 5 % av hela 
svepbredden 
Spegelfrekvensundertryckning: 
Min 50 dB 
Mf-signal undertryckning: Min 
60 dB 
Känslighet: 5IJ.V insignal ger ca 2 
cm amplitud på "bildskärmen". 
Kraftförsörjning: 110och 220 volt · 
Vikt: 9 kilo 

r.,' .i(, c;u., ;;; ,.--;- - 7""" - - - - - - - - - - - - -, 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

_______ J 

Stig Adolfsson rapporterar 

Visuell redovisning 
av bandstatus 

En sådan panadaptor kan an
vändas för att ge en visuell upp
fattning om t ex trafikintensiteten 
på ett visst band, modulationstyp 
och amplitud på en intressant 
signal, grad av selektiv födning 
m m. För en sändaramatör kan 
den vara lämplig att snabbt hitta 
en lucka på vanligen överbefol
kade amatörband, där man kan 
ropa CQ. Enheten är alltså avsedd 
att inkopplas till radiomottaga
rens mf-utgång. De Oesta motta
gare av äldre typ har i de allra 
Oesta fall denna utgång lagd efter 
mf-filtren, varför en ganska kraf
tigt beskuren visuell frekvenspre
station blir följden . Det är därför 
lämpligt a tt koppla in sig t ex vid 
bla ndaren för att nå avsett resul
ta t. 

Modernare mottagare med 

., VA, 

bredbandsfilter fungerar dock 
utan denna modifiering. 

Nuvistorbestyckning 
Panadaptorns blockschema 

framgår av fig I . Enheten är 
uppbyggd kring IOnuvistorer och 
ett antal halvledare. Katodstråle
röret är av typ 3XP2. Nypriset för 
enheten var för ca 5 år sedan 
I 400 dolla r för 455 kHz mf, 
medan den för 500 kHz mf be
tingade ett pris av I 600 dollar . 
Svepbredden var på den senare 
utökad till 200 kHz. I dag kan 
man köpa enheterna för priser 
mellan 200 och 300 dollar, be
roende på konditionen. 

Strypt surplusmarknad ... ? 
Beträffande surplusmarknaden 

i USA hävdas att Oödet av elek
tronisk materiel kommer att stry
pas rätt kraftigt. Orsaken lär vara 
att man även inom detta lands 
försvarsmakt måste spara pengar. 
Sålunda finns fortfarande ett stort 
antal R-390A kommunikations
mottagare i drift. De har efter 
hand modifierats något enligt sär
skilda specifikationer. Grundkon
ceptet till apparaten gjordes dock 
av Collins omkring 1955. Tala om 
mottagarklassiker . . . 

"'12lO ""C ' OWfIl toovDC B
-u .. , ,,, 

IZ ers I '-O KC) O 

Fig 2. SM-8512-6 stativmonterad ihop 
med en R-390A jVRR. 

.... , 
' os 

~- 4 00C" so,,",,-, tOo VO(. . 11[1 

I] VAC 

- I s voc 

Fig 1. Blockschema över funktionerna hos den nuvistorbestyckade 
"spektrumpluggen" SM-8512 Signal Monitor, som erbjuds som 
surplusvara for radioamatörer och dx-are. 

Fig 3. Frontens panel till signalmoni
torn - enkel och överskådlig. 

Fig 4. En blick in från 
ovansidan. 

Fig 5. Undersi
dans montage i 
SM-8512-6. 
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Nya generationen 
ger bättre bildl 
D Det händer saker på videofronten. Videospelarna 
får allt bättre bild och finesserna blir alltmera 
genomtänkta och väl fungerande. 
D Men till fulländningen återstår ännu mycket! 

Al Bertil Hellsten 
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•• Vi provar fyra nya spelare 
här. Det bestående intrycket av 
provningen är att bildkvaliteten 
faktiskt har blivit mycket bättre 
på några få år. De tre provade 
VHS-spelarna ligger nu inte så 
långt efter Sonys Beta som VHS 
gjorde tidigare. Man har f~r
bättrat både skärpa och brus hos 
bilden. Det betyder att man 
utnyttjar banden bättre, vilket i 
sin tur betyder att det är viktigt 
att använda bra band. Om spe
laren är dålig ser man mindre av 
skillnaderna mellan olika band. 

För skillnader flnns det där. 
Så länge man håller sig till 
märkesband är de dock så små 
att man inte kan se dem i 
praktiken. Det som främst ut
märker dåliga band, i regel 
"märkeslösa" eller med fantasi
namn, är att de ger många 
störande drop outs, dvs man får 
störande vita streck och blaffor 
i bilden. De s k High Grade
band som säljs av de större 
tillverkarna skiljer sig främst 
från andra genom att de har ett 
lågt antal drop outs. På dåliga 
band kan man emellertid också 
få mera brus i bilden och även 
mera nimmerbrus i fårgerna. 

Bra kan fortfarande 
bli mycket bättre 

De nyaste videospelarna krä
ver alltså bra band, men ger 
också bra bildresultat. Detta bör 
inte förleda någon att tro att 
bilden nu är "fulländad" i någon 
mening. Nej, fortfarande kan 
man tydligt skilja en inspelad 
videobild från en som sänds 
direkt per tv-sändare. Det läggs 
till brus och instabilitet, det dras 
ifrån skärpa och små detaljer 
kan försvinna helt. De spelare 
som ger bäst skärpeintryck har 
en tendens att "släta ut" struk
turen i sammanhängande ytor. 
Färgen håller sig inte alltid på 
plats utan rinner över i intillig
gande fält. Och så vidare. Men 
förstörelsen är alltså numera 
betydligt mindre än tidigare, 
och vi hyser gott hopp om aU vi 
så småningom kan få videospe
lare med "hi fl-bild". Vi är på 
väg dit! 

Ljudet på väg 
mot high fidelity 

Men inte bara bilden är för-



bättrad. Också ljudet är numera 
i anständig klass. Frekvensom
fånget sträcker sig i regel upp 
emot gränsen för hi fi, men 
knappast längre. Utan brusre
duktion kan man komma upp i 
45 dB dynamik eller så, och det 
är ganska bra. Allt fler spelare 
inför nu emellertid någon form 
av elektronik som skall minska 
bruset. Med sådan får man ännu 
tystare inspelningar med mellan 
50 och 60 dB dynamik i ljudet. 

Samtidigt med detta kommer 
det modeller med två ljudkana
ler. På dem kan man därmed 
spela in stereoljud. Något så
dant sänds ju inte ut av Sveriges 
Television, och finessen är 
främst tänkt för länder som har 
stereosändningar. I de länderna 
ingår också en fullständig avko
dare för mottagning av stereo
ljud från tv-sändare. Den avko
daren finns inte här, av natur
liga (och kostnadsmässiga) skäl. 

Före årsskiftet finns den f ö 
inte heller i exempelvis Väst
tyskland, som annars har stereo
ljud till tv i begränsad omfatt
ning. Anledningen är att sy
stemrättigheterna för ljudkod
ningen inte har släppts till ut
ländska (läs japanska) tillver
kare före 1983. 

De båda ljudkanalerna kan 
emellertid användas också i vårt 
land. Man kan spela' in i stereo 
från mikrofoner, öch man kan 
spela av inspelade stereoband. 
En del sådana börjar komma på 
marknaden. Dessutom' har man 
större möjligheter att laborera 
med ljudet på egna inspelningar 
om man har två kanaler att leka 
med. 

En svaghet hos tidigare video
spelare var omåttligt svaj. Nu
mera är det också förbättrat till 
en mera behaglig grad. Det 
"sämsta:' värdet vi mätt upp här 
är 0,3 %, och det är inte hi fi, 
men det må duga. 

Ty man upptäcker snart att 
ljudet ändå inte är av hi fi-klass. 
Om man spelar upp ett video
ljud över en bra hi fi-anläggning 
så upptäcker man att det fortfa
rande rör sig om enklaste kas
settljud: den högsta diskanten 
fattas, den automatiska inspel
ningsförstärkningen packar 
samman dynamiken till en livlös 

Nästa generation av videospelare for portabelt bruk kan 
använda den nya VHS-kassetten i miniformat. JVC har visat 
upp både kassett och maskin på utställningar, och så har de 

smet, den höga distorsionen 
grumlar ljudet till ett tjockt och 
orent buller. Nej, att se på 
musikfilm per video är fortfa
rande ett jämmerligt substitut 
för att se den på bio. 

Allt beror ju på vad man 
jämför med: om vi jämför da
gens videospelare med gårda
gens så är både ljud och bild 
väsentligt bättre, och rent av 
bra. Jämför vi i stället med 
verkligheten återstår mycket att 
göra. Och verkligheten när det 
gäller video får väl då räknas 
vara ett direktsänt tv-program 
eller bilden från en professionell 
videobandmaskin. Och ljudet 
bör på samma sätt jämföras 
med vad man kan få från en bra 
hi fi-anläggning, vilket i sin tur 
blir allt närmare hur det låter "i 
verkligheten" . 

"Fjolårsmodellen" 
märkbart sämre 

Den kraftiga utveckling som i 
alla fall skett gör att man bör 
tänka sig för innan man köper 
en begagnad spelare, eller en 
sådan av äldre konstruktion. 
Jämför alltid bild och ljud med 
vad en modern spelare ger! En 
gammal videospelare med me
kaniskt verkande tangenter kan 
dessutom väntas hålla sämre än 
en modern som är relästyrd. 
Mekaniken med långa tangen
trörelser och hävarmar orsakar 
ett större slitage som kan korta 

livslängden. 

andra 
VHS-till
verkarna. 

Så snart vi 
får tillgång 
till det nya 
kommer vi 
med test i 
RTf 

Vad händer då i framtiden? 
Ja, kvaliteten kommer säkert att 
förbättras ytterligare inom sy
stemen. Bilden kommer att gö
ras bättre, dels med nya bandty
per, dels med nya och bättre 
konstruktionslösningar i signal
behandlingen. Ljudet kommer 
säkert också att förbättras; allt 
fler spelare kommer med brus
reduktion, något som blir allt
mera värdefullt ju bättre ljudde
lar vi får på tv-mottagarna. Ste
reoljud kommer också att med
föra att vi vill koppla videoljudet 
genom en hi fi-anläggning, vil
ket ställer ytterligare krav på 
kvaliteten. 

Budskap från 
kristallkulan 

Men på längre sikt händer 
ännu mera omvälvande saker. 
Som vi rapporterat tidigare i RT 
pågår förhandlingar mellan de 
stora videotillverkarna om en ny 
kassettstandard. Den kallas all
mänt "8 mm video", dels för att 
bandet väntas bli omkring 8 mm 
brett, dels för att systemet i 
första hand sägs vara tänkt för 
portabelt bruk och därmed er
sätta 8 mm filmkameror. Spelti
den på kassetten kommer dock 
med största sannolikhet att bli 
så lång att systemet blir en 
direkt ersättare till de nuva
rande videosystemen. 

Enligt planerna skall det nya 
systemet vara fastlagt omkring 

Ny standard 
någonsin? 

De tillverkare som står bakom 
VHS har emellertid knappast 
drivit den här frågan framåt. I 
praktiken har de försökt köra 
över det nya systemet genom att 
lansera mini-VHS som ett alter
nativ för portabelt bruk. De 
inser uppenbarligen att ett nytt 
system troligen medför att det 
framgångsrika VHS-systemet 
går i graven. De kanske också 
tar publikens reaktioner med i 
beräkningen. I Europa lever vi 
ju i en stor system förvirring med 
tre format: VHS, Beta och 
V2000. Ännu ett system skulle 
öka förvirringen och kanske 
minska köplusten, resonerar 
man, även om det nya systemet 
skulle va-ra gemensamt för alla 
tillverkare. 

Men alla tillverkare är inte 
inne i VHS-världen. Det förefal
ler som om åtminstone Beta
folket är ivrigt att få ut en ny 
standard, och Philips är säkert 
på samma linje. Likaså är de 
japanska fotoföretagen starkt 
intresserade av att blåsa liv i den 
tynande smalfilmsverksamhe
ten, och 8 mm video skulle passa 
perfekt. Mot denna bakgrund 
menar somliga bedömare att det 
kan komma ut en 8 mm video
maskin inom ett år, från icke
VHS-håll. 

Men videoskivan, då? Ja, på 
skivfronten är inte mycket nytt. 
Philips har visserligen börjat 
sälja sin laserskiva i Storbritan
nien, men några alldeles kon
kreta marknadsplaner för vårt 
land tycks man inte ha. Tills 
vidare får vi nog räkna med att 
video är detsamma som video
kassett. 

Sverige ligger f n trea i 
världsligan över videoinnehav 
per capita. Före oss finns Japan 
och Taiwan, och efter oss Stor
britannien. Huruvida momshöj
ningar, devalveringar och vi
deoskatter kan beröva oss den 
positionen återstår att se. • 

forts på nästa sida 
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började för några år sedan 
har Sanyo tillverkat Beta-spe
lare. För något år sedan startade 
man dock även en tillverkning 
av VHS-maskiner som såldes 
till hemelektronikföretag spe
ciellt i USA, som i sin tur sålde 
vidare apparaterna under egna 
namn. 

Nu har Sanyo emellertid tagit 
ett ytterligare steg och säljer 
VHS-spelare själv. Det sker tyd
Ii,en inte helt utan vånda, för 
inaenstans på maskinen låter 
man ana att Sanyo är tillver
kare. I stället kallas den nog
samt Magnasonic på alla upp
tIDIdiga ställen. Skälen till detta 
hendi@etsmakeri kan vara 

Det tyngst vägande är 
Sanyo fortfarande har 

111'''",.,;",,,,,;,-= _; _ _ _ för Beta-spelare, och 
tilt ...... lcll.. och säljer dem, 

namn. I samband 
tJlliö"'tblll det vara svårt att gå 

tillsam
HS-nUlrkc:t. I rekla

~n~.:~Ir· man dock ingen hem
L'JiMt;av . tt Sanyo står bakom. 

i .. lriru~ h~tv,d~ numera 
!JI. ,.~Rl dem för 

av sA 

mAnga program väldigt långt 
fram i tiden. När det bliT många 
sådana möjligheter blir det of
tast också svårt att kunna sköta 
härligheten rätt. Många menar 
dessutom att man sällan har 
anledning att spela in otaliga 
program långt in i en oviss 
framtid. 

Finesser som snahbsökning 
med bild, slow motion och still
bild hör däremot oftast till ut
rustningen också hos enklare 
spelare. Och så även hos MVR 
8200. Däremot kan den bara 
programmeras för inspelning av 
ett program en vecka fram i 
tiden. Tangenterna för det är väl 
valda, och siffervisaren ger över
skådligt besked om vad man 
ställt in. Alla inmatade uppgif
ter visas samtidigt. 

Spelaren är inte gjord med 
trådlös fjärrkontroll. Däremot 
finns en trådbunden sådan. med 
flertalet funktioner tillgängliga. 

Oväntad funktion 
hos bildsökningen 

Snabbsökning med bild bru
kar vara momentan, dvs bandet 

, spolas bara si länge man har 
tangenten nedtryckt. Här har 
man emellertid gjort på ett an
nat sätt, och bildsökningen 
måste stannas med stopp- eller 
speltangenten. En sämre lös
ning, menar vi. Snabbsökningen 
sker med fem gånger normal 
hastighet åt båda billen. Det är 
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Bra bild med god skärpa och lågt brus. * Rimligt bra ljud. 
* Lätt att sköta, menfånig bildsökning. 

ganska blygsam fart, jämfört 
med att t ex Sonys Betaspelaren 
arbetar med elva gånger. 

Det finns ingen möjlighet till 
audio dub. att lägga nytt ljud 
till en gammal inspelning. Så
dan bearbetning gör man kan
ske mest i samband med egna 
kamerainspelningar, och Sanyos 
spelare är Inte i första hand 
tänkt för sådana. Visserligen 
finns här ingång för externa 
Ijud- och videosignaler, men det 
finns inte någon inbyggd nätdel 
för kameran. Man måste därför 
laborera med en yttre sådan, och 
det blir ganska bökigt. Ingång 
för ljud och video finns på fram
sidan, utgångar baktill. 

I övrigt är manöverdonen 
stora, rejäla och lätta att an
vända. Kanalväljaren ställs in 
helt mekaniskt. Huruvida det är 
en för- eller nackdel kan vi inte 
riktigt bestämma oss för . Klart 
är emellertid att en mekanisk 
inställning inte rubbas av strö
mavbrott och annat liknande i 
vår ofullkomliga värld. Pro
gramverket i spelaren har ingen 
reserv för sådana tillfällen utan 
all inställd information faller 
obönhörligt. Nu kan man ju inte 
ha så mycket lagrat där, så det 
är kanske ganska lätt att i så fall 
ersätta vad man förlorat. Men 
man riskerar att missa en auto
matisk inspelning om oturen, i 
form av ett strömavbrott, är 
framme. 

Angenäm bild 
och anständigt ljud 

Bilden är angenäm med ett 
städat utseende. Testbilden be
sväras inte av ringningar, dub
belkonturer, färgöverspill som 
ungefär motsvarar bredden på 
vanlig filmtextning. Därefter 
faller den snabbt. Det innebär 
att text återges klart och lätt
läst. Bilden ger också över lag 
ett skarpt intryck. Finare detal
jer går dock förlorade i ganska 
hög grad. 

Stillbilden fungerar rimligt 
bra. Den ger dock aningen mera 
störningar än de övriga appara
terna vi provar här. Såväl fast
som s/mil-motion är dock prak
tiskt taget störningsfri och ger 
jämna rörelser utan avbrytande 
brusflimmer. Den snabba åter
givningen sker med dubbel has
tighet och den långsamma med 
halv normal hastighet. 

Övergången mellan två inspe
lade scener blir också bra och är 
likaledes utan brusband eller 
andra störningar. 

Ljuddelen saknar brusreduk
tion men ger ändå ganska bra 
ljud. Bruset stör knappast i en 
vanlig tv, även om det blir klart 
hörbart om man kopplar ljudet 
~enom en bättre ljudanläggning. 
Även svajet får klart godkänt 
med ca 0,2 % som tycks vara vad 
videospelare i dag kan komma 
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säljs under 
som Telefunken, 
mende, Thorn m fl. De första 
VHS-spelarna gjordes av JVC, -
och fortfarande har man en 
mycket stark ställning på mark
naden. Tillsammans med Pana
sonK: (som tillverkas av Matsus
hita, moderbolag till JVC) do
minerar man videomarknaden 
över hela världen. 

Den senaste modellen heter 
HR 7650. och den har kommit 
långt, långt från den första 
HR 3300 av år 1978. JVC har 
visserligen haft en "värre" mo
dell på programmet, men 7650 
kan det mesta av det man rimli
gen kan begära. Den modell som 
var "värre" hette HR 7700. och 
det vi minns mest av den var att 
l1l8Jl t o m kunde ställa klockan 
j den från fjärrkontrollen. Det 
kan man inte på 7650. Och för 
den skull heller inte på HR 7600 
som är en i stort sett identisk 
modell. Det som skiljer dem år 
är att 7650 har möjlighet till 
stereoljud. Det för också med sig 
en del när det gäller avancerad 
bearbetning av inspelningar. 

A'faieeraa redigering 
iled video insert. 

BAda modellerna bar nämli-
8~ möjlighet till video insert. 
Det innebär att man kan lägga 
in ett nytt stycke mitt i ett 

En sådan manöver är 

på en spelare utan insert så 
kommer man att få ett flera 
sekunder långt, oinspelat stycke 
på bandet när det tillagda av
snittet slutar. Det beror på att 
raderhuvudet sitter före den 
trumma som videohuvudena sit
ter på. När man avsluta.r den 
ilagda inspelningen har därför 
raderhuvudet rensat bandet 
fram till trumman, och det för
blir tomt. 

Lösningen är att använda in
spelningshuvudena som rader
huvuden. Det låter sig göras om 
man styr dem rätt och har till
räckligt hög ström genom dem. 
Likväl är det bara två tillverkare 
som genomfört video insert i 
sina maskiner. Först var Hitachi 
i portabelspelaren VT 6500 och 
dessutom finns alltså JVC i mo
dell 7600 som kom för något år 
sedan, och nu i stereoversionen 
av den. Finessen är uppenbart 
mycket användbar om man gör 
egna inspelningar och om man 
vill redigera dem på ett intres
sant sätt. 

Två ljudkanaler för 
stereo och bearbetning. 

Frågan är bara vad man skall 
göra med ljudet när man kläm
mer in ett nytt stycke bild i ett 
gammalt. Hitachi har menat att 
det gamla ljudet skulle ligga 
kvar. JVC har i HR 7600 menat 
att man skall, tillföra nytt 

till den nya scenen. Vi menar att 
det nog beror av vad man egent
ligen vill göra, men att man i de 
flesta fall vill ha kvar det gamla 
ljudet. Numera ger HR 7650 
båda möjligheterna, tack vare 
de två ljudkanalerna. När man 
lägger in ett nytt insert-avsnitt 
kommer det gamla ljudet att 
ligga kvar på ena kanalen, och 
om man så vill kan ett nytt 
tillföras på den andra. 

De båda kanalerna kan också 
nyttjas kreativt vid audio dub. 
när man lägger nytt ljud till 
inspelade bilder. Man kan då 
behålla det gamla ljudet på ena 
kanalen och lägga till nytt på 
den andra. Vid uppspelningen 
kan man välja om man vill höra 
båda eller bara någon av dem. 

Men i första hand är de två 
kanalerna avsedda för stereo
ljud till videobilderna, något 
som vi ännu inte kan få från 
Sveriges Television, men väl 
från enstaka inspelade band. 

Brusreduktion 
ger störfritt ljud 

De båda ljud kanalerna är för
sedda med B-Dolby som brusre
duktion. (Gäller f ö också mono
modellen HR 7600.) Bruset blir 
därför lågt, och frekvensgången 
är också rak och fin upp till hög 

diskant. Den når ni1stan upp till 
undre gränsen för hi fi enligt 
DIN, och det placerar in video
ljudet där det hör hemma: inga- -
lunda välljud, mell numera ac
ceptabelt ljud till bilderna. Sva
jet mäter 0,3 %, vilket är en 
smula högt men godtagbart i 
förhållande till den Övriga kvali
tetsnivån på ljudet. 

Programverket klarar åtta 
program under fjorton dagar. 
Det går åt rätt mycket knap
pande att få in alla tider och 
kanaler, men resultatet är över
skådligt. Man ser samtidigt alla 
data som rör ett program. In
ställningarna är skyddade mot 
spänningsbortfall som är mindre 
än tio minuter. 

Kanalväljaren styrs elektro
niskt på ett fiffigt sält. Det finns 
bara en ratt, och den används till 
.alla tolv kanalerna. Man vrider 
på den och ställer in för bästa 
bild, och väljer vilken kanaI
knapp man vill lägga bilden på. 
Den tillhörande fjärrkontrollen 
kan välja kanal, men den kan 
bara stega framåt. Om man 
bara använder två av de tolv 
möjligheterna får man kanske 
stega runt hela varvet. Man kan 
därför blockera de kanaler man 
inte använder, så löser sig det 
problemet. 

forts på sid 18 
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* Ganska högt brus i ljuddelen. * Knölig inställning av programverket 
och fånig bildsökning • 

•• Hitachi är mycket fram
stående som tillverkare av por
tabla videospelare. Firmans 
VT 6500 var först med en 
mängd avancerade finesser. 
Även på kamerasidan var man 
först, där med en Saticonka
mera till rimligt pris. 

Men detta hindrar inte att 
man är bra på stationära vi
deospelare också. Här provar 
vi VT 9500. en avancerad ma
skin som trots det innehåller -
förmodligen - minst antal 
komponenter av spelarna på 
marknaden. Hitachi har ut
vecklat egna LSJ-kretsar som 
sköter mycket av logik och 
signalbehandling. Få kretsar 
bör föra med sig hög tillförlit
lighet i elektroniken, något 
som är bra, men knappast 
avgörande. Dels är tillförlitlig
heten bevisat hög också hos 
andra spelare, dels hänför sig 
många fel till mekaniken. 

Programverket mäktar med 
tre inspclningstillfällen nio da
gar framåt. Tyvärr är det 
ganska snårigt att ställa in det, 
och ganska besvärligt att tolka 
det man har ställt in. Starttid 
ocb programtillfälle visas om
växlande med inspelnings
ll ngd och önskad dag. Dess 
värre är bruksanvisningen inte 

heller speciellt glasklar, ehuru 
på svenska. Eller något som 
japanerna tror är svenska; den 
är framställd i Japan nämli
gen. Till yttermera visso sägs i 
inledningen att den handlar 
om en kamera. men fullt så illa 
är det inte. Illa är däremot att 
all information försvinner vid 
strömavbrott. Det finns alltså 
inget batteri som håller kvar 
informationen. 

Tunern ställs in manuellt 
med små rattar. Den inställ
ningen finns alltså kvar vad 
som än händer. I vårt land med 
två kanaler att välja mellan 
menar vi att den inställnings
formen är fullt tillräcklig, och 
tillräckligt bekväm. Man gör 
ju i regel bara inställningen en 
enda gång. 

Svårstoppad 
bildsökning 

Bland finesserna finns 
snabbspolning med bild. Den 
är inte utförd momentan utan 
pågår tills man trycker in spel
eller stoppknappen. Vi anser 
att det är lättare att finna det 
avsnitt man vill med en mo
mentan funktion: man bara 
släpper knappen när man kom-
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mit dit man vill. 
Automatisk sökning är möj

lig till nollställt räkneverk. 
Stillbilden är bra, med omärk
liga övergångar mellan bil
derna. Den kan bara stegas 
från den medföljande trådlösa 
fjärrkontrollen. Den är bra i 
övrigt med alla de funktioner 
man rimligen kan begära av 
den. Manöverdonen är också i 
övrigt väl utformade och lätta 
att använda, då med undantag 
för programverket. Slow eller 
fast motion finns inte. 

Vi hade vissa svårigheter att 
mäta frekvensgången hos Ijud
delen. Den automatiska inspel
ningskontrollen förefaller 
mycket effektiv, ja lite för 
effektiv, så den drog upp och 
vanställde kurvan vid nästan 
alla nivåer. Dessutom fanns 
det rätt mycket brus i ljudet så 
kurvan är upptagen vid en 
högre nivå än de andra. Frå
gan är om · maskinen var helt 
välfungerande. Vi har mätt 
blott 35 dB brusavstånd, me
dan tillverkaren anger 43 dB. 

Bra diskant, 
högt ljudbrus 

Om man tolkar det hela rätt 

och lyssnar noga så finner man 
ändå att frekvensgången i 
ljuddelen är ungefär lika de 
andra som vi provar. Bruset är 
däremot märkbart högre. 

Man kan ansluta en video
kamera till spelaren, men det 
finns ingen särskild ingång 
med strömförsörjning. Man 
måste alltså använda en sepa
rat nätdel. 

Efter dessa klagolåtar är det 
dags att gå över till bilden. Det 
är faktiskt allra viktigast i 
sammanhanget, menar vi, och 
den är mycket bra. Skärpan är 
den bästa vi sett på en 
VHS-spelare. Visserligen före
kommer en del extra fenomen 
kring konturerna, som kan 
störa bilden i känsliga lägen, 
men briljansen och skärpan är 
utsökta . Bilden är ungefär av 
samma karaktär som hos So
nys spelare. Bruset är dock 
märkbart högre hos VT 9500. 

Frekvensgången hos video
signalen är rak långt upp, med 
god återgivning även av små 
detaljer. Det kan dock bli en 
del interferenser mellan färg
signalen och höga frekven
skomponenter i videosignalen. 
Det kan yttra sig som omotive
rade färgtillskott i bilden. 



videokassett 
för var Beta från Sony. 
I vårt land är det systemet mycket 
mindre spritt än VHS, men i 
många andra länder är skillna
derna mindre, även om VHS leder 
klart i hela världen. 

Den mest avancerade modellen 
från Sony har finesser som inte 
finns hos någon annan. Modellen 
heter SL C9 och har varit på gång 
från Japan under flera år snart. ' 

Trots att SL C9 rymmer en 
mängd funktioner och möjligheter 
är det ändå inte svårt att sköta 
den. Man har gjort alla tangenter 
och omkopplare på ett logiskt sätt. 

En av finesserna är att räkne
verket är realtidvisande. Det visar 
alltså i minuter och sekunder var 
man befinner sig på bandet. för 
att få den informationen läser 
elektroniken av antalet styrpulser 
på bandet. Det gör den både vid 
normal spelning och vid snabb
spolning åt båda hållen. Lös
ningen är inte lika lätt att införa i 
en VHS-spelare eftersom bandet 
där dras in helt i kassetten när 
man snabbspolar. Hos Beta ligger 
bandet i spelläge hela tiden, och 
man kan lätt läsa av och räkna 
pulserna. På det viset vet man 
alltid exakt speltid, på sekunden 
när! 

BakIInges bild 
- unik finess! 

Ingen ännan videospelare (för 
hembruk) kan spela av banden 
baklänges. Det kan SL C9, och i 
valfri hastighet. Vårt exemplar 
gav dock vissa, måttliga stör
ningar i bilden när vi körde så, 
men den var fullt acceptabel, och 
många gånger bättre än vad man 
får vid snabbspolning med bild. 

förutom normal återgivnings
hastighet kan man välja I /5 och 

1/ 10 samt noll, dvs stillbild, åt 
båda hållen! Med "stillbild bak
länges" kan man då mena att den 
går att stega baklänges också. 
Dessutom kan man spela bandet 
med två gånger normal hastighet, 
men "bara" framlänges. 

De här finesserna kan man ha 
stor glädje av när man t ex gör 
egna program och vill redigera 
och göra klipp på en exakt be
stämd bildruta. När man använ
der spelaren i pedagogiska sam
manhang kan det också vara vär
t!efullt att kunna flytta sig obe
hindrat fram och åter med önskad 
hastighet i bandet. för större för
flyttningar har man dessutom 
möjligheten att snabbspola med 
bild, men den bilden är försedd 
med starka störningar, och knap
past avsedd att studeras i detalj, 
något som gäller för alla andra 
spelare av typ Beta och VHS. 

Om man vill söka efter be
stämda avsnitt på en kassett kan 
man dessutom låta den gå auto
matiskt till mätarställning 0, eller 
låta automatiken söka upp en 
markör på bandet. förutom räk
neverket finns en lysdiodvisare 
med sex segment som ger en 
uppskattning av hur mycket man 
har kvar av bandet. 

Fladderfri 
stillbild 
Stillbilden är av ovanligt god kva
litet. Numera har de flesta tillver
kare fått bort brusränder och 
andra störningar från bilden. 
fortfarande brukar man dock få 
"fladderstörningar" av snabbt 
rörliga föremål. De kommer sig av 
att de flesta "stillbilder" består av 
två delbilder som visas i följd om 
och om igen. Om de båda del bil
derna avviker från varandra, får 
man en fladdrande rörelse i bil-

den. 
Hos SL C9 har man ett tredje 

videohuvud på trumman. Det gör 
att man läser samma delbild om 
och om igen, och det ger en stabil 
bild. Om rörelsen är snabb kan 
man däremot fortfarande få rörel
seoskärpa i den, givetvis. 

Kanalväljaren är helt elektro
nisk , och mycket avancerad. Det 
är samma typ som sitter iSonys 
SL C7. När man skall ställa in 
den räcker det med att trycka ned 
en enda knapp, så söker elektroni
ken av alla tv-band och lagrar 
frekvensen för varje tv-signal den 
hittar. På det viset får man också 
med en del signaler av tvivelaktig 
kvalitet, men programmeringen 
är enkel. I efterhand kan man ta 
bort de kanaler som är oanvänd
bara. Man kan också ställa in 
kanalväljaren manuellt om man 
så vill. 

Programverket omfattar nio 
program under fjorton dagar. 
Trots de stora möjligheterna är 
det lätt att ställa in . Tidinställ
ningarna kan stegas både framåt 
och bakåt. Hos andra spelare ste
gar man alltid bara framåt. Om 
man slår in fel kan man tvingas gå 
runt ett helt varv för att komma 
rätt. Hos SL C9 är det enklare. 
All programmering sker med små 
knappar bakom en lucka. När 
man först öppnar den, förskräcks 
man kanske av dem alla, men de 
är väl utformade och inte svåra att 
använda. Om man drabbas av 
strömavbrott tar ett inbyggt bat
teri över och håller informationen 
kvar och klockan gående i fem 
minuter. 

Under luckan finner man också 

omkopplare för de två ljudkana
lerna. förutom för stereoljud till 
videoprogram kan de användas 
vid efterarbetning av inspelade 
program. Man kan välja att be
hålla den ena eller andra av kana
lerna om man lägger på nytt ljud. 
Det innebär en större frihet i 
Ijudsättningen. 

Stereo-tv 
i framtiden 

Tv-program med stereoljud 
finns inte i Sverige, men väl i 
Japan, Västtyskiand m fl länder. 
Här finns inte ens planer på så
dana sändningar. Man har inte 
heller lagt fast efter vilket system 
stereoljud skulle sändas ut. På de 
stereospelare som säljs här (gäller 
alla fabrikat) finns därför ingen 
mottagare för stereoljud. Man 
kan dock spela in i stereo själv 
med stereomik eller kopiera andra 
stereoprogram. 

Normalt går ljudet ut från vi
deospelare modulerat på bärvåg 
tillsammans med bilden, och' in i 
tv-mottagarens kanalväljare. Ste
reoljud går dock inte den vägen. 
Inte ens i de länder där man har 
mer eller mindre regelbundna ste
reosändningar modulerar man 
stereoinformationen på bärvågen. 
I stället kopplar man den lågfre
kvent per sladd till mottagarens 
stereoförstärkare. Alternativt, el
ler bättre, är att koppla den till en 
god stereoanläggning. 

Betakassetten spelas med lägre 
hastighet än VHS. Det har tidi
gare inneburit att ljudet ofta har 
varit sämre. Nu har Sony infört 
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Åtogi •• i.g .. iupellUl testbild 
~~~--------------------~ SAlYO MAGNASONIC "'" ..., "'"' ""'""""" ". "'" 

Dynamik i 
ljuddelen: 
Svaj, vigt: 
Pris ca: 

45 dB 
0,19 % 
5500: -

-.o 

Frebeug."g "os Ijllddele" 

At4~l'1llj'.lj"g .. iupeltul testbild 
tlTACtI Yr 9500 r----------------. 
DynamIt i 
IjuddeIen: 
Svaj, vigt: 
Pris ca: 

36 dB 
0,20% 
6400:-

Frebeug."g MS Ijlltltlele" 
(OslJker mlJtning hlJr och brusavståndet, se text) 
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Dynamik i 
ljuddelen: 52 dB 

(med DoIby) 
Svaj, vägt: 0 ,30 % 
Pris ca: 8 200: -

SONYSLC9 
Dynamik i 
IjuddeIen: 

Svaj, vägt: 
Pris ca: 

60 d8 
(8NR till) 
0,18 % 
10000: -

forts på sid 18 

Frebeug."g "os Ijllddele" 

500 1101 2000 5000 10000 20000 !DXIO 





Sanyo VHS MVR 8200 
forts fr sid l2 
ned till. Det är ganska bra, i 
synnerhet jämfört med de första 
spelarna som gav groteska vär
den här och lika groteskt ljud. 
0,2 % är faktiskt den gräns som 
DIN accepterar för hi fi på kas
settspelare. 

JVC VHS HR 7650 
forts fr sid 13 

Man kan söka i banden an
tingen genom att titta på bilden 
vid snabbspolning eller automa
tiskt till programstart eller mä
tarställning noJI. 

Bilden ger bra skärpa, även i 
rätt små detaljer. En del brus 
finns dock, både i färgen och i 
det svartvita bild innehållet. Fre
kvensgången i videosignalen fal
ler ganska jämnt och är rak så 
långt att normal text blir klar 
och lättläst. En liten undersläng 
vid övergång från vitt till grått 

. ger ett ökat skärpeintryck men 
kan gröta samman fina detaljer. 

Stillbilden är utmärkt, liksom 
återgivning med lå~~sam eller 
snabb hastighet. Overgångar 
mellan två stillbilder är omärk
lig så till vida att det inte före
kommer några brusstörningar. 

Även övergångar mellan olika 
inspelade scener blir distinkta 
och störningsfria. 

SONY Beta SLC9 
forts fr sid 15 
vad man kallar BNR, Beta Noise 
Reduction, som är ett slags kom
panderförfarande som minskar 
bruset betydligt. Vi har mätt brus
avståndet till 60 dB, vilket är 
anmärkningsvärt bra . Det betyder 
att man knappast kan besväras av 
brus från bandet. Samtidigt är 
frekvensgången ungefär lika rak 
som hos bra V HS-spelare. På det 
exemplar vi provade hörde vi dock 
ganska tydligt hur brusnivån åkte 
upp och ner med ljudstyrkan, s k 
brusandning. Generalagenten är 
medveten om problemet, och det 
skall inte finnas kvar hos de spe
lare som kommer att säljas. Vårt 
exemplar härrör från något slags 
förproduktion. 

Vi får kanske tillfälle att kon
statera om ljudet blir bra så små
ningom. 

På bil~~n, däremot, är Sony 
mästare. An så länge. Konkurren
terna kommer emellertid allt när
mare. Fortfarande är dock Sony
bilden behagligast av alla att titta 
på med klar bildskärpa och lågt 
brus. Närmast kommer Hitachi 
med sin VT 9500, men den brusar 
mer framför allt. Största anmärk
ningen mot Sonybilden är att fär
gernafuland kan spilla över som 
på ett dåligt handkolorerat vy
kort. Men som helhet är bilden 
briljant och skarp. 

Både små och stora detaljer 
återges med ordentlig kontrast , 
och ingen spelare ger en bild som 
kommer så nära den utsända. 

Första portabla videospelaren i system Video 2000 
I höst kommer den första portabla 
videospelaren i system Video 
2000. 

Spelaren bestå r av två enheter 
- ett videodäck VR 2220 som kan 
användas för egna videoinspel
ningar inom- eller utomhus med 

egen videokamera eller kombi
nerad med tunerdelen V R 2120 
som en komplett hemmavideo för 
in- och avspelning av TV -pro
gram . 

Maximal speltid med vändbar 
Video 2000-kassett: 2 x 4 timmar. 
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Kontaktvideo 
från Sharp 
•• Flera tillverkare har tagit 
fram spelare till den nya 
VHS-kassetten i mini format. Här 
är Sharps spelare med namnet 
VC 220 N och kameran XC 51 G. 

Som framgår av bilden blir man 
glittrande glad när man använder 
den nya, lätta spelaren med en 
matchvikt av bara 2,6 kg inklusive 
batterier. Förutom batteridrift er
bjuds nätdrift genom tillhörande 
nätadapter, som också fungerar 
som laddare och även har hf-mo
dulator inbyggd för återgivning 
'på en vanlig tv. 

Bland egenskaperna finner vi 
snabbsökning med bild i hastighe
ten tre gånger normal, framåt och 
bakåt, dub-möjlighet, dvs möjlig
het att lägga på nytt ljud i efter
hand, störfria scenövergångar och 
blinksignal vid bandslut. Måtten 
är 117 x 70 x 238 mm och effekt
förbrukningen ca 6 W. 

Speltiden är maximalt 30 minu
ter med den lilla kassetten, som 
kan spelas upp på en vanlig 
VHS-maskin genom att man läg
ger kassetten i en adapter som 
"förvandlar" den till den vanlig 
V HS-kassett. 

Till denna "lilla" nyhet serverar 

VR 2220 har samma dimensio
ner som VR 2120, dvs 22 x I I, 5 x 
27,5 cm och väger med batterier 
4,9 kg. 

De laddningsbara batterierna 
ger 60 minuter sammanhängande 
inspelningstid. Så snart tunerde-

Sharp en lika "liten" kamerany
het: XC 5 I G. Den väger endast 
1,2 kg. Den låga vikten uppnår 
man bl a genom att sökaren är av 
optisk typ. Kameraröret är av 
Saticontyp, vilket bör ge goda 
förutsättningar för hög ljuskäns
lighet. 

Objektivet ~ar ljusstyrkan 1,6 
med två gånger manuell zoom, 
fixfokus och automatisk bländar
instäIlning. 

len kopplas in sker automatisk 
uppladdning av batterierna. 

Tunerdelen kan förprogramme
ras för inspelning av två olika 
tv-program under 30 dygn eller 
med en fast daglig programtid . 

Cirkaprisklass: 7 500 kronor. 
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kommentarer 
och 'recensioner 

Redaktör: Ulf B Strange 

Världen och videon 
•• Jag är tekniker. Oftast mår 
jag ganska bra som sådan. Men 
ibland skäms jag över att räknas 
dit och smyger med uppslagen 
krage och mörka brillor efter 
gränderna. Inte för att jag känner 
mig personligt ansvarig; men 
ändå. 

Videospelare var något jag 
drömde om redan vid späd ålder 
på 19S0-talet. Jag hade just börjat 
fatta att det fanns bandspelare för 
ljud och att man mycket väl kunde 
spela in tv-bilder på samma sätt. 
Fascinerande, även om tv i sig var 
tillräckligt nytt och spännande. 
{;; Min första bandspelare var en 
Grundigmaskin, mycket lyxig och 
relästyrd, tillverkad i mitten av 
50-talet och inköpt begagnad för 
kronor 200 efter en sommars 
praktikjobb. Den kunde, med viss 
ansträngning, uppteckna och 
återge såväl tal som musik. Men 
någon videobandspelare var den 
ju knappast. 

Med hela den djärvhet som den 
okunnige besitter gav jag mig 
emellertid i kast med att spela in 
video på den. Eller snarare tv-sig
naler. Något annat namn var inte 
påtänkt då. Jag hade förstått att 
det var bandhastigheten som var 
det avgörande. Den var alltför låg 
i en vanlig ljudbandspelare. 

Alltså byggde jag om spelaren 
så, att den gick att spela in och av 
också vid snabbspolning. Den has
tigheten måste ju vara tillräckligt 
hög för att man skulle se" något i 
alla fall! 

Sedan var det dags att uppsöka 
ett lämpligt ställe i familjens hy
permoderna Graetz-tv med mäng
der av rör. Den hade för resten en 
märklig egenhet: Eftersom den 
var en rör-tv tog den god tid på sig 
att bli varm. När apparaten var ny 
rörde det sig om någon minut 
innan bilden kom. Men ju äldre 
apparaten blev, desto längre blev 
den här fördröjningen . När den 
skrotades vill jag minnas att det 
tog en timma innan någon bild 
syntes eller något ljud hördes! När 
man kom hem på eftermiddagen 
var det dags att slå på tv:n för 
uppvärmning inför kvällens tit-

tande. Och då skarvar jag inte 
särskilt mycket. 
{;; Men det gällde alltså att hitta 
ett ställe där man kunde få ut en 
videosignal. Något schema hade 
jag inte. Ej heller något oscillo
skop eller annat instrument så jag 
kunnat mäta mig fram till en 
lämplig signal. Återstod att gissa . 

Jag gissade på en anod på ett 
rör som föreföll att vara en video
förstärkare, anslöt en kondensator 
i serie och så in med alltsammans 
på mikingången på bandspelaren. 
Samma rörs galler var en lämplig 
videoingång, bestämde jag. 

Jag fick mycket riktigt utslag 
på "det magiska ögat" på spelaren 
och spelade in. 

Samt därefter av. 
Projektet lades sedan ned 

ganska snabbt, vill jag minnas, 
och nu efteråt kan jag bara rodna 
klädsamt över den bottenlösa 
okunnigheten: Om bandbredd i 
in- och avspelningsförstärkare, 
om frekvens på förmagnetisering, 
om hanterande, om synkpulser 
och sådant världsligt hade jag inte 
mycket hum. Men där fanns ändå 
en entusiasm. Och drömmen om 
att spela in video levde kvar. Den 
kom att förverkligas på allvar 
först i slutet på 60-talet med en 
l-tums videospelare från Ampex. 
{;; Läsaren har säkert lagt märke 
till att det numera finns ganska 
gott om videospelare. Liksom att 
de fungerar väldigt bra. 

Spelarna kan användas till att 
spela in tv-program på . Man kan 
också spela in själv med en ka
mera. Man kan hyra inspelade 
program. 

Det finns alltså stora möjlighe
ter att berika sin tillvaro med 
program från olika håll. Och vad 
är det vi berikar oss med? Ganska 
entydiga besked från filmuthy
rarna är : 

Skräp, grov spekulation i våld 
och sex, blod, förstörelse, elände 
och jämmer är vad vi väljer. 

För vi får ju det vi vill ha och 
inget annat. 

Eller vad vi luras till av Vidriga 
videouthyrare. Om man studerar 
det som är mest gångbart, inser 

man att där inte finns något annat 
heligt än penningen. Knappast ens 
det, eftersom många uthyrare 
praktiskt taget skänker bort skrä
pet! Till och med i de mera seriösa 
uthyrarnas sortiment är det det 
råa våldet som dominerar. Ett 
skräp som innebär en örfil åt den 
som är dum nog att betala peng 
för det. 
{;; Denna fasta koppling mellan 
video och skräp får mig att skäm
mas som tekniker: Jaså, du sysslar 
med video! utropar man med 
omisskännlig misstänksamhet. 
Som man dumt nog tar åt sig när 
man sysslat med video långt innan 
tekniken prostituerade sig. 

Men jag skäms inte värre än att 
jag kan försvara mig: 

Det finns värdefulla tv-pro
gram och filmer som man kan 
vilja se på tider som passar. 

Man kan använda videoutrust
ningen för att själv kreera video
program. Det innebär ett slags 
befrielse från den gapande beund
ran vi lätt faller i när vi konsume
rar television. Har vi en gång 
hållit i kameran är vi mera jäm
bördiga proffsen. (Även om våra 
resultat är pinsamt dåliga ur en 
mängd synvinklar.) 
{;; Men ytterst handlar det om 
passivitet kontra något slags akt i-

Marknad 

J ä tte-videolager 
redo i Europa -
priskrig i jul? 
l Sverige har videospelare sålts i oa
nade mängder under hösten men den 
nya momsen från nyåret plus devalve
ringseffekter och den aviserade skat
ten från valvinnaren socialdemokra
terna har mattat efterfrågan sedan 
dess - "videoboomen i Sverige är 
över", konstaterade dagspressen i ok
tober med en liten reservation att 
julhandeln troligen skulle medföra fi
nalen på efterfrågan för överskådlig 
framtid. Så inte ute i Europa, där stora 
överlager måste ut i handeln. 

Nu till julen befarar främst de 
västtyska marknadsintressenterna att 
ett skarpt priskrig skall bryta ut till 
följd av dels dessa lager, dels en 
fortsatt lågprisimport från Japan. I 
novem ber bröts en magisk prisgräns i 
det att en stor varuhuskedja, Horten, 
började sälja ut Sanyo-tillverkade Be
lamax-spelare för under I 000 DM. 
Såväl Philips som partnern Grundig, 
vilka samarbetar om V 2000-systemet, 
svarade med att de inte tänkte följa 
efter i priskriget utan ligga stilla vid 
fastställda I 800-3000 DM. Också 
Sony vägrade vid den tiden att ge sig 
in i priskonkurrens, förklarligt nog, 
eftersom man är huvudman för Bela 
och vill hålla priset uppe - men 
samtidigt hette det från alla parter att 
man tänkte möta varuhuskonkurren-

Det har som klint blivit Sveriges 
tur att visa 3D-program i tv som 
man kikar pA genom anaglyfglas
Ogon. VAr medarbetare Cork har 
visioner om IInnu mera naturnllra 
system . 

vitet. Lever vi för att låta oss 
kittlas av behagliga eller obehag
liga upplevelser eller lever vi för 
att själva ta del av något slags 
verklighet och försöka forma den? 

Videokonsumtionen kan vara 
ett tidens tecken på hopplös resig
nation och tvivel på egna möjlig
heter och eget liv . Många kanske 
säger emot, men vem kan hävda 
att videoutbudet tillfört oss över
vägande positiva värden? Jag 
skäms stundom, som sagt. 

Bertil Hellsten • 

sen med att släppa ut "ekonomimodel
ler" som alla ligger under 2 000 
DM-nivån. 

Julhandeln 1982 i Västeuropa blir 
ett slag om konsumenternas pengar på 
hemelektroniksektorn: Från Philips 
marknadsanalytiker uppskattas anta
let japanska videospelare i lager i 
Europpa f n till omkring en och en 
halv miljon apparater - och till den 
summan skall läggas ytterligare 
900 000 spelare som började skeppas 
över till Europa i oktober. 

Det som man försöker lugna sig 
med inför dessa perspektiv är att 
främst de västtyska kunderna påstås 
ha blivit mera finessmedvetna än förr 
och att t ex Horten-kedjans apparater 
utgörs av ganska enkla Beta-modeller. 
Likaså heter det att det är fråga om 
nästan dumping - "det går inte att 
göra någon som helst vinst på det 
priset", tror kritikerna av billighetsut
budet. Lockvara, alltså . Från Horten 
förnekas detta . 

Den jämna miljon videokassettspe
lare som den västtyska marknaden 
tros absorbera under 1982 hoppas 
hemmaintressena skall utgöras av hu
vudsakligen "bättre utrustade appara
ter" än de billigaste. Men från Philips 
och Grundig i synnerhet medges att 
importen tagit marknadsandelar från 
V 2000. Man måste där inse, att den 
höga arbetslösheten, det allmänt 
kärva läget och det traditionella eko
nomitänkandet hos tyskarna i många 
fall prioriterar just köp av s k budget
modeller. 

Både Frankrike och Belgien har 
infört importrestriktioner på all ja
pansk hemelektronik, men i Bonn 

forts på nästa sida 
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Marknad 
forts fr föreg sida 

tvekar man att beträda den vägen. 
Dock, fortsätter marknaden att före
dra billighetsimporten, hotar fristälf
ningar vid de egna industrierna, var
nar man . 

-e 

Japanerna slog 
produktionsrekord 
inom video i höst 

TOKYO (Pejling) Den japanska pro
duktionen av videospelare slog alla 
rekord den här hösten: septembersiff
rorna, vilka bekantgjordes i november, 
innebär rekordsiffran I 253 000 fram
ställda en,heter, en stegring med 29,4 
procent från samma månad år 1981. 
Okningen tillskrivs här "den starka 
efterfrågan både på hemmamarkna
den, i Asien och i Västeuropa", enligt 
meddelande från EIA, Electronic In
dustries of J apan. 

Exporten slog också rekord genom 
att notera I 210 000 enheter - en 
höjning med 54,6 procent från föregå
ende år. De totala skeppningarna i 
september uppgick till mer än 
I 366000 enheter, en ökning med 42,4 
procent - och i och med det nådde 
japanerna mer än en miljon export
videoapparater per månad under tre 
månader i följd. 

På USA-marknaden har man det 
lite kärvare, dock: där steg exporten 
med bara 7,4 procent till 306 000 
apparater och markerar en i längden 
nedåtgående trend sedan i somras (= 
juni månad) . 

Exporten till Europas EG-Iänder 
ökade däremot med hela 85,7 procent 
mot 1981, vilket innebär mer än 
563 000 dit utskeppade videospelare. 

Den lagervärdering som genomför
des per den sista september för Japans 
del gav vid handen att det då fanns 

Industrinytt 
Akai i svårigheter, 
minskar personalen 
TOKYO (Pejling) För första gången 
har en av de större audiomaterieltill
ver~arna i Japan fått tillgripa lös
ningen att vädja till de anställda om 
frivillig avgång - Akai Electric Com
pany blev lagom till den stora industri
mönstringen Tokyo Audio Fair i okto
ber-november nödsakad att be 20 
procent av personalen om att friställa 
sig. Styrkan är totalt ca I 000 man och 
utöver de 200 man vill låta gå finns ett 
drastiskt löneminskningsprogram fär 
digt : 

Det går ut på att alla befattningsha
vare på tjänstemannasidan får vidkän
nas löneminskningar på 5 procent rakt 
av samtidigt som hela ledningsgrup
pen i firman mister mellan ID och 25 
procent av sina ersättningar. 

Akai är den första firma som öppet 
medger att de ackumulerade förlus
terna från en vikande audioförsäljning 
håller på att leda till kris. Hemma
marknaden är svag, eftersom japanen 
i gemen numera har köpt på sig allt 
åtråvärt i konsumentkapitalvaruväg, 
och de viktiga exportmarknaderna i 

786000 färdiga videospelare i maga
sinen, en nedgång med 10,4 procent 
sedan i augusti 1982. 

På sektorn färg-tv-mottagare pro
ducerades ' i Japan, enligt EIA, i sep
tember I 006 000 stycken, en ökning 
med 8,2 procent mot samma tid före
gående år innan. Miljonkvantiteten 
överskreds därmed för första gången 
1982 för färg-tv . 

Totala utskeppningen av denna vara 
nådde en uppgång med 8,8 procent. 
Exportandelen därav var 454000 en
heter, en ökning' med 6,7 procent. 
USA-marknaden tog då 59 000 appa
rater, en ökning med 13,6 procent och 
den första tvåsiffriga noteringen för 
den marknaden på åtta månader. 
EG-Iänderna tog 72 000 mottagare, 
en ökning om 16,0 procent, medan 
exporten till andra områden var blyg
sammare i ökningen med blott 3,7 
procent, motsvarande 323 000 appa-
rater. . 

Den japanska hemmamarknaden 
svalde 587000 mottagare under den 
aktuella perioden, en ökning med 9,3 
procent och trendmässigt den femte 
ökningsmånaden i följd . Färdiglagren 
av färg-tv i Japan uppgick enligt 
branschförbundet till 975 000 enheter, 
en nedgång med 16,5 procent och en 
notering som innebär en för tredje 
månaden i följd sjunkande lagerhåll
ning. -e 

USA och Europa har svikit nästan helt 
i recessionens släptåg. En talesman för 
Akai framträdde här i Tokyo med 
beskedet att man infört anställnings
stopp också för allt slags kvinnlig 
personal och att man inför japanernas 
budgetårsstart - som är den I novem
ber - "drar ner på både management 
och sekreterare". 

Redan 1981 skar Akai ner produk
tionen av såväl kassettdäck som de 
stora bandspelarna med 30 procent 
mot tidigare. 

Visserligen har videospelarna som 
Akai gör sålt bra, men konkurrensen 
från övriga Japanfabrikat är mör
dande, och från Akai-Iedningen med
delades att av bolagets sju helägda 
dotterbolag utomlands sex hade kört 
fast i rejält röda siffror. 

Det framgick av budskapet att Akai 
. för det nyss avslutade budgetåret har 
fått bokföra en förlust om 1,5 miljar
der yen, vilket innebär att de konsoli
derade förlusterna totalt hamnar 
uppåt 6,5 miljarder yen; i varje fall 
inte under 5,5 miljarder. 

På Tokyomässan kunde inte märkas 
någon mera påtaglig minskning av 
tillverkningsprogrammet från firman, 
där man fortsätter med t ex en rad 
stora bandspelare, vilka marknaden är 
synnerligen begränsad för . 
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Sista röret ut 
från Mullard 
PhilipS-ägda Mullard har tillverkat 
sitt sista radiorör i fabriken i Black
burn. En klassisk epok är därmed till 
ända. 

- Hur många är vi som ännu minns 
glansnumren i M ullards rörhistoria ? 
Annonserna i Populär Radio, de med 
RA F-signalisterna ... har tiden gått 
så fort ? Det var ju då alltsammans 
började, skriver Philips j Elcomas fir
matidning Emitter om detta. 

Namnet Mullard har stått för ra
diorör i över 60 år. Under de senaste 
40 åren har mer än en m i I j a r d rör 
tillverkats i Blackburn, får vi veta. 
Denna rörmiljard har krävt 80 000 
manår för utvecklingsarbete och till
verkning. Till produktionen har åtgått 
mer än 3 000 000 km tråd, 25 000 ton 
glas och 20 miljarder metalldelar. 

Epoken radiorör är alltså avslutad 
hos Mullard. Den följs aven annan -
utom kondensatorer, fördröjningsled
ningar och fintrådar arbetar man nu , 
med ett av Philips nya mångmiljon
projekt, videodisken eller vip. 

Nytt 
Närradion utökas 
men utan nämnd 
Tillstånd dragna 
Den nya socialdemokratiska regering
ens proposition - från kulturminister 
Bengt Göransson - i närradiofrågan 
tar fasta på att man både fortsätter 
verksamheten samt ökar ut den. Där
emot blir det tills vidare ingen central 
närradionämnd inrättad från nyåret 
1983, som riksdagen beslöt om våren 
1982. Nämndfrågan läggs på is så 

·Iänge. En rad nyheter aviseras i propo
sitionen. 

Rent numerärt är läget för närva
rande att (per oktober 1982) 245 
sammanslutningar ha r tillstånd att 

driva närradio, detta dels på de 16 
tidigare försöksorterna, dels på de nio 
nya platser som Pejling tidigare infor
merat om som aktuella . Men en sov
ring har skett: inalles ett IS-tal fören
ingar och sammanslutningar har ne
kats sändningstillstånd. 

På de nytillkomna platserna har 35 
sammanslutningar fått tillstånd. Det 
blir för 1983 dessutom ytterligare nio 
orter i landet som närradioförsök skall 
äga rum på, men hur många som ges 
sändningsrätt där går inte att säga, då 
ansökningarna ännu inte behandlats. 
Kulturministern menar om utvidg
ningen att det är motiverat med en så 
varierad programverksamhet som 
möjligt. 

Det är detta jämte önskan om en så 
bred erfarenhet som möjligt från när
radioverksamheten som ligger bakom 
beslutet att avstå från en nämnd just 
nu . Närradiokommitten har heller inte 
nått enighet om hur ett sådant centralt 
organ skulle se ut, varken beträffande 
storlek eller befogenheter. En av tvis
tefrågorna var - och är - hur de 
lokala närradioföreningarna skall fun
gera och vilken administration de bör 
tilldelas. Man vill därför ha reda på 
mera i detalj vad de lokala förening
arna orkar ta på sig och vad de ser som 
önskvärt. 

En bidragande faktor är att det nu 
i höstas har bildats ett Sferiges närra
dioförbund, som efter viss diskussion 
godtagit en samling etiska regler och 
även inrättat en särskild hedersnämnd 
för att övervaka efterlevnaden. De här 
reglerna har Pejling tidigare redogjort 
för . 

En nyhet gäller finansieringen, som 
kulturministern aviserar skall bli en 
central regeringsfråga. Avgifternas 
storlek och beräkningsgrunderna 
kommer beslut om från departemen
tet. 

Det blir i fortsättningen ingen chans 
att rida på formaliteter och tidsut
dräkt om ett sändningstillstånd dragits 
in: återkallelsen får omedelbar verkan, 
beslutet behöver inte vinna laga kraft. 
Detta ter sig något betänkligt och 

Japansk audioindustri: 
Ekonomisk snålblåst 

Krisryktena har länge omgivit raden 
av audioföretag i Japan, där flera 
också ganska stora företag fått vid
kännas rejäla förluster alltsedan 1980 
- särskilt 1981 var ett dåligt år, som 
man inte kunnat hjälpa upp nämnvärt 
med siffrorna från ett svagt 1982. 
• Ett märke som länge haft en be
tänklig utveckling är Kenwood, och 
därifrån märks nu en alltmer uttalad 
vilja att satsa på integration av video
audio. Stora delar av firmaledningen 
har bytts ut. 
• Uppgifter här i Tokyo utpekar 
också Teac som numera kontrollerat 
av NEC, Nippon Electric Company, 
detta sedan tre stora banker samver
kat om att sy ihop en uppgörelse . Vad 
den gått ut på i detalj har inte varit 
möjligt att få bekräftat. 
• Att flera av företagen på klassiskt 
japanskt maner mer eller mindre kon-

trolleras av sina banker är inget att 
förvånas över. Ett nytt inslag är i 
stället att flera firmor öppet eller mera 
dolt "söker stöd" hos lite större part
ner. Ett av de "öppnare förhållan
dena" verkar känneteckna paret Ai
wa-Sony, t ex. En koncern gigant som 
Mitsubishi sägs vara involverad i flera 
mindre, utanförstående fabrikat, och 
det gäller också Matsushita. 
• Men bedömare här är ganska eniga 
om att flera namn troligen inte väntas 
överleva en fortsatt lågkonjunktur i 
väst. Och hur de försök till efterfrå
gestimulans på hemmamarknaden, 
som det politiskt något oroliga Japan 
för närvarande lockas med, utfaller är 
vanskligt att spå om. Industrin gör nu 
frenetiska försök att lansera DAD -
det digitala konceptet med mini-dis
ken . Redan i vår presenteras nya 
versioner av de ännu nya spelarna! 



risken för misstag kan inte uteslutas, 
anser denna tidning. Det hela bäddar 
för godtycke. Motiveringen är att man 
snabbt och effektivt vill ingripa vid 
speciellt provokativa överträdelser av 
närradiobestämmelserna. Man får 
hoppas att något slags varning eller 
kontakter utfärdas resp tages vid för
menta överträdelser. Ingen drar ju in 
en tidning för ett enstaka övertramp 
utan en rad rutiner finns för gransk
ning av saken. 

Modem-monopolet 
lättas upp 1983 
Televerket kommer att med verkan 
från den I juli 1983 mer eller mindre 
släppa marknaden fri för modem. 
Hittills har verket haft monopol på 
dessa omvandlare för telefonnätöver
förda databudskap. Beställarna har 
fått hyra mode"\ av verket. 

Där anser man sig nu ha kommit så 
långt i sina provningar att marknaden ' 
är mogen att sköta sig själv. Det vill 
säga detta gäller överföringshastighe
ten I 200 baud/s, som är den gängse 
hastigheten för en mängd använd
ningar - mer än det dubbla förekom
mer också. 

De berörda branscherna, hälsar 
lättnaden med glädje, och över lag 
väntar man att användningen av små
terminaler nu skall öka ännu markan
tare än hittills . För systemleverantö
rerna gäller att de från början vill 
kunna leverera modem inbyggda och 
klara i sina datorer, vilket hittills 
vållat problem. 

Mässor 
Scenteknik, yrkesljud 
på specialmässor 1983 
Ett par betydelsefulla evenemang äger 
rum under 1983 i Stockholm inom 
sektorn professionell scenteknik och 
ljudproduktion i form av specialmäs
sor, som väntas attrahera praktiskt 
taget alla landets akustiker, proffs
ljudtekniker och installationsverk
samma: 
• På nyåret arrangeras först expon 
Ljud & Ljus i regi av Stockholmsmäs
san och det blir landets, möjligen 
Nordens, första mässa i sitt slag, 
enbart ägnad proffsapplikationer med 
en stor utställningsdel, föreläsningar 
osv. Tiden blir 19-23 januari och 
platsen alltså ÄlvsjÖhallarna. Här 
kommer allt det senaste inom teknik 
och produktionsverktyg att visas upp 
av tillverkare och agenter, och mässan 
siktar enbart till att vara ett forum för 
fackfolk. 
• Dagarna 15- 17 april är det så dags 
för det årliga TM-seminariet. Filmin
stitutets arrangemang i det egna huset 
på Gärdet. 

För 1983 är inget speciellt tema 
påtänkt under de här fackdagarna 
utan det blir ett "pytt i panna-semina
rium" med diverse aktualiteter och 
ventilerande av film-, video- och Ijud
tekniska spörsmål med, givetvis, ex
empel uppspelade. 

• N1T står för Nordisk Teater Tek
nik och NTf 83 heter också den mässa 
som äger rum i Stockholm tiden 14-
16 maj 1983. Plats blir Folkets hus. 
Hit väntas en lång rad nordiska besö
kare, alla verksamma inom scen- och 
teaterproduktion och representerande 
en avsevärd avnämarsektor, vare sig 
det nu gäller stora högtalaranlägg
ningar eller ljusorglar eller hela akus
tiska och visuella totallösningar av 
lokaler. Scen- och teaterteknik blir 
också alltmer avancerade saker för 
varje år som går och uppsättningarna 
ofta tekniskt krävande med samord
ning av ljud, ljus, bild och scenisk 
aktion - t o m i ol ika plan. Här har 
också svenska företag som Avab i 
Göteborg och SELA i Stockholm fått 
internationellt erkännande för fram
synta och flexibla produkter i olika 
avseenden - och flera fin ns. Många 
ganska små firmor har här kunnat visa 
upp en egen, intressant profil. 

Video 
4 000 hushåll i Lund 
får kabel-h år 1983 
Lund blir testort för ett storskaligt 
projekt med kabel-tv som skall om
fatta 4 000 hushåll i oktober 1983, och 
det här försöket kommer att följas av 
ytterligare som förläggs till Skarp
näck/Stockholm, Sundsvall och möjli
gen också Norrköping. 

Försöken drivs gemensamt av SR 
och Televerket. Några budgetmedel 
finns inte för testen utan de som vill bli 
anslutna kabelnäten får betala ca 80 
kr per månad. Dvs just nu är de olika 
förutsättningarna lite lösliga, eftersom 
bl a visst motstånd finns mot att mon
tera upp en stor parabolantenn på 
taket på lasarettsblocket i Lund - det 
är över den antennen som invånarna i 
stadsdelarna Klostergården, Nöbbe
löv och Oskarshem skall kunna se 
program från DDR och Västtyskiand, 
vilka tas in över satellit. Dessa länders 
sändningar kommer att mottagas re
dan från oktober 1983. Meningen är 
att de skall följas av ett långt större 
utbud program från åtskilliga "leve
rantörer", inalles ett 20-tal. Också 
rent svenska videosändningar av fil
mer som SR äger rätten till kan 
distribueras. Tv-bolaget samverkar 
med KF och Bonniers på videomark
naden i fråga om detta. 

Som Pejling tidigare refererat anses 
det inte orimligt att tre fjärdedelar av 
Sverige skulle kunna vara kabelnätan
slutet omkring 1990 till en kostnad av 
tre miljarder kronor, enligt bl a Tele
verkets kalkyler, som' förutsätter bl a 

. fiberoptiköverföring . 
·En betydligt närmare fråga i tiden 

är nordisk tv-samverkan: här är det 
främst Finland som man vill tillgodose 
(?), detta efter direkta framställ
ningar från Helsingfors. Frågan skall 
lösas skyndsamt och såväl tv l som 
tv 2 kommer att distribueras sedan 
vissa problem lösts på den politiska 
sektorn resp den upphovsrättsliga. 
Också till Norge skall program trans
mitteras, enligt dessa samnordiska 
planer. 

Läst 
Utvecklade mätningar 
i finska "ljudbibeln" 
HI Fl STEREO Valintaopas 82. 
Utg av Finlands radiohandlares 
förbund , Helsingfors, 1982. Cirka 
530 sidor. Best gm Radioliikkei
den Liitto ry. Vuorimiehenkatu 
21, 00140 Helsinki 13, Finland. 
Pris ca 35 fmk . , 

Den finska "ljudbibeln" Valintaopas 
föreligger i sin åttonde årgång och 
utgivarna kan glädja sig åt att bokens 
betydelse som köpunderlag tydligen 
ökat för varje år. Den har dock en med 
svenska mått mätt blygsam upplaga, 
bara 15 000 ex trycks , så det är inte 
märkligt att årsboken vanligen säljs 
slut rätt snabbt. 

Pejling har just sedan några år 
brukat anmäla denna finska produkt
och faktasammanställning, och efter
som den svenska motsvarigheten lades 
ner för mer än ett år sedan är nu den 
finska utgåvan veterligt den enda i sitt 
slag i Norden . 

I vår förra anmälan av årsskriften 
presenterades de på finsk sida utveck
lade och i många avseenden intres
santa högtalarmätningarna som intro
ducerades 1981. Fortfarande mäts 
högtalarna - jämte en del andra 
apparater som band/ kassettspelare 
och vissa kompaktenheter - vid finska 
VTf, som närmast motsvarar den 
svenska SP, provningsanstalten. Men 
högtalarmätningarna har förnyats 
ännu en gång, så till 1982 års sam
manställning har de ytterligare ut
byggts: 

Mätningen i efterklangsrum visar 
den utstrålade effekten som funktion 
av frekvensen i området 125 Hz- 16 
kHz. Mätsignalen håller en tredjedels 
oktavs bandbredd. Placeringen av 
ljudkällorna sker enligt leverantörens 
anvisningar, i annat fall så att basele
mentet kommer 0,7 m från golv, 0,5 m 
från bakre vägg resp 2,5 m från 
närmaste sidovägg. Högtalare, vilka 
uppenbart avses för golvplacering, sat
tes så att baselementets avstånd från 
bak- och sidovägg uppgick till 0,6 resp 
2,5 m. Mätspänningen har motsvarat 
I W beräknat på högtalarens nomi
nella impedansvärde. Det innebär att 
verkningsgraden vid en viss frekvens 
går att avläsa direkt från den kalibre
rade ljudeffektkurvan. Sålunda mot
svaras 80 dB av 0,Ql %, 90 dB av 
O, I %, etc. Ett medelvärde för verk
ningsgraden i området 125 Hz-16 
kHz har uträknats. Mätningarna re
dovisar dessutom ett impedansobe
roende värde för verkningsgraden ge
nom att den genomsnittliga akustiska 
effekten ut vid I V inspänning uppgi
vits . 

Ser vi till frifältsmätningarna har 
den här gången använts 2,5 m avstånd 
för att de bättre skall svara mot 
normala lyssningsförhållanden. I om
rådet 20 Hz-150 Hz används 0,5 m 
avstånd i syfte att undvika inverkan 
från väggreflexioner på de frekvenser 
där det ekofria rummet är resonansbe
häftat. 

Högtalare av icke-golv typ mättes 

längs den axel som går så nära alla 
aktiva högtalarelement som möjligt. 
Golvstående ljudkällor mättes med en 
mikrofonhöjd om I m från lådans 
nedersta kant eller sockelns. I de fall 
den avsedda lyssningspositionen var 
specificerad på förhand sattes mät
mikrofonen på resp höjd och avstånd. 
Ljudtryckskurvan är i samtliga fall 
kalibrerad och visar det ljudtryck hög
talaren ger på I m avstånd vid påfö
randet aven spänning som motsvarar 
I W i den nominella impedansen. 

Också distorsionen redovisas som 
resultat av mätningar i ljuddämpat 
rum. Mikrofonplaceringen var den
samma som vid frekvenskurvans regis
trering. Disten har mätts vid två ni
våer , av vilka den ena motsvarar 90 dB 
och den andra 100 dB genomsnittlig 
akustisk uteffekt - inte att förväxla 
med ljudtryck! 

De många kassettmaskinerna och 
den handfull bandspelare som redovi
sas har fått brusavståndet angivet 
genom jämförelser av den vägda 
(dB A-)nivån med maxnivån. Med 
den senare förstås den där tredjetons
distorsionen vid 333 Hz uppgår till 
3 %, som bekant. S/n är mätt med 
både aktivt och urkopplat förekom
mande brusminskningssystem, 10 resp 
30 dB under maxnivån . I tydlighetens 
intresse har man angivit skillnaden 
mellan maxnivån och utstyrningsin
strumentets O- nivå, vilket är förtjänst
fullt. Svaj är förstås mätt både som 
linjärt och vägt (DIN-). 

Den på i år ovanligt elegant, bestru
ket papper tryckta boken tar upp alla 
förekommande produktkategorier och 
en del av dem är alltså uppmätta, dock 
utan att några grafer och kurvor fått 
kontrastfärger, vilket är lite synd. 
Läsbarheten skulle ökats - men visst 
kostar flerfärgstryck. 

Artikelsektionen tar fasta på att 
läsarna har högst skiftande kunskaps
nivå och givetvis också ol ika intresse
nivåer. 

För entusiasterna ger man dessutom 
orientering om nyare brusreduktions
kretsar, t ex ex, och en god avdelning 
tar upp skivor av hög kvalitet. Tillver
karregister, handlarförteckning etc 
full ständigar . 

De tre redaktörerna har heder av 
sitt arbete och med intresse ser jag att 
den som tydligen hållit i högtalarmät
ningarna är Anders Wecksträm. vars 
inslag i den förnämliga polytekniska 
Teknikaan Maailma säkert många 
svenskar har uppmärksammat - lik
som andra tester av ljudreproduk
tionsmaterieI där. 

U.S 

Ypperlig testskiva, 
audiofilklang m/USA, 
svensk kör och rock 
"Måste återgivningsapparatur för 
highjidelity låta 'bra'? Inte nöd
vändigtvis. Däremot alltid sant 
och tillförlitligt spegla i nspel
ningens ljud." 

Detta till synes självklara men ändå 
forts på sid 24 
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+ modulerna kan 
kombineras med 
varandra eller 
Sinclairs 
16K Ram 
16K+ 595:-
32K + 1.075:-
56K 1.675:
Högupplösande grafik modul 1.195:
Centronics Parallellprinteranpassning 795: -

ZX·Bl för kunskapstörstiga 
lX ·81 är gjord för Dig som vi ll lära Dig hur en dator fun · 
gerar, hur man prog rammerar, 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 eller test: "Det finns knap· 
past något bättre och billigare sätt att bli bekant med 
riktig BASIC än att köpa lX81 ". 

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

Funktioner i mängd 
lX ·81 har massor av funktioner. Över 60 olika BASIC· 
kommandon. Matematiska och grafiska tecken, bokstä· 
ver, si ffror. symboler. SliJmpgenerator och tidmätning 
finn s. Anslutningsmöjlighet för minnen, printer, styrrno· 
duler. bandspelare, TV och nätadapter m.m. 
Matematikern har nio siffrors noggrannhet, decimalkom· 
ma, trig·, log.· och exponentialfunktioner, exponent· 
redov isning. 
Rörlig grafik för t.ex. datorspel. 
Med 16K extra RAM·minne kan Du lätt göra ett datare· 
gister för telefonnummer, sk iv· eller boksamlingen . 
lX ·81 kan själv leta efter namngivna program på band . 

Byggsats eller färdig 
lX ·81 finns monterad och i byggsats. 
Byggarbetet är mycket enkelt. 
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 . 

o 
FranB95:- sS ~T" K~ iJT~ GO TO 15 

sinclair 

För Dig som kan lite mer: 
cpu: 
RAM: 

ROM: 

Bus: 

Kassett· 

l8DA, 3,2S MHl 

l-l6K 

8K 

44 polig konlroll·, adress·, dala· och 
memoryseleelledningar, SV, 9V, OV, klocka 

interface: 250 Baud, söker namn eller tar första program 

Mäll: l67x 17Sx40 mm 

Vikt: 3S0 gram 

Malning: 7,S-l0V, 400 mA. Inlern SV regulalor. 

• 32 bitars aritmetik 

• multidimensionella matriser lör både strängar och variabler 

• PEEK, POKE, USR för maskinkodsruliner 

• 64 x 44 pkl upplösning 

• 24 rader med 32 leeken 

• 40 sI plana Iryeklangenler 

• Automatisk syntaxkontrolliöre exekvering 

• En langenIIryckning per BASIC kommando 

• Fullständiga editeringsmöjligheter 

UHF· TV modulalor 
Gör Om TV 1111 
dalorblldskarm 

\ 
Uttag lor TV. 
bandspelare 
natadapter 

zaOA mikroprocessor 
Ny snabbare version 
av den beromda laO 

I 

Bus. 44 pol. ullag lor 
mmnen, printer etc. 

I 

IK RAM 
--- minne 

/ ~ 
Regulalor. 5V·temperatursaker 8K ROM Basic tolk 

7KB1 
4K Assembler ROM - ZX. ASZMIC 
Denna nya 4K ROM gör om Din lX80/81 till en kraftfull 
utvecklingsstation för avancerade assembler/maskin· 
kodsprogram. För såväl industrianvändare av l80 pro· 
cessorn som den avancerade amatören eller studenten 
öppnas nu möjligheter som tidigare kostat tusentals kro· 
nor. Funkt ionerna inkluderar bl.a.: Alla lilog l80 
mnemonics * Kassettinterface * Printerinterface * 
Avancerad screen editor * Högupplösande Grafik * 
Mult ifilhantering * Single stepping * Break points * 
Debugging * Macros * Labels * 110 Rutiner. * 
4K EPROM+engelsk manual 495:- . _ 
ZX·Bandspelare 
Anpassad för lX·81 och dess programkassetter. Med 
räkneverk, nät och batteridrift. ~ 

Mer programvara r 

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

ZX Printer 
16 K Byte 
Ram 1/0 
A/D Omv. 
BK 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 1I0·teknik 
Schack 16K 
Space Ra iders 16K 
VU·calc 16K 
Backgammon 16K 
Fantasy Games 16K 
VU·file 16K 
Flightsimul. 16K 
Med räkneverk 

Besl .nr il priS 

1013 1.095:-
1003 595:-
1020 639:-
1023 575:-
1004 395:-
1045 495:-
1011 136:-
1012 45:-
t 027 120:-
1033 125:-
1025 149:-
1034 99:-
1 035 149:~ 
1036 99:-
1037 99:-
1038 149:-
1039 99:-
1046 450:-ZX·Band· 

spelare >-___ Generalagent ____ .... ~ ____________________________ -< 

BErKmAn Javisst jag beställer st lX·81 Byggsats å 895 :- st lX·81 Monterad å 995:-
L sI. Besl.nr .... , st . Besl.nr. . .. , st. Besl.nr st Besl.nr 

Beck m an I n novation A B Jag har 14 dagars returrätt på oskadade varor/obrutna programkassetter och 1 
Porto tillkommer. 

Telefon03-390400 Telex 10318 Beckman 5 Namn 
Postbox 1007 Gamla Dalarövägen 2 

års garanti. 

5-12222 Enskede Stockholm SWE DEN Adress . Postadress 

Ålerlorsallare: Slhlm. Kommunsamkop. Oellron Uppsala. Sludielorlagel Göleborg. Oellron. CB·RadlO Josly Kil Malmö. Josly Kil linköping. Eltema Väsleras. Mikrokil 

Beslallnlngal från Finland. Minska priserna med 17,7% (svensk moms) och lågg på SEK 60: - for frakt & expo Betalning l forskot! via postgiro eller Bankcheck. Valkomna! 

RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1982 InformatlonSlJanst 50 

.=~ ' . ~ - ~ 

. r;" 
ex> 

'" 



Bygg Din förstärkare själv med färdiga 
Hi-Fi moduler från@LF 

Vi t ror oss lugnt 
kunna säga att få fö rstärkare låter 
bättre än ILP:s MOS-module"r . 
Med sitt pris är de därmed när
mast ett fynd för självbyggare. 

- för sång, tal, 
gitarr, bas, orgel, diskotek, biograf, hemma Hi-Fi 
Med ILP:s helt färd igmonterade HiFi moduler är det lätt att komponera och bygga en förstärkare för just 
Dina behov. Förförstärkare finns i stereo och mono, slutsteg finns med vanliga bipolära och MOS-FET tran 
sistorer, samtliga nätaggregat har ringkärnetransformatorer. HD-stegen (Heavy Out y) är elektron iskt kort 
slutn ingssäkra och har extra stor kylfläns. 
Model l HY6/HY66 HY60A HD/HY120 HD/HY200 HD/HY400 MOS120 MOS200 MOS40P 

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

Frekvens· tape 100mV 
omr. - 3dB O-100KHZ 15HZ-50KHZ 15HZ-50KHZ 15HZ- 100KHZ 

Distorsion , 
THD < 0,01 % 0,015% 0,01 % 0,005 % 
Slew rate 12V/p.S 12V/p.S 20V/p.S 

Övrigt Pu 3mV Samtliga slu tsteg har 100 dB störavstånd. Belast nings impedans 
tonkontroller Mic 1-12mV 4- 000. Ingångsimpedans 100KO. Känsl ighet 500mV. 
± 12dB Aux 100mV 

mono/stereo 
Pris 159:-/269:- 159:- 295:-/315:- 395:-/435:- 565:-/595:- 395:- 695:- 1.050:-

Nu har vi även högtalare för ILP 
8"-18" (SOW-2S0W). Begär information 

ACORN 
seFT 

Tillbehör till Din Aeorn Atom dator 

/~\ 
Floppy Diskpac 92K Byte. 5 1/4" 
Acorn Floppy Discpac ger 92K Bytes minneskapacitetI 
disk. 3K RAM minne för filbuffra r och 5V/3A spännings· 
matning för datorn. Alla tid igare kassettkommandon ut· 
ökas nu för fil hantering . Ytterligare kommandon till kom· 
mer för hantering av data inom filerna. Datorn bör har 
6K programram och skall ha Bussbuffring. 

Best.nr: 2037 Pris: 5.495:-

Bussbuffring 
För anslutning av yttre enheter (ex. vis Floppydisk eller 
minneskort) . Kontakter ingår. 

Best.nr: 2009 Pris 225:-

BEI:KmAn 
Beckman Innovation AB 
Telefo n 08-390400 Telex 1031 8 Beckman S 
Postbox 1007 Gamla Dalarövägen 2 
5-12222 Enskede Stockho lm SWE DE N 

Printerinterface Kassetter 
För anslutning av parallellprinter. En portkrets 6522 Best. 
med 2 st programmerbara IN/UT·portar och 2 st Timers nr: Innehåll Pris 
ingår. En timer kan interruptstyra datorn för tidtagning 2011 Asteroids·Sub Hunt·Breakout 169:-
eller realtidsstyrning. Kontakter ingår. 2012 Dogfight·Mastermind·Zombie 169:-

Best .nr: 2008 Pris: 225:- 2013 Rattrap·Lunarlander ·Blac kbox 169:-
ROM-kretsar 2014 Startrek·Four Row·Space Attack 169:-
Flyttat ROM , 4K Trig·, log·, flyttalsaritmetik 2015 Invaders· Wumpus·Reversi 169:-

Best.n,: 2003 395:- 2016 Dodgems·Simon·Amoeba 169:-

Word-Pac ROM , 4K Text· och ordbehandling 2017 Green Things·Ballistics·Snake 169:-
Best.n,: 2028 375:- 2018 Stargate·GomokuRobots 169:-

Ut iii t Y ROM , 4K 17 kommandon typ INKEY, 2019 Design av egen teckenupps. ex. A. Ä. Ö 169:-

REN , DISASS, DUMP 2020 Matematik: Plot fIx), RegressIOn. m.m. 169:-

Best.n,: 2038 395:- 2021 Matematik: Algebra grafiskt, m.m. 169:-

BBC Basie, 20K BBC Basic är av "Microsoft· 2022 Disassembler. 1200 Baud kassettCDS. m.m. 169:-

typ". Basictyp kan väljas via 2023 Business·Affärskalkyler 129:-

tangentbordet. 2024 Databas·registerhåntering 169:-

Best.nr: 2050 965:- 2025 Grafisk visning av maskinkodsprogr. 169:-

Atom Cate, 4K Grafisk kalkyl rom av 2026 FORTH: nytt programspråk 169:-

"Visi·calc"·typ. 2039 LIFE: mycket komplext grafiskt spel 169:-

Bes!.n,: 2046 495:- 2040 Synthesieser. Melodier kan ändr. o. lagras 169:-

RAMexpansion Minnet kan användas som 
2041 Ordlek: Vilka ord passar ihop. m.m. 169:-

64K dynamiskt 2 x 32K eller 4 x 16K. 
2042 Registerprogram: Adressbok, kalender 169:-

Omkoppling sker med VIA:n. 2043 1 O spel för outbyggd dator 169:-

Bes!.nr: 2051 1.395:-

Jav isst ........ Jag bestäl ler .................... ...... ... ...... ... .. ................... ... ....... .. ....... .... .. .. ..... ......... ......... . 

.. .. .. .. ........ ..... ....... ......... . total t kr .... .. ........... .... .. ..... . porto t illkommer ...... ....... .. .......... ...... ..... ... . 
J a g h ar 14 dagar s returr ä tt pä os ka dade varor samt 1 ärs gara n ti 

Namn ....... .... ..... .... ..... ... ....... ...... .............. .................. .............. ...... .. ... .... ............... ... ...... .... .... .. '" 

'" Adress ..... ......... ... .. ... ........ ....... . . ....... ..... .............. Postadress .. .......... .......... ...... ....... ........ .... ' " '" 
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Hört 
forts fr sid 21 
välbehövliga memento jämte en hel 
del annat står att läsa i en stor 
åttasidig skrift som medföljer en lp
skiva, vilken berett mig avsevärd 
glädje under åren och som jag hoppas 
skall vinna många vänner i alla musik
och hi fi-läger . Jag skulle rent av vilja 
hävda att skivan i fråga behövs där 
man tar egenskaper som klang, akus
tisk "närvaro" och faktorer som tonal 
balans och dynamisk avvägning till 
utgångspunkter för en seriös, verklig
hetsrelaterad bedömning av inspelad 
musik. 

Initiativet kommer från Martin Bo
rish och Peter Mitchell, ändamålet 
har varit att skapa en promotion- och 
demonstrationsskiva för audiofabrika
tet NAD och medlet för detta ett nära 
samarbete med dels det brittiska 
grammofonbolaget Unicorn, dels fem 
berömda tekniker (varav en professor 
Peter Fellgett!), dels lika många pro
ducenter och slutligen två av vår tids 
mest remarkabla tekniska landvin
ningar på området, Sonys digitala 
inspelningskedja jämte den brittiska 
Soundjield-mikrofonen, kopplad till 
likaså engelska Ambiosonic (U)HJ
matrisen för 360-gradig täckning. 

Martin Borish var många år ameri
kanska Acoustic Researcbs drivande 
kraft men lämnade bolaget för att leda 
den utbrytning som blev NAD. Han är 
en mångsidig musikkännare med ett 
brinnande intresse för främst opera . 
Peter Mitchell är verksam i USA som 
radiojournalist med ljudteknik och 
grammofonteknik som specialitet, 
dessutom är han en av stöttepelarna i 
kända Boston Audio Society. 

SOUNDS OF MUSICAL IN
STRUMENTS. NAD/Unicorn 
Digital Demonstration Record. 
Unicorn UNS 269 D. Inspel
ningar från 1979-1981, 13 digi
talupptagna nummer, alla live 
utanför studio. Distribution NAD 
Svenska ab, Göteborg. Pris ca 60 
kr. 

Varje spår på den här plattan fängs
lar, trots att skivan uttalat inte är 
upplagd som något slags "sonic spec
tacular" i gammal vanlig tradition. 
För en gångs skull kan man vara fullt 
övertygad om att det inte handlat om 
att göra en dygd av nödvändigheten då 
det framhålls, att varje tagning är 
uträknad ge optimal verkan med en 
enda mikrofon (Ambiosonic-kon
struktionen har fyra membran i lika 
många riktningar) i en viss punkt, där 
efterklangsfältet når rikast verkan re
lativt direktljudet och att musiker / 
dirigent fått avgöra styrka resp balans, 
inte teknikerna . Alla slags gängse 
specialgrejor och -tekniker har varit 
bannlysta - ingen mixning, panore
ring, utjämning, kompression eller 
ratt ni ng av kontrollbord har skett. 
Alla tagningar är gjorda i utvalda 
lokaler, varav en uppenbart är en 
nattklubb. I ett enda fall har vanlig 
2-kanalig stereo använts med en AKG 
C-24-stereomikrofon i stället för 

Soundfieldarrangemangets totala mil
jöavkänning - det är ett avsnitt av 
Widors Toccata ur den Femte orgel
symfonin. 

Samtliga nummer på skivan skall 
återfinnas på Unicorn-plattor eller 
kommande releaser; i något fall har 
möjligen special inspelningar skett för 
NAD. Bland de inspelningsledare som 
medverkat - alla välrenommerade -
återfinns Bob Auger, som tidigare 
porträtterats här i RT sedan han 
gästat Riksradion här för några år 
sedan. 

En av digitalteknikens ovanskliga 
fördelar är den absolut stabila stereo
ljudbilden, som här kan avnjutas i 
synnerlig mån, vare sig det handlar om 
något av det mest spektakulära man 
kan få höra, t ex jätteuppbådet för 
Laurie Johnsons filmmusik First Men 
In the Moon eller den utsökta excerp
ten ur Bachs Partita nr ett, där vi hör 
Ruggiero Riccis soloviolin. En liten 
men talande detalj om den omsorg 
som hela skivan tillkommit med är 
uppgiften att den samlade erfarenhe
ten av hur knepigt just violinen är att 
ta upp "naturligt", det låter alltför 
ofta vasst eller hartsigt om tonen, 
avsatte speciella åtgärder. Här valde 
då Ricci en Storioni från 1774, en 
cremonesare, men likväl ett instru
ment med något mindre fyllig klang 
än den Stradivarius han egentligen 
skulle föredragit. Ty Storionin med sin 
mera dämpade timbre klingade över
tygande bättre i det Londonkyrkorum 
som valdes; mindre spektakulärt men 
med en underbar, "blommande" och 
luftig ljudbild i det "svar" det stora 
rummet ger. Upptagningen är en 
pärla. 

N ågot nöje skall ni själva ha, så jag 
avstår från alla de tusen subtila detal
jer som upphovsmännen velat belysa 
här, från orgelpipor i 43 Hz-vibration 
till något så kul som ett enstaka litet 
munspel mitt inne i en jätteinstrumen
tation för blåsare .. . Eller en fascine
rande sensuellt "halsig" vokalist 'i när
bild med en trio på en jazzklubb. 
Eller . . . nej, köp skivan, men se till att 
förstärkaren är kapabel till hög, kon
tinuerlig uteffekt o c h koppla helst 
till en bra underbas, för den blir 
behövlig. Energin som kommer loss är 
hög, dynamiken har en lågfrekvent 
ände som digitalmetoden förmedlar 
utan prut. Jag nämnde orgel, men här 
finns gott om trum- och slagverksin
satser också, t ex 33 s. solo och två 
utdrag ur en hel concertino för stråkar 
och slagverk - jämte alltså spektaku
lära lågregisterkörare i storformat. 
(Sonys PCM 1600 moderniserad till 
1610.) 

Graveringen har Strawberry i Eng
land gjort med en Neumann-svarv 
(VMS 70) på vilken den förnämliga 
Ortofon-dosan DSS 732 sitter, syster
modell till det 4-kanaliga graververk
tyg som danskarna en gång gjorde för 
CD-4-tekniken, om jag minns rätt. 
Två 500 W -stärkare driver och alla 
linjesteg och trafo har kopplats ur 
signalvägen, meddelas lugnande för 
dem som genast misstänker "kvalitets
försämring" . Teldec har pressat, och 
allt sammantaget är det här en teknisk 
topprodukt, som musikaliskt bjuder 
ett rikt urval av stilar och genrer -
synd bara att vissa inslag är så korta. 
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Speltider: A-sidans 7 band håller 19 
min 33 s. B-sidans 6 spår 20 min 03 s. 

Jag har enbart spelat skivan i vanlig 
stereo hittills', men meningen är att 
man skall koppla upp två bakre högta
lare å la Hafler. Då blir naturligtvis 
den ljudande panoramaverkan som 
ståtligast, det vet man från tidigare 
erfarenheter av Ambiosonic-tekniken. 
Men redan två kanaler 'ger ett brett, 
rumsfyllande intryck med ypperlig ba
lans över alla register - jag har också 
låtit några nummer höras över de nya 
Carlsson OA-5I, som ju är uträknade 
att klinga som bäst - jag skulle vilja 
säga uteslutande - med s k akustiskt 
material och inte flermikrofonuppta
get, tidsmanipulerat. Varje bra 
3-vägssystem bör i första hand med 
fördel kunna testas i fråga om verkan 
med NAD-skivan. 

LINKÖPINGSROCK 82. Musik i 
studiecirklar från Studiefrämjan
det. 
SFLP 6/82, stereo lp. Distrib: 
Studiefrämjandet i Linköping, S:t 

Larsgatan 23, 584 24 Linköping. 
Inte sällan mottar RT prov på skivor, 
både lp och singlar, som producerats 
av intressen långt bortom alla vanliga 
kommersiella led: det är körsångare 
ute i bygderna, unga rock- och jazz
grupper, kyrkligt anknutna sångare 
och/eller instrumentalister, en och an
nan orgelentusiast, ibland ett dans
band som tycker sig vilja pröva om 
vingarna bär lite längre än bara hem
mavid. Jag blir alltid glad åt dessa 
yttringar av ett levande musikintresse 
och viljan till att göra något själv, ofta 
med betydande ekonomiska uppoff
ringar. I dagens trista och anslags
gnällande Sverige med svångrem 
kring det mesta finns uppenbart ändå 
ett musikkulturliv som vittnar om 
både oberoende och mångfald! 

Bertil Ljungars, "verksamhetsle
dare" vid Studiefrämjandet i Linkö
ping, skriver att det onekligen är 
ovanligt för ett studieförbund att ge ut 
en skiva, och redan där har han nog så 
rätt. Men bakgrunden till att en hel lp 
görs "kalkylerad som en förlustaffär" 
och för att "dokumentera vad tämli
gen normala ungdomar kan åstad
komma" är nog unik: 

Det började, skriver Ljungars, med 
att några yngre ortsbor sysslade med 
popmusik i studiecirkelform hos Stu
diefrämjandet i Linköping. De blev 
flera och bildade grupper. För att 
hjälpa dem startade Studiefrämjandet 
en inspelningsstudio, hör och häpna! 
"Tanken var att musikgrupper skulle 
få bättre möjligheter att utvecklas om 
de fick höra hur de verkligen låter i en 
riktig inspelning." Alldeles rätt tänkt, 
skulle det visa sig. "Det är en sak att 
spela i en replokal och en annan att 
göra en inspelning i en riktig studio. 
Med riktig utrustning hör man hur 
man verkligen låter", menar Mikael 
Söderling i Glamour, en av grupperna 
på Linköpingsrock 82. 

Skivan syftar inte till att visa upp 
något slags "12 bästa i stan" utan att 
ge prov på hur olika grupper med 
varierande inriktning låter. Vissa har 
hunnit utveckla rätt god rutin medan 
andra kan sägas treva sig fram ännu. 

Att alla haft en god portion tur står 
klart - tanken på en skiva kom sent, 
a vsikten från början var den mera 
alldagliga, att göra en tape. Den digra 
mängden utövare ledde dock Ljungars 
till att bli skivproducent. Han har då 
haft kompanjonerna Kurt Wallberg, 
Peter Malmqvist och Tommy Ljung
gren från samma förbund med sig. 
Studion, som tyvärr inte bestås någon 
presentation i det annars rika bildma
terialet på albumet, är faktiskt två 
stycken, varav en i centrala Linköping 
(vid Drottninggatan). 

Av ristningarna i originallacket som 
bildat underlag till pressmatrisen kan 
jag se initialerna "LR/CR ", vilket jag 
tolkar som vännen Lars Rosin och 
Cutting Room i Solna. 

Det låter genomgående riktigt 
schysst om alla spåren, så studion 
fungerar helt visst. I en sådan här 
dokumentation bör kanske ingen näm
nas före någon annan, men det är 
slående att t ex gruppen Skenet Bed
rar med sina 5.13 utvecklar musika
liskt bäriga, flyhänt realiserade och 
"linjära" ideer, som jag gärna vill ge 
plus för. Förebilderna är väl rätt 
många och det gällef\samtliga. Men 
personliga förhållningssätt till mate
rialet tycker jag bl a Arti/act visar upp 
(A Tribute to You) jämte Wallra// 
(Att dricka) . Musk har tryck i sin låt, 
IntroduciaI. - Bäst har väl de rena 
instrumentalnumren utfallit, texterna 
behöver mogna mera hos alla . 

Men detta är sekundärt. Initiativet 
måste lovorda. Det är att hoppas att 
andra tar upp iden, var och en på sin 
ort, efter förutsättningar och under
lag. Att göra musik tillsammans är 
nog det bästa grupparbete som finns 
och skapa något sådant som ett band 
eller en skiva - varför inte också en 
videoproduktion ? - måste vara ännu 
långt mera berikande. 

Speltider: A-sidan 24 min 05 s, 
B-sidan 21 min 56 s. 

SÅNG AR HÄlSNING. Sånger, 
folkton och andlig visa med 
KFUM-kören, Sundsvall. Körle
dare: Kjell Lönnå. Barytonsolist: 
Lage Wedin. Prophone PROP 
9906, stereo lp, insp 1982 av 
Proprius, Stockholm. 
Körsång och körer har en lång och 
meriterande tradition i vårt land där 
några ensembler nått internationella 
framgångar och en handfull dirigenter 
och arrangörer likaså räknas till 
världseliten. På manskörområdet är 
det väl mera fråga om bredd än 
toppkvalifikationer, men några även 
utomlands uppmärksammade finns, 
t ex föreliggande skivas, KFUM-kö
ren i Sundsvall. 

Den är relativt ung, bildad 1967 av 
50-talet medlemmar, vilka i dag har 
växt till hela 87 man, vilket gör kören 
till en av Sveriges största. Sedan 
starten har ledaren och dirigenten 
varit en och samma person, från 
många framträdanden och massme
diala evenemang kände Kjell Lönnå. 

Han och kören jämte solisten Lage 
Wedin - universitetslektor i psykologi 
då han inte medverkar i musiklivet, 
där han främst är medlem av Radio
kören men också solist i kyrkor och på . 
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dJ(!)~l1l1 G!~11 
MK01 

. Temperatur
larm_ 

Bygg Q8)0~~ 0g) N tt Y 
Själv 

Pris MK01 byggsats ... ......... Kr 62:85 
M KO 1 varnar med en summer, när rumstempera
turen är för hög. Temperaturen för larm är jus
terbar. Dessutom kan tonhöjden även justeras. 
Drivspänning 9V DC. Uttag för styrning av yttre 
växelströmsregulator. Temperaturområde Q-50 
grader . Dimensioner 76 x 49 mm . 

Nytt 
MK02 
Fuktlarm. 

Pris MK02 byggsats ... .. .... . ... Kr 43:85 
M K02 larmar. om det kommer vatten i källaren 
eller om blomsterkrukans jord är torr. Larm sker 
med en Pieza-summer som kan justeras i tonhöjd. 
6-9V drivspänning . MK02 inducerar växelspän
ning till givaren som därför kan vara vanlig led
ningstråd utan problem med korrosion. Dimen
sioner 49 x 38 mm. 

Hytt 
MK03 
Tägstyrning 

Pris MK03 byggsots . . .... . . . ... Kr 69:85 
MK03 är en hastighetsregulator tör modelltäg 
som drivs med likspänning. Modellbanan kan 
delas i olika sektioner, där en MK03 i varje 
sektion reglerar hastigheten ' olika för tågset'en. 
Med en omkopplare väljer du riktning och stopp. 
Pä grund av impulsmodulering, kan tågen inte 
köras mycket längsamt . Drivspänning lO-15VAC 

Nytt 

Vad kan man lära sig av AE80-boken, del 17 
Nästan all elektronik . Grunden 'till förstä6l se av 
de fysiska principer, som dagens elektron ik är 
skapad av, bä de historisk och vetenskapligt . Det 
finns grundläggande komponentiära, formler för 
beräkning av komponenter , transistorteknik, ope
rationsförstärkare, digitalteknik och introduktion 
i mikrodator·tekniken . Allt det teoretiska varvas 
med illustrationer och bilder. 480 sidor med ca. 
500 fotografier och ritningar. 

AE80-kretskort är inkörsporten till praktisk 
elektronik! 
I anslutning till AE80-boken finns utvecklade 
6 konstruktioner med kretskort - AE80-konst
ruktionerna . I denna bok finns beskrivning, kom
ponetlistor och layouter över konstruktionerna. 

Vem är AE80-boken till för? 
Till alla, som vill veta mer om elektronik och 
speciellt till den breda äldersgrupp, som inte har 
elektroniken som arbete (ännu) . Till elever i sko
lorna . T ill de som skali börja pä kvällskurser eller 
överhuvudtaget vill lära sig den moderna elektro
niken. För alla dessa grupper är AE80-boken det 
ideella, samtidigt som AE80-boken är vär tids 
mest moderna och Europas mest omfattade 
elektronikbok. 

MK10 
Minutur. 

Pris MK10 byggsots .. .. .... .. . . Kr 43:85 
MK10 kan du använda som metronom, timer 
eller till och med som "äggklocka". Aktivering 
med beröringskontakt. Efter inställd tid, piper 
Piezo-summern . Ou kan även bygla MK10 för 
att pipa med fasta intervaller. 

I JK08 
I Ljusrelä 

I 
I 
I 
I L_ 
Pris JK08 byggsots Kr 89:50 
JK 08 är ett ljusrelä som tänder ytterbelysningen 
när det mörknar . Pä morgonkvisten när det börjar 
bli ljust igen, släcker JKOa belysningen . Med en 
potentiometer kan man själv bestämma, hur 

4908 AE80-bokon DEL 1 (Häftad) .. . 
4924 AE80-boken DEL 1 (Inbundon) .. 
4916 AE80-bokon DEL2 (Häftad) . . . 
4932 AE80-bokon DEL2 (Inbunden!. . 

mörkt det skall vara, när lamporna skall tändas . 
Kr 69:50 JK08 levereras komplett med inbyggnadsläda, 
Kr 84:50 fotomotstAnd och monteringsmaterial. 
K.r 59:50 Tekniska prestanda 
Kr 74:50 Drivspänning ..... 

BAde avancerade och enklal 

Effektbelastning. 
Dimensioner . 

24V el , 220V AC 
. 440W 

.80 x 55 x 35m m 

AE80-boken del 2 innehåller ritningar och sche
ma på över 100 konstruktioner. Bäde lätta och 
svåra . Till varje konstruktion ger boken dej en 
förklaring om vad som händer från ingång till ,--------------------, 
utgäng. 

Elektronik för alla ändamAI! 
Förstärkare frän en watt till flera hundra watt , 
radiomottagare, mixers, ljusorglar, rinnande ljus, 
mätinstrument och nätaggregat är några av de 
intressanta områden som boken behandlar. Dess
utom finns komponenterna lätt tillgängliga i 
Josty Kit butikerna runt om i landet. 

Guldgruva? 
AE80-boken, del 2 är verkligen en guldgruva , 
när det gäller ritningar och uppslag för konstruk
tioner som täcker det mesta inom elektroniken . 
420 sidor med mängder av ritningar och illustra
tioner. 

T10D 
Temperatur
mätare. 

Nytt 

N f · d h" I K I 82 f~---·o 
U Inns en ar. ata og . \ \~~_ <>. 

Pris MK04 byggsats .. . . ... ..... Kr 78:85 
MK04 laddar NiCd-batterier med önskad ström 
under en programmerbar tid. Genom olika byg
!ingar bestäms laddningstiden . Strömmen bes
täms med ett yttre motständ . 2st lysdioder 
indikerar om laddning pågär eller om laddning 
är klar . Drivspänning 12V AC . Dimensioner 
76 x 49 mm. 

350 sidor späckade med grejor I ~. ",;, 
för den Elektronik-Hobby int- i"" ii, 
resserade. Byggsatser, verktyg, ~! .. 
instrument, komponenter, da- I'. 

torer, kontakter och mYCk:; \ ~'!i.; •. '" '.. . ... 
mer. Se efter själv! :.:J. '~":,: :,~~. 

' ~ .O-; I -~ 
Kr. 10:00 '\ -':' l '-. 

',,; ,~ :1\ " 

~&lJ&~ruJffi] mt2 ' ~>~~:'~<! 

Pris T1 00 byggsots kr . . . . • . . . . . . . 298:00 
Pris 51073 spocialprobe 175°C Kr .... 249:50 
Tloo är en temperaturmätare i byggsats för tem
peraturer mellan minus 40 till plus l00oC. 
Genom att utbyta den medföljande mätproben 
mot 51073 kan temperaturmätningar göras upp 
till 1750 C. Tl00 levereras helt komplett med 
praktisk inbyggnadsläda i plast. Dimensioner 
145 x 80x36mm. 
Tekniska prestanda 
Drivspänning. . . . . . . • . . 9V 
Noggrannhet. . . . 1% 

o st. av . mot postförskott kr O ' st. G RA TIS-broschyr över JOSTY K I T Byggsatsprogram 

o st. av . mot postförskott kr 

JOSTY KIT AB Box 3134 20022 Malmö 3 
Vill du istället ringa till oss, finns vi pli 040/126708. Butik i MALMÖ pli 
Östra Förstadsgatan 8 . Butik i GÖTEBORG Övre husargatan 12. Butiks
tider: Vardagar 10 - 18. Lördagar 10 - 13. Alla priser inklusive 21,51% 
mervärdesskatt. Porto tillkommer. 

O st. GRATIS-broschyr över MINICRAFT Miniborrmaskiner, svarvar, 
fräsmaskiner och andra verktyg - allt i miniformat_ 

Namn. __ . . .. 

Utdelningsadress 

Postnummer och Ort. 

RT 12-8 2 

InformatlOnstJanst 52 
RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1982 25 



Hört 

forts fr sid 24 
skivor med andlig musik i de nordiska 
länderna - spelades in under två 
junidagar 1982 i Birgittakyrkan i 
Sundsvall för den här skivan, som med 
sina 19 nummer av visa , hymner, 
folkton och spiritual jämte annan and
lig sång helt visst passar utmärkt att 
uppmärksamma till jul - det handla r 
om musik som många känner varmt 
för. Här återfinns Taubes finstämda 
Nocturne jämte sådant ur vår sång
skatt som Jag vet en dejlig rosa och 
Det är en ros utsprungen jämte den 
hurtfriskt uppfordrande Sangerhilsen 
och den storsvenska Norrland. som 
Daniel Fallström fick ingen mindre än 
Wilhelm Stenhammar att tonsätta. 
Och många andra kända och mindre 
kända nummer som inte "exploate
rats" av OD. Radiokören och de andra 
höjdarna i genren. Man finner inte 
Lindblad. Wikander. Håkanson etc 
här. 

Kören klingar tveklöst samlat, 
starkt och homogent med stor jämnhet 
i alla stämmor, men kanske skulle man 
önska mera nyanserade arrangemang 
på sina håll . Här finns uppenbart ett 
rikt röstmaterial att öppna detaljerna 
mera . med, en helhet att bearbeta till 
långt många flera slipade fasetter att 
fokusera och bryta det musikaliska 
skeendet i. Men visst handlar det 
genomgående om sångarglädje; Eric 
Ericson-precisionen och rösternas gyl
lenpolering får man söka på . annat 
håll. Stor sak i det, repertoaren och 
solisten Wedin bör ge många god 
behållning. 

Upptagningen gynnas knappast av 
körens storlek. Det är alltid knepigt att 
avväga en så stor samlad röstklang 
mot rummet. Här riskerar man ibland 
att hamna i en något diffus ljudbild , 
där åtminstone rec. vill ha en distink
tare, skarpare närbild av stämgrup
perna på bekostnad av "valvverkan" i 
kyrkan . Det är också svårt att få något 
riktigt stereofoniskt perspektiv: även 
om det givetvis är skillnad mellan en 
orkesterensemble med dess klangpa
lett och en kör med dess mera svår
dragna klanggränser (arrange
mangen!) framför mikrofonerna vill 
man helst ha en rumsrelaterad verkan 
med mittintryck resp ytteravgränsning 
också i det senare fallet - mera än här. 
anser jag. Det flyter ibland lite mycket 
- olika prövade högtalare ändrade 
föga härvidlag. 

Kvaliteten pressmässigt är utan an
märkningar . Det brusar också mycket 
lite trots all luften som bör ha kommit 
i rörelse kring mikarna i kyrkan och 
vilket kan vara lite av ett problem vid 
orgel- och körinspelningar live i stora 
lokaler, trots överklädda mikar, "pust
skydd". 

Speltider: A-sidan 19 min 50 s. 
B-sidan 24 min 00 s. 

RIMSKIJ-KORSAKOV: Capric
cio Espagnol Op 34. 
CLAUDE DEBUSSY: lberia, svit 
nr 2 ur Images pour orchestre. 
JOAQUIN TURINA: Orgia ur 

Danzas Fantasticas. 
Dallas Symphony orchestra, diri
gent Eduardo Mata. Telare Digi
tal stereo DG 10055. lnsp 1980-
1981 . 

* 
R VAUGHAN-WILLIAMS: Fan
tasia on a theme by Thomas 
Tallis. 
SAMUEL BARBER: Adagio for 
strings. 
PERCY GRAINGER: lrish tune 
from County Derry. 
G FAURE: Pavane. 
ERIK SATlE: Gymnopedies Nr I 
och 3. Saint Louis Symphony or
chestra, dir: Leonard Slatkin. Te
larc Digital stereo lp DG 10059. 
Insp 1980-1981 . 

* 
P TJAJKOVSKIJ: Romeo och 
Julia och Nötknäpparsviten, ba
lettmusik. 
Cleveland Orchestra, dir: Lorin 
Maazel. Telare Digital stereo lp 
DG 10068. Insp 1981. 

* 
Telare distribueras av Thore Wal
lenstrand, Stockholm. 

Det numera helt digitalproducerande 
USA-skivbolaget Telare har sedan 
länge kastat ankar i lugna musikaliska 
va tten och är i färd med att spela 
igenom lI}ängder av 1800-tals pro
grammusik, då och då spetsad med lite 
samtida - alltså från vårt sekel -
kompositörers, främst från den ro
manska kultursfären jämte Sydame
rika. Personligen tycker jag att just 
det senare är lockande, ungefär som 
hos andra amerikanska skivbolag, typ 
M & K. Tidigare har jag t ex skrivit 
om musik av Ginastera här i spalten; 
i den här trion Telarcplattor återfinns 
ett annat namn i den kategorin, näm
ligen Joaquin Turina. Plus Percy 
Grainger. australier och samtida med 
bl a Frederick Delius. 

Telarc går heller inte utanför För
enta staternas resurser i fråga om 
orkestrar, varför den som samlar plat
torna efter hand får ihop en hel rad 
"dokumentationer" över hur Cleve
lands, Saint Louis, Dallas m fl symfo
niker klingar . Det är väl lite av B-Ia
ge't, tänker gärna den som bara håller 
sig till världsberömdheterna New 
York Philharmonic, Chicagosymfoni
kerna, Boston-ensemblen, Detroits 
och några till. Men Clevelandarna 
platsar definitivt i A-ligan, det vet alla 
som bevakar någon sektor av det 
amerikanska konsertlivet. Och Saint 
Louis 100 man har lika många års 
tradition bakom sig nu. 

Bolaget har långtidskontrakt med 
digitalpionjären Soundstream och se
dan åratal följer man chefens, Jack 
Renners. fastlagda koncept för upp
tagningen - alltid i live-sammanhang 
i en "akustisk" lokal och alltid med tre 
rundtagande Schoeps-mikrofoner 
hängda framför podiet. Lokalen är 
alltid folktom, likaså. Inspelningen 
försiggår "straight" och inga ingrepp 
medges. 

De här tre relativt nya Telarc ä r i 
tur och ordning (se ovan) tagna i 
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Klipptemplets baptistkyrka i Dallas, 
där ett antal bänkrader avlägsnades 
till tagningen, i Powell-hallen i Sa int 
Louis under ordinära betingelser (= 
vanlig placering på podiet) resp i 
Frimurarauditoriet i Cleveland, Ohio. 
Alla är från 1980- 1981. 

• Börjar vi med Dallas-ensemblen 
och Mata möter en varm, tät klang 
som dirigenten avväger med känslig 
uppfattning - redan i Capriccios 
första takter gläds man åt den vackra 
hornklangen som förenas med strå
karna i en omslutande, fyllig helhet. I 
Matas tolkning får detta ofta hörda 
och numera väl så ofta inspelade 
nummer en löftesrik svikt som är 
tilltalande. Nyfiken avvaktar man så 
[beria: Matas temperament formar 
också detta välkända stycke, hans 
tempi är något långsammare än vad 
många för oss mera kända orkesterle
dare tar ut, här märks en återhållsam
het och ett sensibelt dröjande vid 
detaljerna som öppnar musiken för 
lyssnaren. Färgspelet, koloriten över 
denna klangvärld är inte den skarpa 
och brutalt hårda skalans som många 
andra vant oss vid, det är mjuka 
pasteller som den följsamma orkestern 
målar upp. Men prakten är stor! 

Det drömlika med sina skimrande 
dagrar och snabba skuggor förvandlas 
i Turinas Orgia till hård metall , till 
glöd och skärpa som uppfordrar orkes
tern till utspel av helt annat slag. Här 
märks t ex i upptakten till Orgia att 
ljudet tenderar bli dovt i låga ansatser, 
tjockna till och hörbart möta ett "tak" 
för expansionen. Annars är det här en 
utmärkt fin platta med många för
tjänster. Mata och Dallassymfoni
kerna inger respekt. 

• "Tjejkovski" på Cleveland-tag
ningen är sannerligen att köra med 
gamla säkra kort. Men Lorin Maazel. 
numera i Wien efter en stjärnkarriär, 
adlar uppgiften: hans grepp om både 
tradition och verk, enkelt till sin struk
tur men med stora krav på en till 
formen anpassad nivå, gör att han 
oavlåtligt satsar på styrkeskillnader 
och växlingar i rytm och dynamik som 
ger också dessa välbekanta toner en 

. dimension av drama. Men lyriskt, och 
med "bett" i stämmorna. I Romeo och 
Julia blommar hela musikens sötma 
upp, det är must och liv i dessa 
välkända vändningar. Skönheten och 
klangfinesserna som den fordrande 
Maazel med sina krav på precision 
arbetat fram utesluter inte både fre
nesi och fräschör. En modern, inspire
rad Tjajkovski! 

Också här en jämn, stabilt avvägd 
ljudbild som dock plötsligt kan "lyfta" 
redan lite över mezzoforte och över
raska; hör bara på finaltakterna i 
Romeo! Det är lite tveeggat i verkan, 
men visst handlar det om välljud! 

Nötknäpparsviten: Ännu en tolk
ning som bär en stor dirigents signum. 
Förfinad men ändå full av Maazelska 
accenter i enskildheterna, som alla 
samlas uppe i en stilla rymd av genom
lyst musik. Harpglissandon glittrar 
som av kallt månsken, blåsarfigurer 
spinner förföriska melodislingor och 
den berömda valsen växer fram så 
elegant och eteriskt att det doftar om 
det . . . Lite snabbare tempi här är vad 
flertalet andra inspelningar låter höra , 

"mer puls", skulle man kunna säga: 
Inte så dröjande på upptakten, and
ningen är snabbare, skeendet rörligare 
i ackorden. 

Ingen "stor" akustik som Clevelan
darna arbetar i på hemmaplan och 
tyvärr hörs ibland antydan till flad
dereko, en knappt märkbar "studs" i 
ljudet. Plus att fortena kan bli åskigt 
flacka någon gång i salen, antagligen 
för att den är tom under tagningen. 
Ljudet är ändå rikt, stereobilden fast
lagd och heltäckande rimligt långt åt 
sidorna. "Djupet" är inte över sig då 
salens podiedel är grund, däremot hög. 
• Stråkskivan som Saint Louis
orkestern står för representerar ett 
överraskande välljud och en konstnär
lig mognad som det är roligt att 
konstatera . Repertoarmixen går här 
lite utanför det allra vanligaste med 
sådant som gamle Graingers irländska 
folksångsbearbetning, Faurc~s Pavane 
och de av Debussy orkestrerade två 
"Gymnopedierna" av Satie; nr l och 
nr 3. Plus då Vaughan-Williams 
1910-talsstycke Fantasi över ett tema 
av Thomas Tallis. samt, slutligen, ett 
stycke Americana, en klassiker i sin 
egen tid, Samuel Barbers ofta hörda 
Adagio för stråkar. 

Upptagningen måste få plus för den 
skira, luftiga stråkklangen som ger en 
diskantskärpa långt upp utan vässning 
och odistinktheter men med alla fina 
detaljer bevarade. Ljudet är lite dis
tant mot mikrofonerna, men ger en 
helhetsverkan som är angenäm. Inga 
suddigheter stör den homogena en
sembleklangen, som i Tallis-fantasin 
berikas med en välspelande kvartett 
med lugn andning, läcker frasering 
och vacker ton. 

Satie-styckena lyckas Slatkin av
locka en atmosfär av varsamt glidande 
dröm. en stämning av den gäckande 
mystik som ligger oåtkomlig i det som 
försiggår på det tonande planet. Jag 
hörde det här med stark lyssnaran
spänning och hade stort utbyte. Oboen 
gjuter strålblänk över de tyngdlöst 
svävande stråkarna, sarabandtakterna 
passerar i sina förlopp som ett stilla 
sceneri av bilder som ingen kan för
klara eller har sett förr. 

Adagiot: stråkarna når höjdpunkten 
här med en transparent, okroppslig 
skönhet som får mig att våga förmoda 
a tt den delen av orkestern aldrig hörts 
bättre på skiva tidigare. Det sjunger 
om dem med en jämnhet och lyskraft 
som kräver goda högtalare. Det hand
lar om en ytterst lyhört gjord instude
ring och ett framförande som hedrar 
Saint Louis-ensemblen, gärna också 
Telarc. De rikt dokumenterande albu
men man får är också utmärkta . 

Pressningen OK utom att ett par 
knack störde i 2 och 3. 

Speltider: I) A-sidan 19 m 50 s, 
B-sidan 19 m 03 s, 2) A. 19 m 12 s, B. 
17m35s,3) A. 21 mOl s, B. 19m21 
s. 

Uppspelning över bl a Pioneer 
A 9-förstärkare, Technics SE-A5 och 
Acoustical Quad. Högtalare: B& W 
801, ljudledningar samt Ya ma ha NS 
1000 Monitor. Pickuper Shure V 15-
V, Ortofon MC 20 Il , Yamaha MC 
l-X. Tonarm bl a Audio Technica 
AT-IIOO på ett Luxman-verk med 
vakuumsug. 

US 
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•• Tack vare den snabba ut
vecklingen av mikrokretsar för 
a udiobruk kan vi nu presentera 
en byggartikel, som beskriver en 
lättbyggd nivåbegränsare eller 
limiter med utmärkta pre
standa. 

Utnyttja bandet maximalt 
med inspelningslimiter 

Användningsområdena för en 
stereo-limiter är många. Här 
följer några exempel. Den an
vändning som man kanske först 
kommer att tänka på är som 
nivåbegränsare i samband med 
bandinspelningar. Många band
spelare har i bästa fall en limiter 
i ingångsförstärkaren. Tyvärr 
saknas dock i de flesta fall möj
lighet att påverka dess funktion 
i någon nämnvärd omfattning. 
Man brukar bara tillgå en 
knapp för till/från . Vår limiter 
ger dig möjlighet både att be
stämma limiternivå , dvs den 
maximala signal nivå som skall 
tillåtas till tonhuvudet, samt 
återgångstid (kort eller lång) . 

Tack vare uppbyggnaden med 
högkvalitativa komponenter är 
ljudkvaliteten hög, och några 
störande kvalitetsförsämringar 
skall inte behöva befaras, ens 
med professionella krav. 

Öka uteffekten 
med avspelningslimiter! 

Avspelningslimiter är kanske 
en lite ovanlig applikation. Men 
tänk efter: Den värsta och också 

vanligaste formen av distorsion 
är klippningen. Med klippning 
menas att signalnivån är högre 
än vad den aktuella utrust
ningen är konstruerad att klara 
av. 

Topparna på signalen kom
mer ej med utan klipps av. Detta 
sker vid bandinspelning genom 
att bandet blir mättat. Här sker 
dock inte klippningen tvärt, 
utan det blir för det mesta en 
något rundad klippning i top
parna. 

I en förstärkare, däremot, 
brukar det bli en tvär klippning 
som resulterar i att en sinussig
nai kommer· att övergå till något 
som liknar en 4-kantvåg. Den 
låter som bekant förskräckligt. 
De flesta har väl någon gång 
spelat musik för högt på en 
förstärkare, och därvid fått höra 
det ljud som uppstår : det spric
ker upp och knastrår i högta
larna. I enstaka fall kan det även 
vara högtalarna själva som klip
per. De har då fått ta emot mera 
effekt än de är dimensionerade 
för , och detta har resulterat i att 
talspolen bottnar, slår i magne
ten . 

Alla dessa olägenheter kan 
man råda bot på genom ettdera 
av två sätt. Det ena är att skruva 
ner volymen, så att signalnivån 
i förstärkaren aldrig överstiger 
den maximalt tillåtna . Med 
transientrik musik eller en i 
övrigt god dynamik hos pro
grammaterialet innebär . detta 

att medelljudnivån inte kan bli 
särskilt hög. 

Den andra metoden är ele
gantare: Koppla en limiter till 
förstärkarens ingång och låt sig
nalen passera genom den. Vid 
rätt inställning ger detta till 
resultat att signa I nivåer över 
den tillåtna klippgränsen aldrig 
kommer att nå förstärkarin
gången, och därmed orsaka det 
spruckna ljud vi vill undvika i 
högtalaren. Eftersom den här 
beskrivna limitern även har en 
omkopplare för stereo tracking, 
vilket innebär att båda · kana
lerna följs åt, även om endast 
den ena skulle få en för stark 
signal, är det aldrig någon risk 
att ljudbilden skall kantra över 
mot ena eller andra högtalaren. 

Med denna metod kan man 
hörbart öka den användbara ut
effekten. En 20 W förstärkare 
kan fås att låta som en 100 W! 
Man utnyttjar normalt bara en 
bråkdel av den tillgängliga ef
fekten i en förstärkare . Det 
mesta av kapaciteten används 
som reserv för att svåra tran
sienter inte skall överst yra det 
hela och låta illa . Det är samma 
princip som NAD utnyttjar i sin 
omtalade förstärkare 3020. Där 
utnyttjar man en kontrollerad 
klippning för att höja den an
vändbara uteffekten, dvs medeI
effekten. En lösning med limiter 
ger väl så bra resultat. Vad man 
egentligen gör är att man kom
primerar ljudet, men lägger man 

En limiter är en 1Ip
parat som begrillISIII' 
signalnivtler. l praIc
tiskt bruk kan den 
uträtta en milngd 
goda ting. Vb kon
struktion gör det 
möjligt att anpassa 
dellför olika si",.
tioner och effekter. 
Den kan stJledes för
bättra lHuulinspel
ning~, hörbart öka 
uteffekten jrtJn en 
förstärkare (I) och 
tJstadkomllUl intres
santa ljudeffe1aer . 

nivån rätt hörs det knappast. 

Kompressorfunktion 
förtätar ljudet 

Om man däremot påför en 
signal som är mycket starkare 
än den inställda maxnivån kom
mer man att få en kraftig be
gränsning i den övervägande de
len av signalen. På grund av den 
höga förstärkningen av hela sig
nalpaketet kommer de svagare 
delarna att ligga högt i nivå så 
snart limitern släpper, vilket 
sker när ingen del av signalen 
överstiger maxmvan. Detta 
kommer att resultera i ett tätt, 
dynamiskt sett hoppackat ljud. 
Effekten är ofta önskad i studio
sammanhang. Om man kombi
nerar med en viss bashöjning 
kan man nå en ljudkaraktär av 
typ amerikansk radiopratare. 
Metoden brukar även tjäna som 
kompensering för varierande 
mikrofonnivåer och medför där
med ökad uppfattbarhet. 

Generellt gäller för alla be
gränsare och kompressorer att 
ju mer man begränsar signalen, 
desto mera uttalade blir syste
mets pumpeffekter. Vid ren 
topplimitering är dessa effekter 
helt försumbara. I den här be
skrivna enheten finns, som re
dan nämnts, möjlighet att på
verka eventuella pumpeffekter 
genom lämpligt val av kort eller 
lång återgångstid. För kontroll 
av inställd begränsarnivå, samt 

forts på nästa sida 
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begynnande begränsning, finns 
det för vardera kanalen en Iys
diod som tänds så snart inställd 
nivå överskrids . Vardera kana
len har en ratt för inställning av 
maxnivån mellan -10 dBm och 
+ 10 dBm, vilket motsvarar ca 
250 m V och 2,5 V. Limitern är 
således främst avsedd att arbeta 
med linjesignaler och inte med 
direkta mikrofonsignaler. 

Ny signeticskrets 
bildar grunden 

För några år sedan introduce
rade Philips genom sitt ameri
kanska halvledarbolag Signetics 
den mycket populä:ra kretsen 
N E 570/571, som är en kompan
der. Med det menas att den är 
framtagen med sikte på att an
vändas i kompressor / expander-

/ 

Pl 

/ 

+ 16 

8 IC 1 

C 14 

J 1 

Fl 
TR 

system för främst brusreduk
tionsändamål. Kretsen är syn
nerligen komplett och innehåller 
förutom två identiska kompan
derfunktioner också två hela 
OP-förstärkare typ 741 . 

Signetics har nu vidareut
vecklat den till den nya NE 572. 
Nyheterna består främst i att 
OP-förstärkarna fått ge vika till 
förmån för en mera påkostad 
likriktarfunktion. Den har nu 
försetts med en buffert som 
möjliggör programmering av at
tack- och återgångstider obe
roende av varandra. NE 572 
ligger till grund för den här 
beskrivna konstruktionen. 

En titt på kretsschemat visar 
en del lösningar som kan vara 
värda att kommenteras. J 'stället 
för att variera referensnivån till 

13 
(3) 

I 
I 

VH 

/ 
/ 

I 
~H 
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N E 572 varieras i stä llet för
stärkningen av signalen före li
mitersteget. En motsvarande 
omvänd variation sker efter be
gränsningen för att enhetens ut
nivå skall motsvara dess innivå. 
Orsaken till den här lösningen 
är att limitersteget nu kan ar
beta vid en fix, optimal nivå. 
N ivån är i storleksordningen - 4 
dBm . 

Begränsningen aktiveras från 
en krets som byggs upp kring ett 
par komparatorer, IC2. TröskeI
inställningen utgörs av motstån
den R15- 18, 117- 118 samt P2 
och 102. Eftersom komparato
rernas utgångar är av typ öppen 
kollektor, kan dessa kopplas 
samman så som visas i schemat. 
Vidare kan en sammankoppling 
mellan kanalerna ske utan olä-

gen heter, varvid s k tracking er
hålls (LIN K-läget) . Från kom
paratorutgången hämtas även 
signalen för drivning aven Iys
diod som försetts med kompo
nenter för fördröjd släckning. 

Egentligen hade konstruktio
nen kunnat vara utan trimpunk
ter, men eftersom det finns en 
del att vinna med lite trimning 
samt att denna kan ske på ett 
enkelt sätt, valde förf att lägga 
in två trimpotar i krets lös
ningen. 

Montering 
och förmaning 

Alla komponenter utom om
kopplarna monteras på ett krets
kort a-v Europaformat. Några 
förmaningar kan vara på sin 
plats: forts på sid 30 

LINEAR J 3 

~~ ________ .-~02~~----.~u 

Q 
IN 

+ 

01 

I 
I 

~H 

R 13 
lOOk 

r::x---+ 

T 4 

R 21 
l()()k 

)r:----_--I~ + 15 V 

Jr-----T---. -lSV 

~ 
D3 

Fig 2. Schema för Iimitern. 
ICI är den nya NE 572 från 
Signetics som bildar grunden 
för konstruktionen. 



RELIABLE, ACCURATE MEASUREMENTS 

0.5% DC-VOLT ACCURACY, 10 AMP. AC-DC RANGES! 

Amazing quaIity at low eost / 

DC, AC 10 Amp 
MEASUREMENT 

IN LINE PUSH-BUTTONS 
ARE EASY TO USE. 
COLOR CODED BUTTONS ----.,-=-_ 
fUNCTION PANEL ALLOW 
SPnDY KANGE SELECTlON 

UNBREAKABLE ABS 
PLASTIC Till -STAND -----' 
fOR BENCH-TOP USE 

RECESSED INPUT 
AV 010 SHOCK HAlARD 

HC 6010 398:-
3 1/2 Siffrors LCD Display 
0,5% Basonoggranhet 
Inimpedans 10 Mohm 

3 ~ QIGIT LCD DISPLAY 
,......... ____ ---WlTH AUTO ZERO, 

AUTO POLARITY, LOW BAT . 

• >lin -~++----"7 HI VOlT FOR 
~ \.o n -HI- DIODE TES T. 

LO VOLT FOR 
IN ·ClRCUIT RESISTANCE 
MEASUREMENTS 

\I-:-~"";"'--O'IERLOAD PROTECTION 
ON ALL RANGES 

• -• 
HC 704 

+moms 
479:- +moms 

0,1% Basnoggranhet 
2000 timmars batterilivslängd 

i övrigt samma data som HC 6010 
Hög (2,8V) eller Låg(540mV)spänning 
för resistans och diodmätningar 
Fullt överbelastningsskydd, skyddad 
transient spänningar till 6 kV. 
Testsladdar, batteri, bruksanvisning 
l års fabriksgaranti 

mot 

200 timmars batterilivslängd 

Mä tornr åd en 
DC V 
AC V 
DC A 
AC A 
Res. 

O,lmV - 1000V 
O ,1mV - 7 5 O V 
O,luA - 10 A 
O,luA - 10 A 
O,lohm- 20Mohm 

IrtfOlllldllOl1S IJ anS I 6 

ingår 

M I KlJ K()m~()gegt A~ 
IJ()X lllll4 
12c! III t18~epsteg 
Tel: ll8- 881c! llll, 88 7ll llll 
BJÄLLERVÄGEN 38 VÄSTERTORP 
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Var noga med att vända alla 
elektrol ytkondensa torer rä t t. 
Lysdioderna skall bara stickas 
nätt och jämt genom kortet in
nan de löds, så att de står upp 
maximalt högt över kortet. Där 
det är trångt mellan ledarna i 
mönstret måste försiktighet 
iakttas vid lödningen så att det 
inte uppstår kortslutningar . 
Strecken som är utritade på 
några ställen i placeringsrit
ningen är trådbyglar. Använd 
avklippta motståndsben, t ex. 
När komponenterna är monte
rade på kortet ansluts alla trå
dar . Låt dem vara ca I dm 
långa . De tre omkopplarna kan 
lödas fast i sina trådar. 

Nu skall apparatlådan prepa
reras. Den borras enligt kis
serna. Därefter ska ll front- och 
bakpanel sättas på plats. De kan 
göras med Scotchcal (finns hos 
E1Ja, färdiga paneler ingår i 
komponentsatsen) . Skyddspap
peret dras av och panelen fästs 
mot lådan. Passa noga , för den 
häftar direkt! Skär upp hålen 
med en fin kniv. Montera de 4 
ReA-kontakterna och kabelge
nomföringen . Löd kontakterna 
till kortet enligt placeringsrit-

OBEGRÄNSAD LIM ITER forts fr sid 28 

ningen. 
Med kortet utanför lådan och 

220 V anslutet testas funktio
nen. Var noga med att hålla 
metall föremål borta från spän
ningsförande delar på kortet. 
Anslut en lämplig signal till 
ingången och en förstärkare el
ler motsvarande till utgången. 
Trimpotarna skall stå i sina 
mittiägen. Om den anslutna sig
nalens nivå ligger inom det an
vändbara området 250 mV till 
2,5 V testar man att begräns
ning sker när rattarna vrids mot 
-10 dB. 

Omkopplaren IN/LINEA R 
måste naturligtvis stå i läge IN . 
Kontrollera också att lysdio
derna lyser. 

T rimma med instrumen( 
eller på fri hand 

För bästa möjliga funktion 
bör P2, 102 trimmas. Deras 
uppgift är att kompensera för 
eventuell offset i komparato
rerna, så att utsignalen från 
dessa blir symmetrisk och för en 
symmetrisk insignal, t ex en si
nusvåg. Komparatorernas utsig
nal utgörs av negativa pulser 
eller spikar från + 15 V till -15 

1n 

+15 VL _______ ~_--------.~--------__ ._----

QV
L 
__ 

tr1_ .. 
flJr eYlllKltri 

Fig 5. Om man trimmar med oscilloskop skall man se till att 
spikarna ut från komparatorerna ligger symmetriskt. Se texten! 

V. Spikarna uppträder i topplä
get hos en ansluten sinussignal 
om den är ti ll räckligt stark. 
Utgångarna är åtkomliga på an
slu tni ngarna till 03, LIN K-

omkoppla ren; en tråd för re
spektive ka na l. L1NK
omkopplaren måste vara öppen 
under mätningen. 

Om man har ti llgång till ett 

A . 
D 

IIIIMIllII ~~~111111111111 

Fig 3. Mönsterkortritning i skala 1:1. + 
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oscilloskop ansluts det till kom
paratorutgångarna och P2, 102 
trimmas så att symmetri uppnås 
när den anslutna signalen är så 
svag att spikar nätt och jämt 
u pp.träder. 

Aven utan oscilloskop eller 
andra instrument kan man 
uppnå gott resultat. En konstant 
signal, ton eller radiobrus, an
sluts de båda ingångarna. Inni
vån, alternativt nivåinställ
ningen, skall vara sådan att Iys
dioderna nätt och jämnt lyser 
svagt. Trimma därefter P2, 102 
så att respektive lysdiod lyser så 
svagt som möjligt. Detta inträf
far i närheten av potarnas cen
terläge. Även utan trimning blir 
resultatet förhållandevis bra om 
man ställer potarna i sina mitt
lägen så noggrant som möjligt. 

När detta är klart, kan kortet 
monteras i lådan. Det skall sitta 
upp och ned i den översta slitsen . 
Börja med att montera omkopp
larna i frontpanelen. Klipp av 
potentiometeraxlarna en aning 
och stick återstående del igenom 
frontpanelen och sätt ~ortet på 
plats. Det kan eventuellt bli 
nödvändigt att böja bakstycket 
utåt en aning för att transforma-

220 

Fig 6. Kortet placeras med komponenterna "hängande" i lådan. 

torn skall komma förbi kanten. 
Nätkabeln fixeras i sin genom
föring. Klipp av potentiomete
raxIarna till ca 10-15 mm 
längd utanför frontpanelen och 
skruva fast rattarna. 

Om inte lysdioderna hamnat 
mitt för sina hål i panelen kan de 
flyttas till läge om man petar på 
dem med en mejsel eller ett 
finger. Trä därefter höljet över 
lådan och montera gummiföt-

ter. 
Din stereolimiter är klar att 

användas, och även om dess 
uppgift är att begränsa, så är 
den en enhet som inte har några 
begränsningar! • 

•• LlNK 

Fig 4. Komponentpla
cering på och runt kor
tet. 
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Våra nya moderner beställer du lika enkelt 
som allt annat man kan köpa på post
order. Inom några dagar kan du hämta ut 
din modem på posten. 

Billigt är det också Engångsavgiften är 100 kronor och 
abonnemanget kostar inte mer än 120 kronor i kvartalet 
Då har du också tillgång till vår service och kan få snabb 
och effektiv hjälp över hela landet om något fel skulle 
uppstå. 

Våra två nya Dateltjänster (Datel = dataöverföring på 
allmänna telenätet) är speciellt utvecklade för hemdatorer, 
teledata, butiksdatasystem och liknande anläggningar. 

De har full duplex och asynkron overföring. Med 
Datel 300F är överföringshastigheten 300 bps i båda rikt
ningarna. Och Datel 75j1200F sänder med 75 bps och tar 
emot 1200 bps. 

Modemerna kan kompletteras med bland annat auto
matsvar och separat strömförsörjningsenhet De är mycket 
enkla att sköta och passar både Dialogj Diavoxtelefoner. 

Inkopplingen gör du själv. Det tar inte mer än någon 
minut 

Billigare och enklare kan det knappast bli att sätta sig i 
kontakt med andra datorer ·och tenninaler. 

ab} 
~ 
~JI{~ 

Televerket data 
Vill Du beställa eller veta mer om våra nya Datel tjänster, 

ring televerkets dataförsäljning på telefon 90 100. 
Informauonstjanst 7 
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Komponentförteckning 
Komponenter med nummer från 100 avser höger kanal. 
IC1 NE 572 N 
IC2 
IC3 , 4 

LR 

T1 
T2 , 3 , 4 , 103, 104 
01 , 2 
03, 103 

C1 , 2 

C3 , 4, 5, 105, 8, 
108, 11 , 111 , 14, 

114, 16, 116 
C6, 106, 9, 109 

C7 , 107 

C10 , 119, 12, 112 
C13 , 113 
C15 , 115 
C17 , 117 
P1, 101 

P2, 102 
R1, 2 , 23 , 123 

R3 , 4 , 106, 6 , 106, 8, 

108, 11 , 111 , 19, 119, 
22 , 122 

uA 339 PC 

TL 072, al t uAF 772 

880 C1500 
8C 171 
BC 251 
z-diod 16 V 

lysdiod SAR 5531 

220 J.LF/ 40 V 

10 J.LF/ 16 V 
2 ,2 J.LF / 63 V 

33 pF 

0 ,22 J.LF 

1 J.LF / 63 V 
1 nF 
10 nF 
2 x 10 kohm log pot 

470 ohm trimpot 
330 ohm metallfilm 1/ 3 W 

10 kohm metallfilm 1/ 3 W 

R5 , 105, 9, 109, 10, 

110 1 kohm metallfilm 1/ 3 W 
R7 , 107 , 13, 113, 

14, 114, 20, 120, 

21 , 121 
R12 , 112 

R15 , 16, 24, 124 
R17 , 117 , 18, 118 

01 

02, 3 
TR 

F1 
J1 
J2, 3 , 102, 103 

100 kohm metallfilm 1/ 3 W 

100 ohm metallfilm 1/ 3 W 
3,3 kohm metallfilm 1/ 3 W 
4 ,7 kohm metallfilm 1/ 3 W 

1-pol 2-vägs omkopplare 

2-pol 2-vägs omkopplare 

transformator 220/ 2 x 24 V 
säkr ing + hållare 200 mA 

2-pol skruvlist 
RCA-(phono-)kontakt 

mönsterkort ADM SL/ 1 

nätkabel med kontakt 

divanslutningstrådar 
kabelgenomföring 
apparatlåda Schroff Europac 

front- och bak panel 
Komplett komponentsats inkl borrad låda kan köpas från Ingenjörsfirman Leif 

Marenius & Co HB , Box 5086 , 421 06 VÄSTRA FRÖLUNDA, tel (vard 
9-18)031 / 479347 

Pris för komplett komponentsats är 575 kr inkl moms. Även enstaka 
komponenter tillhandahålls . 

Flg 7. Komblur"" 
borrIIIall oe"lrtHII/ 
Wsill~,,._I. Pi 
Ir .... ill." 60rtwI U In 
""~. flJr o.ko",Itu'1UI 
~Il lli.lWtu 6,S III", 
pot~.tiOfMtntMere 

."tilll •• pt III IMIl B 
111111 oe" Il~ ". II4Iere flJr 
IpllioderlUl 5 III'" 
De 4 ko.tåttMe. ". 
lMIuill .. 6orra. 6,5 
111111 oe" "., flJr "tb
bel. 10 111111. 
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Lattare 
hittaratt 

iny 
typ av 

katalog 

•• Hitta rätt heter en ny kata
log från Traco Distributören (ti
digare lnterelco). Den ä r ovanlig 
både vad gäller uppläggning och 
framtagning . Utgångspunkten vid 
framtagningen var att man skulle 
komprimera två hyllmeter ka ta
loguppgifter i en enda sa mlings
katalog. Det skulle ske på bara sex 
månader. Karl Erik Andersson 
med det egna företaget O'key 
Electronics klarade uppgiften . 
Till sin hjälp har han haft ett 
ordbehandlingssystem och re
klambyrån Catalogservice. H ur 
det gick till berättar vi om sedan, 
men först katalogen och dess ut
formning : 

Hitta rätt täcker väl in a ktiva 
och passiva komponenter jämte 
mekaniska komponenter som 
tangentbord, monteringsdetaljer 
m m. Dessutom finns det opto
elektroniska komponenter, spe
ciaIprodukter som kommunika
tionsutrustning och tillbehör, 
verktyg och facklitteratur. 

Hela katalogiden går ut på just 
att man skall kunna hitta rätt 

LINJÄRA KRETSAR 

II Ud. e - 17 

•• id . C- 19 

I komp." ..... ~""d ' C_13 

r-::::--J ..... C- 14 

wltkommunik.· 
tionlk,. ..... 

.. lid .e-20 

L:::J 
stegmotor

rtyrnlng 

B .... · C_'5 

min,.
kontTOUluetur 

.. Iid.e-u 

Ltt~r.ntö,.r.v linjär. k,.rsar: 
MOItIk. Motorol" T,x" Instrurrwnu, SPf'iW 

... td . C-21 

... id . C-28 

II tid. e - 27 

... id. C-23 

.. aid . C-25 

II lid . C- 26 

II tkI . C-26 

.. lid . C-Z6 

elektronik 
DISffllBUTÖHEN C-i 08-132160 

En av katalogens flikar ser vi här. Den visar på vilket blad vi kanjinna 
de komponenter vi söker. 

produkt. Man börjar med att 
finna rätt flik, från A till U. Den 
första fliken i varje avdel ning 
visar så vi lken sida vi skall studera 
och finner så vår önskade produkt. 
Eftersom man distribuerar ett 
stort antal olika fabrikat , många 
konkurrerande, kan man få flera 
a lternativ. Låt oss anta att vi vill 
ha en drivkrets för RS 232-över
föring i datorsammanhang. Vi 
finner då att vi kan använda 
SN75150 eller j.tA9636A med två 
drivsändare i varje kapsel , eller 
AN75188 jämte MCI488 med 
fyra drivsändare i samma kapsel. 
Prislistan är utformad med 
samma stafning för samtliga fa
brikat, vilket betyder att kunden 
lätt kan göra jämförelser. 

Katalogen producerad 
på rekordtid 
Målet var att katalogen skulle 
vara framme till Komponent 82 i 
Göteborg. Starten skedde bara 
sex månader dessförinnan, men 
planen höll faktiskt tack vare en 
ordbehandling och datoriserad 

sättning . 
På ordbehandlingssystemet 

kunde man inte bara skriva in 
texter utan även göra sorteringar 
och automatisk,t ta fram register 
för katalogen. 

Den inskrivna texten kunde sät
tas direkt genom att man skickade 
flexskivorna till tryckeriet. Ä ven 
layout gjordes på ordbehand laren 
genom att man i texten lade in ett 
ill ustrationsnummer. Ritningar 
och fotografier scannades av sät
teriet , lagrades på magnetband 
och fördes så in vid den elektro
niska ombrytningen . 

Det här förfarandet kräver na
turligtvis en hel del programme
ringskunnande och materiella re
surser hos det sätteri som a nlitas. 
Det var Stibo Sats i Ärhus som 
fick uppgiften. 

Hitta rätt och suppl ementet 
Hitta räll pris beställer man ge
nom Traco AB, Box 103, 12322 
Farsta . Försäljningen av elektro
nikkomponenterna sker per post-
order. . 
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finns hos 
handlare i 
Data 
651 trådar per ledare 
Area: 2,5 mm' per ledare 
Svensk tillverkning 

Ca. pris: 11:-/m 
en självklar investering 

i 
O • -~ 
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ÖPPETHUS!! 
Instrument-REA med 25- 60 % rabatt. 
Nu ska vi göra något som för oss och elektronikbranschen är högst 
ovanligt - "vi ska ha rea". Fredagen den 3/ 12 kl 14-18 och lördagen 
den 4/ 12 kl 10-14 inbjuder vi fackfolk och "hemmapulare" till öppet
hus. Här kan du göra verkliga "fynd" bland en massa mät- och test

instrument. För att vi ska få plats med de allra senaste 
nyheterna i branschen måste vi rensa i lagerhyllorna. 

För den skull inte sagt att det är gammal skåpmat 
vi säljer ut. Nej, det är instrument som vi har för 
mycket av och som tar för stor plats samt demonstra
tions-instrument, alla med l års garanti. 
Kort sagt - du är välkommen till en form av lopp
marknad inom mät- och testinstrument. 
Ring gärna och fråga om det är något speciellt in
strument du söker. 
Vi finns på Maltesholmsvägen 138, alldeles bredvid 
Hässelby Strands T-bana och centrum. 
Telefon 08-380370. 

In formatlonstlan~t 9 

VI LÖSER ERT KONTAKTPROBLEM! 
Tillverkning avanslutningssladdar för 

HEM - ELEKTRONIK - VIDEO - DATAMONITORER - MEDICINSK ELEKTRONIK M.M 

DISTRIBUTION TILL RADIOFACKHANDEL: 

Electra AB Box 730 391 27 KALMAR 0480 - 22490 
Import AB Inetra Tegnergatan 29 111 40 STOCKHOLM 08 - 23 35 00 
AB Radelco Box 9227 102 73 STOCKHOLM 08 - 84 03 30 
Svenska AB Philips, Servex 115 84 STOCKHOLM 08 - 63 55 20 
DANMARK: Philips Service A/S Nyrnberggade 35 KÖPENHAMN 01 - 57 22 22 
FINLAND: EV·MP Tuonti OY Eriksgatan 33 ABO 92 1 - 336 04 1 
FINLAND: OV Philips PL. 255 SF-001 01 Helsinki 10 (90)17 271 
NORGE : Arthur F Ulrichen AlS Hasleveien 28 OSLO 02 - 35 02 10 

In fo rma tlOnSlJanSl 16 

TILLVERKARE OCH LEVERANTÖR TILL INDUSTRI 
OCH RADIOLEVERANTÖRER: 

o si sam ab 
Box 11038 S- 161 11 Bromma 08 - 2561 00 
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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 av ett 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 plum~a geografi, historia, matte, 
främmande språk 

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

Och mycket, mycket mer. 

ENKELHET ÄR ÄVEN VART RÄTIESNÖRE VID 
FÖRSÄUNING 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. 

Så genom Atari finns en 
hel del slantar att tjäna. 

Och det är ju en viktig bit 
av det hela. 

)1\.. 
AlARI 

~~®@~~@LFUO~ Box 484, 82401 Hudiksvall. Telefon: Hudiksvall 0650-15415, Stockholm 08-298130, Vittsjö 0451-22900. 
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Här svarar vi på läsar
brev av allmänt intresse. 
Adressera breven till Ra
dio & Television, Box 
3224, 10364 Stockholm. 

Förfrågan 
Jag har byggt en tongenerator 

enligt beskrivning i RT 1980 nr 
II. I beskrivningen finns angivet 
ett NTC-motstånd på 4,7 kohm. 
Några närmare uppgifter har inte 
lämnats. Vad skall det vara för 
typ? 

Svar: 

Med vänlig hälsning 
Staffan Österberg, 

Västra Frölunda 

Philips tillverkar ett passande 
NTC-motstånd med typbeteck
ningen 2322 627 2-472. 

BH 

Hej RT! 
Angående Bygg själv digital 

termometer i RT 1981 nr 12: Jag 
undrar om man kan koppla termo
givaren (transistorn) via 30 m 
lång skärmad kabel för att kunna 
mäta temperaturen vid sjöbotten? 

Leif Svensson, Sibbhult 

Svar: 
Det går bra. Du bör dock för 

säkerhets skull kalibrera termo
metern med den långa kabeln in
·kopplad. Likaså bör du se till att 
transistorn sitter helt vattentätt. 
Om det läcker in vatten runt le
darna kommer mätningen att bli 
felaktig. 

BH 

Okänd basic 
Jag har en Sinclair ZX8l som 

jag skriver program till. I en 
amerikansk bok har jag hittat ett 
basicprogram med kommandot 
CLG. Jag skulle gärna vilja veta 
vad det kommandot gör och om 
man kan göra samma sak på 
ZX81. 

Tackar! 
Lars Ericsson, Göteborg 

Svar: 
Vi har heller inte sett något 

basickommando som heter C LG, 
hittills. Nu har vi emellertid fått 
fram att CLG står för "Common 
Natural Logaritm", alltså naturlig 
logaritm. CLG motsvarar därmed 
helt LN på ZX81. På andra dato
rer heter funktionen ofta LOG. 

BH 

FÖR SO SEDAN 

I decembernumret av Populär 
Radio 1932 presenterades ne
danstående magnetiska in
spelningsapparat. Den visar 
sig vara en av historiens första 
kassettspelare! 

•• På bilden visas en modern diktat
maskin. Överst på maskinen ses en 
behållare b av aluminiumplåt, vilken i 
sig innesluter två rullar för ståltråden, 
en i vardera änden. l den utdragna 
lådan nedtill kan en reservbehållare av 
samma slag iakttas. Ståltråden har en 
längd av 4000 meter. 

Denna diktatmaskin återger tal 
mycket bra, men för musik är fre
kvensområdet för litet, emedan det 
endast sträcker sig till 2 500 per /sek. 
Om man ger ståltråden större hastig
het, kan man dock spela in och återge 
även musik rätt bra. (Ståltrådens has
tighet är för tal 1,3 meter per sekund). 

För musik är det bättre med ett 
stålband såsom ersättare för stålt rå
den. En maskin med stålband kan 
upptaga och återge frekvenser ända 
upp till 7 000 per /sek. Man har byggt 
många dylika maskiner, bland a nnat 
för att pröva metodens användbarhet 
för ljudfilm, och man har lyckats bra 
med dem. Detta system har dock ännu 
ej fått någon praktisk användning, 
beroende på att bandrullarna blir allt 
för stora, detta trots att bandtjockle
ken blott är 0,09 mm och bandhastig
heten ,blott 1,5 m/sek. Redan för en 
speltid av 15 minuter skulle maskinen 
få allt för stora dimensioner . 

Ståltrådsmaskinen däremot har se
dan två år tillbaka vidsträckt använd
ning såsom diktatmaskin. Magnetis
men i ståltråden bibehåller sig oför
ändrad under åratal, även om man 
dagligen låter maskinen återgiva en 
och samma intalning. 

På skilda håll arbetar man med 
systemets vidare utveckling. Bland an
nat försöker man använda pappers
band, som givits ett överdrag av järn
filspån , såsom ton bärare, detta för att 
få större bandiängder och mindre vikt. 
Man söker även framställa kopior. 
Ännu kunna vi säkerligen vänta 
många överraskningar. 

GOULD OS 300 
20 MHz Tvåkanalsoscilloskop 
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 bild'frekvensseparation 
samt x-y med full känslighet för båda axlarna. Levereras inkl2 st om 
kopplingsbara probar och 2 års garanti. 

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

• Pris 3 500:- exkl moms 

SCM044 

DEN KOMPAKTA 
FÄRGBILDSGENERATORN 
Nu är den här! PAL MC 11 B. Generatorn i minifarmat, lämplig signalkälla vid 
kundbesök och i verkstaden. 

• Små dimensioner (131X B1 X 23 mm) och låg vik t (250 g ) -
får nog plats i Din serv iceväska. 

• Levereras komplett med laddningsbara NiCd-celler och batteriladdare/ nätadapter. 

• Signalmönster. 

l . Färgbalkar. Gråskala i svart/ vi tt 6. Mittpunkt 
2. Rött raster. Grått i svart/ vitt 7. Vitt raster. 
3. Rutmönster 8. Vertikala linjer vid 2.217 MHz 
4. Punkter 
5. MiUkars 

Ljudmadulering 650 Hz på mönster 1- 7 

Pris 1.580:- exkl. moms. 

~c~~~~! METRICillOO 
BANVAKTSVÄGEN 20, BOX 1307, 17125 SOLNA, TEL 081820400 
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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 
vie 20 kan ta hand om prillatbudget, aktieaffärer, huskal· 
kyler, kalkylera bilkostnader etc. Du kan lära dig program
mering med vie. Du kan lära dig hur datorer fungerar. vie 
är din språngbräda in i datortekniken. Till vie finns också 
många spel utvecklade. vie ger hela familjen stort nöje 
och stor kunskap. 

Hobbydatorn vie 20 
Du kan programmera vie 20 i Basic och Assembler. vie 
kan använqas separat eller anslutas t ill annan utrustning 
för styrning, reglering, mätning etc. vie kan kommunicera 
med andra datorer över telefon via ett telefon modem. Till 
vie finns ett stort utbud av tillbehör som gör att vie kan 
växa i takt med dina ökade kunskaper och krav. 

Undervisningsdatorn vie 
vie kan användas i undervisning i programmering , dator
kunskap, tekniska ämnen, fysik, kemi , biologi , matematik, 
geografi, samhällskunskap, språk etc. 
vie har många fördelar som skoldator. Lågt pris gör den 
lämplig att skaffa i klassuppsättningar. Programmerbar i 
BASle - det enklaste och mest logiska programmerings
språket, som man bör börja med, för att därefter kunna gå 
vidare. Stort sortiment av tillbehör gör att vie kan byggas 
ut i den takt man önskar. 

Faktaruta : 
• 5 K RAM expanderbart t ill 32 K 
• 20 K ROM 
• BASIC 
• Farg - 24 st 
• Ljud - tre tongeneratorer 
• Bilden blir 22 tecken bred och 23 linjer hög 
• Skrivmaskinstangentbord 
• 4 prog rammerbara funktionstangenter med 8 möjliga funktioner 
• Stort tillbehörssortiment 

VIC tillverkas av Commodore Business Machines, ett av varidens ledande fOre· 
tag på mikrodatorer. I Commodore f inns också MOS Technology, ett fOretag 
som arbetar med forskning och produktion av mikrochip. MOS ligger i den 
absoluta fron tlinjen. 
Kombinationen mellan MOS Technology och Commodore ar fOrklaringen till 
att Commodore tillverkar den fOrsts ' folkdatorn - VIC 20. 

Tillbehör 
VIC·1515, PRINTER 
Matrisskrivare, 80 tecken per rad, traktormatning. Trycker 
alla Vie-20's grafiska symboler. Inbyggd nätdel. 

VIC·1530, KASSETTBANDSPELARE 
med räkneverk. Bandspelarens motor styrs från Vle-20 

VIC·1540, SINGLE DRIVE FLOPPY DISK 
"Intelligent " skivminne med microprocessor, 16 K rom 
och 2 K ram Lagrar 165 K bytes på 51/4 tum diskett. Sek
vensiell filhantering, rel~tiva filer. Möjligt att öppna och 
lägga till 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 Vle-20 
(svensk text). 

BASIC på VIC·20 
Lärobok i programmering av Vle-20 (svensk text). 

Fråga din radio· eller datorhandlare eNer lista på senaste 
programmen och tillbehören till VIC-20. 

Box 1063, 43600 AskimI Göteborg, Tel. 03 1/28 97 90 
- ett företag i Oatatronicgruppen -

In formattonstjanst 13 
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Redaktör: Gunnar Lilliesköld 

Smådatornytt från 
Data Kontor Miljö 
Data kontor miljö 82 blev den största datamässa 
som någonsin hållits i Norden. Stockholmsmäs
san räknade in hela 90 000 besökare under 
utställningsveckan. Ett intressant inslag var 
smådatorer och vi rapporterar här några nyheter: 

Beprövad dator 
får nytt skal 

Commodore CBM803) och 
CBM8096 har ömsat skinn och 
heter nu Commodore 200 resp 
600 i nytt hölje med futuristisk 
design. De har som tidigare 
processorn 6502 och 32 kbyte 
resp 96 kbyte RAM . Ännu in
tressantare är Commodore 700 
som ser ut som modellerna 200 
resp 600, men som har proces
sorn 6509 och 128 kbyte primär
minne som standard. Dessutom 
kan man komplementera med 
ytterligare en processor som t ex 
280 eller 8088. Den senare ar
betar internt med 16 bitar och 
kan hantera 16 bitars CPM-ba
sera d programvara. Minnet kan 
maximalt utökas till 896 kbyte, 
men 640 k av dessa får då 
monteras externt. 

De tre modellerna har gemen
samt en grön skärm med 80 x 25 
tecken . Tangentbordet har 94 
tangenter i vilka ingår 10 funk
tionstangenter, ett numeriskt 
tangentbord , kontroll tangenter 
och fyra tangenter för kontroll 
av markören. 

De nya datorerna är program
kompatibla med äldre modeller. 
Därför kan ett program från den 
första PET-modellen också kö
ras i 700-seriens datorer. Sv 
representant: Datatronic. 
Stockholm. 

Cromemco Falcon 
- en "allt i ett"-dator 

Cromemco för närmast tan
ken till datorsystem byggda med 
kort för S-I 00 bussen, men nu 
introducerar Datorisering AB 
modellen Falcon. eller CIO som 
den också kallas. Den består av 
en bildskärm, i vilken datorn 
finns, ett löst tangentbord och 
ett flexskivminne . Datorn har 64 

kbyte internminne och arbetar 
med Z80-processor, liksom öv
riga, större Cromemcodatorer. 

Falcon är tänkt att fungera 
som en enskild arbetsplats , i ett 
distribuerat system eller som 
terminal till en stordator. 

Bildskärmen är, f\istående 
med ställbart stativ . Skarmen är 
högupplösande m.ed grön fosfor
text och plats för 80 x 25 tecken. 
Grafikupplösningen är 
700 x 400 punkter. 

Luxor säljer 
Japandatorer 

Luxor marknadsför nu dato
rer från Epson. På mässan vi
sade de en liten dator, lagom att 
stoppa i portföljen. Den tillver
kas av Epson och heter Hx 20. 
Den väger- 1,6 kg, har ett alfan u
meriskt, svenskt, tangentbord, 4 
raders skärm enligt principen 
flytande kristaller, 16 kbyte 
minne och en basictolk (Micro
soft) som är hela 32 kbyte stor. 
Varje rad på skä rmen visar 20 
tecken, men bildskärmen skrol
las och rymmer upp till 40 
teckens bredd. Skärmen kan 
också presentera grafik med 
upplösningen 120 x 32 punkter. 
Datorn drivs med NiCd-celler 
som håller laddningen i 8 tim
mar. 

Som andra datorer i den här 
stor leken (t ex från Nationa l 
Panasonic, Sharp, Casio m fl) är 
den tänkt att användas på fältet 
av säljare, konstruktörer och 
servicemän. Naturligtvis är den 
även användba r på kontoret, i 
skolan etc. 

Hx 20 kan förses med extra 
ROM , skrivare och läspenna. 
In- och utgångar består av 
RS23 2 för kommunikation med 
hastigheten 110-4 800 baud. 
För yttre flexskivminne, som 

Fig I. Så här vackra är Commodores nya datorer. modellerna 70U. 600 
och 200. 

""' ..,. 
; ': ! ~ ~ • .:. -, .. - • , 
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Fig 3. Luxor 812 är en ny högupplösande järgskärm till ABC 8U. 
Skärmen tillåter presentation av 80 tecken per rad. 

kommer som tillbehör, finns en 
port som överför data med has
tigheten 150-38400 baud. Sy
stembussen finns också tillgäng
lig för dem som vill bygga till 
egen utrustning. Datorn arbetar 
med en processor som betecknas 
630 l vilken är 6800-kompatibel. 

Den här kompakta datorn 

kompletterar utmärkt ABC 80 
och ABC 800. Prislappen ha m
nar på 6 400 kr + moms och då 
ingår en kassettspelare för mi
krokassetter . 

Frågan är vad Epsons intåg i 
Luxor Datorer AB betyder för 
den kommande produktutveck

forts på sid 82 
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Snart duger bara riktigt 
bra polisradio, som 
Regency alltså! 
Polisen kommer snart att byta radiosystem och frekvenser i 
storstadsområdena. I Teknik for Alla kunde man nyligen läsa att 
"De flesta av de nuvarande polismottagarna på marknaden då blir 
värdelösa". 

Mottagare som bara går på 78- 80 MHz duger t.ex inte fOr det nya 
systemet hur snabba de än är. F ör att kunna lyssna effektivt 
behöver du en flexibel mottagare som på en gång täcker både 
hittillsvarande system och kommande och som ger dig möjlighet att 
själv bestämma kanalstandarden! Dessutom ska den få plats i bilen. 

Allt detta kan du med Regency M400ES . Det är den enda 
scannern med full kapacitet for alla polisradiosystemen. Ingen 
annan scanner har den rätta kombinationen av nuvarande och 
kommande frekvenser VHF och UHF tillsammans med den 
viktiga möjligheten for dig att programmera in rätt kanalavstånd. 
Med Regency kan du på en gång täcka hela det nya databaserade 
systemets frekvensområde med unik hastighet och precision samt 
alla glesbygdskanalerna som skall vara kvar. 

Bara Regency är helt klar för olika kanalstandards och kanal
avstånd, avgörande egenskaper for att man i fortsättningen skall 
kunna fOlja radiotrafiken. Med Regency M 400E S går faktiskt 
sökningen i bandet upp till tio gånger så fort och bara på de rätta 
kanalerna! 

N aturligtvis kan du med Regency också följa all annan intressant 
radiotrafik t.ex . brand, ambulans, taxi, biltelefoner, företag, för
svaret, sjöfarten osv. Din Regency täcker hela 33.840 olika 
kanaler! 

\ 

Framtidens polisradio Regency M400ES. Scannern som klarar kommande 
radiosystem och själv söker upp kanalerna åt dig! Marknadens enda scanner i 
sitt slag, som passar i bilen. Under kort tid haralltfler bestämt sigföratt skqffa 
just en Regency, USA-kvalitetjrånjabriken som gjorde den första transistor
radion. Be din handlare om en demonstration eller skicka in kupongen för 
ytterligare irifonnation! 

r:-------
I (DAXTRONIC~.) INamn ... .. .... ... ...... .. ..... ... ........ . 

I Box 21012, 400 71 Göteborg Adress . . .. . .. .. . . ... . . . . .. . ........ . . ... . . 
031/223702, 223703 

Postadress . . .. . ... . . .. . .. . .. . . . . . . !1!. ! ~~~~ 

InformatlonstJanst 14 

Nya Aaron 8S635 har finesser Du inte trodde 

fanns i ett Oscilloskop för 6.360:-
• 2 kanaler 
• 35 MHz bandbredd 
• 6 kV accelerations-

spänning 
• Enkelsvep 
•• DC-trigg 
• Trigg Hold off 
• Svepfördröjning 

Priset kr 5.350:- inkluderar 2 st probar 

Vi levererar från lager! Distributör [ITtJ l ~IIIIJ 

m LAGERCR~NTZ BOX 716 • 19427 upplands väsby 0760 -861 20 
~ elektronik ab 

InformatlonSlJanst 15 
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TOA Electric Co. är en av världens ledande tillverkare av Förstärkarutrustningar (PA), 
Internkommunikation och Konferensanläggningar. 
handic representerar TOA sedan drygt 10 år på den svenska marknaden och har god 
erfarenhet att komponera rätt utrustning i olika sammanhang. 
Skriv eller ring därför till handic agentur när Er ljud- eller snabbtelefonanläggning 
skall planeras. 

~ 
Box 1148,43600 ASKIMIGÖTEBORG 

Tel: 031-28 96 85 

Vi marknadsför också, 
AIPHONE snabbtelefoner, 
handic personsökare och 

Primo mikrofoner. 

~-----------r Till handic agentur AB, Box 1148, 
43600 Askim/Göteborg. Telefon 031 -28 96 85 . 

I Avdelningskontor : 
I Fyrgränd 4, 171 52 Solna. Telefon 08 -8326 11 , 834758. 

I Ja, jag önskar information om TOA-programmet. 

I I I Namn ... _ ... .... .. ... .. ... .. ...... ....... ..................... ... .. .... .... I 
I Firma ...... ....... .... ..................................................... I 
I Adress ............................. .. ... .. .... ... .............. ... ....... .. I 
, Postadress ... ... .... ..... ....... .. ......... ...... .... .. , .. ..... .FlT.l 7;!l? J 
~------------~ 

InformatlonSllanSI 16 
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BYGG UT ZX8l! del 4 

Programmera 
i maskinspråk! 
Seriens fjärde avsnitt är ganska svårsmält. 
Maskinprogrammering är inte direkt "svårt", 
men man har en mängd saker att hålla reda på. 
Så tag ett djupt andetag och dyk in i "den 
undre världen" i ZX81! 

•• Denna gång skall vi se hur 
maskinspråksprogrammering på 
Sinclair ZX81 kan gå till. Det är 
egentligen ett mycket stort avsnitt 
och vi kan här bara skumma lite 
på ytan. Jag hoppas att du, när du 
har läst detta, kan avgöra om du 
vill fortsätta att tränga in i ämnet. 

Vi ska bland annat göra en liten 
jämförelse mellan basic och ma
skinspråk, se var maskinspråks
program kan lagras och gå ige
nom maskinspråksdelen av pro
grammet "Sifferjakt" , som pre
senterades i förra avsnittet i se
nen. 

Vi har glädjande nog hört av 
några läsare med tips och frågor. 
Bart Scholten i Oslo har ökat ut 
ZX81 :ans interna RAM till 2 K 
genom att ersätta IC4 med Mos
teks 4802. Själv har jag provat ett 
2 K RAM med beteckningen 
6/ /6. med gott resultat. Om du 

har en dator med RAM monterat 
i 24-bens sockel behöver du bara 
byta ut kretsen och bygla om den 
lilla trådbygeln till L2. (OBS! Du 
bör ta ur alla kretsarna ur sina 
socklar medan du löder!) 

Flera läsare har frågat om hög
upplösande grafik till ZX81. 
Beckman Innovation säljer Me
motechs tillsats för detta. Den 
monteras mellan dator och 16 K 
RAM och ger möjlighet till att 
plotta kurvor och dra linjer med 
upplösningen 192 x 248 enheter 
("pixels"). Tillsatsen innehåller 
ett 2 K ROM för hanteringen av 
de nya grafikkommandona. Priset 
inklusive moms blir l 195 - alltså 
mer än hela datorn! 

Beckman säljer även Memo
techs minnesmoduler till ZX81 på 
16 K, 32 K och 64 K. De kostar 
595:-, ca 700:- respektive ca 
l 000:- . Ett interface (gränssnitt) 

Intern dahbuss, 9 liftar 

- - ~,- ~ 

...--'-'--..,..-J--'-...., , 

KrisbU. 

KontroU. och 
synkroninring 

8 - -, 
r---+----i E' : , 

- -1 

1-_+-_-1 l' : 
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Intern adressbuss, 16 bihl" 

Intern kontrollbass 

Av Gunnar Farm 

för anslutning av skrivare med 
Centronics parallellsnitt kostar 
895:- . 

Varför använda 
maskinspråk? 

Ofta framställs maskinspråks
program som något alldeles extra. 
Det. är som om själva ordet skulle 
innebära en kvalitesgaranti . Jag 
skall, om möjligt , försöka ta ner 
det hela på jorden igen. Förde
larna med basic respektive ma
skinspråk skulle kunna samman
fattas så här: 
* Basic 

Lätt att lära. 
Snabb programmering. 
Inbyggd syntaxkontroll. (De 
rader man skriver kontrolleras 
redan vid programmeringen.) 
Lätt att ändra i program. 

* Maskinspråk 
Tar liten ts i minnet. 

oos, 

Adnss-

Snabb exekvering. 
Som du ser talar mycket för att 
programmera i basic (eller något 
annat högnivåspråk). Det som ut
gör den stora stötestenen i basic
programmering är exekverings
hastigheten. Program i basic går 
helt enkelt för långsamt i vissa 
fall. Det kan gälla vid t ex pro
cesstyrning, och gäller i högsta 
grad vid program med rörlig gra
fik. 

Ofta kan det vara fördelaktigt 
att göra en stor del av program
met i basic och bara den tidskri
tiska delen i maskinspråk. Så är 
t ex programmet "Sifferjakt" , 
som vi senare ska behandla , upp
byggt. 

~ikroprocessorns 
arkitektur 

För att kunna skriva program i 
maskinspråk är det nödvändigt att 
känna till hur processorn ser ut 
inuti . I Sinclair-datorerna ingår 
den populära Z80. ursprungligen 
framtagen av den amerikanska 
firman Zilog. 

Fig 1 visar ett något förenklat 
blockschema över processorn. 
Den visar vilka register som ingår, 
och en del andra block som behövs 
för att det hela ska fungera. Ett 
sådant har beteckningen ALU 
(Arithmetic and Logic Unit ) och 
där sker beräkningar och logiska 
operationer. 

För att t ex kunna addera två 
tal måste man först hämta det ena 
talet, spara det i ett av de 8-bitars 
registren och sedan hämta det 
andra talet. Det register som an
vänds för att spara det först häm
tade talet är ackumulatorn eller 
A-registret. När operationen är 
utförd hamnar slutresultatet i ac
kumulatorn. Detta register an
vänds i en stor del av instruktio
nerna i Z80. 

Ofta vill man kunna gå olika 
vägar i ett program beroende på 
vilket resultat man får vid t ex en 
addition. För detta ändamå l finns 
ett så kallat statusregister. Det 



Bit: 7 6 5 4 3 2 

s l x H x I p/Vi N c 

CARRY, minnesbit C 
N 

P/V 
ADD/SUBTR, används vid decimal aritmetik (BCD) 
PARITY/DVERFLOW, paritet eller teckenbitsändring 
(beroende på instruktion) 

H 
l 
S 
X 

HALF CARRY, minnesbit vid decimal aritnetik (BCD ) 
lERO, resultatet blev noll 
SIGN, teckenbit (positivt eller negativt resultat ) 
används ej 

innehåller 8 bitar varav 6 har 
speciella uppgifter. En av bitarna 
"sätts" om resultatet blev nega
tivt, en annan om resultatet blev 
noll, ytterligare en talar om ifall 
det blev en minussiffra (carry). 
Fig 2 är en sammanställning över 
statusregistrets funktion. 

De olika bitarna kan även kal
las flaggor. Statusregistret kallas 
därför ibland flaggregistret (F-re
gistret). Flaggorna kan sedan tes
tas av villkorsinstruktioner som 
styr det fortsatta programflödet. 

I Z80 finns sex allmänna 8-bi
tars register (B-L) som även kan 
användas i par (Be, DE och HL) 
för att hålla 16-bitars informa
tion. HL-registret används t ex 
ofta för att hålla en aktuell adress. 

Samtliga dessa register (A-L) 
är dubblerade i Z80. De är i fig l 
ritade med streckade konturer och 
betecknas med A'-L' . Som ny
börjare kan det vara lugnast att 
inte bry sig om dem, bland annat 
därför att basictolken använder 
vissa av dem för speciella ända
mål. 

Två andra register som används 
lite knepigt i ZX81 är IV-och 
R-registren. I vanliga fall används 
de vid avbrottshantering och för 
"refresh" av dynamiska minnen . 
Här utnyttjas de i stället vid 
bildgenereringen. 

Det finns ytterligare fyra 16-bi
tars register i Z80: 

Indexregistren IX och lY an
vänds vid ett speciellt adresse
ringssätt. 

Stackpekaren (S P) håller reda 
på var stacken slutar. (Stacken är 
en del i RAM som används för 
mellanlagring av data och adress
ser vid bland annat avbrottshante
ring.) 

Programräknaren innehåller 
adressen till nästa instruktion. 

Längst till vänster i figur 1 
finns två block som har stor bety
delse för processorns funktion. 
När en instruktion har hämtats 
från minnet hamnar den i instruk
tionsavkodaren . Där avgörs vilket 

Fig 2. Statusregister i Z80. 

av de så kallade mikroprogram
men som ska användas. Dessa 
finns lagrade i själva processorn 
och gör det möjligt för kontrollen
heten att styra de olika registren 
och dataflödet mellan dem. 

Olika koder 
och talsystem 

Processorn i sig själv kan bara 
hantera binära tal. När man, i 
datorernas "stenålder" (för ca 35 
år sedan), skulle skriva program 
fick man lov att göra detta i binär 
kod. 

För att förenkla kommunika
tionen mellan dator och människa 
har man successivt utvecklat 
olika, enklare, sätt att koda och 
avkoda den binära informationen. 

Det hexadecimala talsystemet 
har basen 16, och eftersom det är 
en jämn exponent av 2 (2**4 = 
16) blir kodningen enkel. För den 
som är ovan kan det dock vara lite 
besvärligt att räkna med hexade
cimala tal. 

Dessbättre innehåller basic
tolken rutiner för översättning 
mellan decimal och binär kod, så 
vi kan programmera datorn med 
decimala koder om vi vill. 

För att ytterligare förenkla pro
grammeringen kan man använda 
en typ av program kallat assemb
ler (av engelskans assemb/e = 

sätta samman). Då används så 
kallade MEMO-koder (eng mne
monics) i stället för sifferkoderna. 
Dessa är mycket lättare att 
komma ihåg än motsvarande 
hexa-decimala eller decimala ko
der. Titta på följande exempel: 

LD A, 75 
LD står för "load" och A för 

ackumulator. Exemplet betyder 
alltså att ackumulatorn ska laddas 
med talet 75 . Att skriva program 
på detta sätt brukar kallas as
semblerprogrammering. 

När jag gjorde programmet 
"Sifferjakt" skrev jag maskin
språksdelen först i MEMO-kod . 
Sedan översatte jag den till mot-

Räkna fram pas 18.8 

på bildskärmen 

Sätt ut "." i pas 18,8 

Ladda sifferregistret med "1" 

(L2) 

Spara gamla pas i HL-registret 

Läs av X-pas med A/ D kanal 3 

Läs av Y -pas med A/ D kanal 2 

Räkna fram ny position 

Ja 

a 

Markera på skärmen att 

fel siff~a påträffats 

Ja 

( L9) 

Markera p/L' skärmen att 
rätt siffra påträffats 

Ladda Be-reg 
med ett 

Fig 3. Flödesdiagram for maskinprogrammet i fig 4. 

svarande decimala kod med en 
tabell. 

Detta arbetssätt brukar kallas 
handassemblering. Det är en ac
ceptabel metod för små rutiner i 
maskinspråk, men om du vill göra 
längre program bör du skaffa ett 
program för assemblering. Beck
man Innovation säljer ett maskin
språks-ROM som förutom as
semblatorn innehåller en editor, 
printerrutin och felsökningshjälp
medel (debugger) . 

Man kan tycka att det borde gå 
bra att lagra maskinspråk var som 
helst i RAM. Man håller ju själv 

reda på precis vilka adresser som 
används. 

Var lagra 
maskinspråk? 

Nu är det inte fullt så enkelt. 
Eftersom basic-tolken inte vet att 
programmet finns där, kan det 
lätt hända att det blir överskrivet 
av t ex basic-rader. 

För att komma förbi detta pro
blem måste vi på något sätt reser
vera plats i minnet för våra ruti
ner. Det kan göras på flera olika 
sätt. Jag ska redovisa två av dem: 

forts på nästa sida 
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BYGG UT ZX81! del 4 FORTS 

Då man startar upp datorn 
letar styrprogrammet upp hur 
mycket minne som är anslutet. 
Detta lagras i en systemvariabel 
som kallas RAMTOP. Den är 
lagrad i två bytes i RAM, på 
adresserna 16388 och 16389. Den 
minst signifikanta byten står 
först. Med hjälp av PEEK kan du 
läsa av RAMTOP. 

Skriv: PRINT PEEK 16388 + 
256*PEEK 16389, så får du reda 
på var minnet slutar. Med POKE 
kan du sedan sänka RAMTOP så 
att du får lite minne "för dig 
själv". En nackdel med detta sätt 
att reservera plats i minnet är att 
det som finns ovanför RAMTOP 
inte sparas på band när du gör 
"SAVE". 

Ett sätt som jag föredrar är att 
lagra maskinkod i en REM-sats, 
först i basic-programmet. REM 
används i basic-program för att 
skriva kommentarer. Där kan 
alltså vilka tecken som helst stå 
utan att det påverkar basic-pro
grammet. 

Genom att REM-satsen står 
först i programmet har den också 
en fast adress. (Allt annat som 
finn s lagrat i RAM i ZX81 flyttar 
sig under tiden man skriver pro
gram och kör dem.) Med SA VE 
sparas REM-satsen med maskin
kodrutinen på band. 

Inmatning 
av maskinkod 

Det första som ska göras när ett 
maskinspråksprogram skall skri
vas in är att skriva en REM-sats 
som är tillräckligt lång. Till en 
börj an skriver man in någon bok
stav eller annat tecken som senare 
byts ut mot den rätta koden. 

Den rutin som används i pro
grammet "Sifferjakt" upptar 123 
bytes . Vi skrev in 125 st X för att 
vara på den säkra sidan. (Se 
artikeln i nummer II av RT.) 

Vid själva inmatningen av de 
decimala koder som bildar pro
grammet kan man med fördel 
använda ett litet basic-program 
som är avsett bara för detta. Det 
var programexempel 5 i förra 

artikeln . Det är bra om du har 
tillgång till den så att du kan se 
hur basic och maskinspråk samar
betar. 

Detta program för inmatning 
kan du naturligtvis använda även 
till andra maskinspråksrutiner. 
Det kan alltså vara ide att spara 
det på band för kommande bruk, 
gärna innan du har använt det 
första gången. 

Samarbete 
maskinspråk - basic 

Som jag nämnde tidigare bör 
man försöka använda basic i så 
stor utsträckning som möjligt ef
tersom basic är mycket lättare att 
få att fungera än maskinspråks
program. 

För att de olika delarna, basic 
och maskinspråk, ska kunna sam
arbeta krävs att man kan överföra 
data mellan dem. 

I Sinclair basic sker hopp till 
maskinspråk med funktionen 
USR. Till denna hör ett argu
ment, som anger adressen till ma
skinspråksrutinen. Någon annan 
information kan inte "tas med" 
direkt vid hoppet. Om du behöver 
föra över data från basic till ma
skinspråk måst det ske med 
POKE. Du kan då endera an
vända en eller flera reserverade 
bytes i RAM (som t ex "sifferre
gistret" i vårt programexempel) 
eller skriva in data direkt i ma
skinspråksrutinen på det ställe där 
det ska a nvändas. 

Maskinspråksrutinen skall all
tid avslutas med en instruktion 
med MEMO-koden RET, som 
har samma funktion som RE
TURN i basic . Innan man åter
vänder kan man passa på att ladda 
BC-registret med information 
som ska över till basic. När man 
väl är tillbaks i basic tolkas näm
ligen hela USR-uttrycket som ett 
heltalsvärde mellan O och 65535. 

Det hela kanske blir tydligare 
om du tittar på programlistan till 
"Sifferjakt". I rad 520 står: IF 
USR 16515 = O THEN ... Basic
uttrycket testar alltså om hela 
(USR 16515) är lika med noll. Om 
maskinkodrutinen avslutas med 
att ladda BC-registret med noll 
uppfylls villkoret i basic-rad 520. 

Bildminnet 
i ZX81 

Som du säkert vet ligger, på 
Sinclair ZX81, bildminnet i RA M 
tillsammans med program, va
riabler och annat. En av system
variablerna kallas D-FILE (står 
för "display file"). Den pekar på 
adressen där bildminnet börjar. 
Genom att läsa av den och sedan 
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räkna framåt i RAM kan vi ma
nipulera bildminnet som vi vill. 

En annan vikig sak att känna 
till är att bildminnet ser lite olika 
ut beroende på om RAM är stort 
eller litet. Varje rad kan ju inne
hålla 32 tecken. I början av bild
minnet och i slutet av varje rad 
finns dessutom koden för NEW 
"LINE. Om minnet är större än 
3.25K fylls alla rader ut med 
koden för SPACE (nollor). Är 
minnet mindre innehåller varje 
rad bara så många tecken som 
behövs plus NEW LINE. Detta är 
anledningen till att "Sifferjakt" 
kräver 4 K minne trots att pro
grammet i sig får plats i ungefär 2 
K . 

Maskinkodrutin 
för "Sifferjakt" 

Här skulle det kanske vara på 
sin plats att noggrant gå igenom 
hur processorn utför de olika in
struktionerna, hur lång tid de tar 
och så vidare. Förmodligen skulle 
en sådan genomgång bli ganska 
tungläst, bland annat beroende på 
att Z80 har väldigt många in
struktioner. Här får du i stället en 
mer praktisk genomgång. 

Jag ska försöka att, så enkelt 
som möjligt, förklara hur maskin
kodrutinen i vårt spel program 
fungerar. På detta sätt får du i 
alla fall lära dig de va nligaste 
instruktionerna . 

För att göra det hela lite tydli
gare har jag, som komplement till 
själva programlistan, gjort ett flö
desdiagram för rutinen i figur 3. I 
programlistan finns en kolumn för 
något som kallas läge (eng label). 
Dessa lägen (eller labels) används 
för att slippa hålla reda på hoppa
dresser hela tiden vid programme
ringen . Som du ser har jag marke
rat några av dessa lägen i flödes
diagrammet så att du lättare skall 
kunna hitta motsvarande progra
mavsnitt. 

Initialisering 
- uppstart 

Först i listan finns en byte som 
jag kallat sifferregister. Den skall 
senare användas för att lagra ak
tuell siffra som skall "fångas in". 

Den första riktiga instruktionen 
kommer på adress 16515. LD B, 
18 innebär att talet 18 laddas in i 
register B i processorn. I C-regist
ret lagras sedan talet 8. Dessa 
register skall senare användas för 
att räkna fram startposition på 
spelplanen. 

Nästa steg blir att läsa av sy
stemvariabeln D-Fl LE. Den lag
ras i H L-reg. 16396 är adressen 

till den första av de två byten som 
finns i D-Fl LE. Parentesen inne
bär att det är INNEHÅLLET i 
en viss adress som ska överföras, 
inte själva adressen . Instruktion
skoden för denna operation är 42. 
12 och 64 anger adressen . Som 
alltid med Z80 står den minst 
signifikanta byten först. 12 + 
256*64= 16396. Kontrollräkna 
gärna! 

INC HL innebär att HL-regist
rets innehåll ökas med ett (incre
ment = öka). Vi hoppar över den 
första "NEW LINE"-koden i 
bildminnet med denna instruk
tion. 

Varje rad i bildminnet är, som 
vi sa tidigare, 32 + I tecken lång. 
Detta värde laddar vi nu in i 
DE-registret. (Denna gång är det 
inga parenteser runt talet 33, 
alltså är det inte fråga om en 
adress.) 

Genom att ge processorn in
struktion ADD HL, DE (med 
decimal kod: 25) adderas nu inne
hållet i de två registerparen HL 
och DE. Summan hamnar i HL. 
Rent praktiskt sett innebär detta 
att du flyttar en rad nedåt på 
bildskärmen. 

För att komma till utgångslä
get, position 18, 8 på bildskärmen 
(nedre vänstra hörnet av spelpla
nen), ska nu denna addition upp
repas 18 gånger. Detta utförs i en 
slinga (kallas även loop) med 
instruktionen DJNZ. Denna 
MEMO-kod står för Decrement 
and lump 'if Not Zero och jag 
skulle tro att detta kan kräva 
ytterligare förklaring . 

Register B minskas med ett, 
och om det INTE blev noll kvar 
sker ett hopp i programmet. Hur 
långt hoppet skall vara avgörs av 
byte nummer två i instruktionen. 
Den kallas flyttningsvärde (eng 
displacement) och anges i så kal
lad tvåkomplementform. Det in
nebär att 255 motsvarar -I, 254= 
-2,253= -3 och så vidare ner till 
128 som motsvarar - 128. Rela
tiva hopp, som denna typ kallas, 
kan alltså vara längst 127 bytes 
framåt och 128 bytes bakåt i 
programlistan. Man utgår från 
läget för den instruktion som står 
på tur. 

I MEMO-kodlistan står: 
DJNZ, Ll. Vi använder alltså en 
lägesbeteckning i stället för att 
direkt räkna ut flyttningsvärdet. 
Detta görs senare, vid assemble
ringen . Värdet i exemplet, 253, 
har jag fått på följande sätt. 

När instruktionen DJNZ utförs 
innehåller programräknaren re
dan adress 16529. Läge Ll har 
adress 16526. Hoppet ska alltså 



vara tre steg bakåt. Flyttningsvär
det blir: 256-3=253 . 

Så länge B-registret innehåller 
ett tal större än noll upprepas 
slingan. I vårt fall blir det 18 
gånger och vi har på så sätt flyttat 
oss ner till rad 18 på skärmen. 

Nu adderas registren HL och 
Be. Eftersom B redan är noll 
innebär detta att C-registrets in
nehåll (för tillfället 8) läggs till 
HL-registrets värde. 

Efter dessa manipulationer in
nehåller HL-registret adressen till 
den minnescell som syns på skär
men i position 18,8 . Genom att 
ändra värdet i minnescellen kan vi 
skriva ett valfritt tecken på skär
men . LD (HL), 23 innebär att 
koden för tecknet * skrivs in i den 
aktuella minnescellen. 

Nu återstår bara att lagra ko
den för 1 i sifferregistret. Vi 
laddar då först ackumulatorn med 
koden 29 och överför sedan värdet 
till adressen 16514. Därmed är 
initialiseringen klar och vi kan 
fortsätta genomgången med hu
vudrutinen . 

Avläsning av 
analoga ingångar 

Den A/ D-omvandlare VI an
vänder (A De 0809) har, som vi 
såg i förra artikeln, 8 analoga 
ingångar. För att läsa aven viss 
kanal sKall vi ge en startsignal och 
adressen till den aktuella kanalen. 
Data kan sedan hämtas när om
vandlingen är klar efter ca O, l ms. 
I basic-program tar exekveringen 
aven enda rad längre tid än så . 
Därför kan vi hämta data i raden 
efter startkommandot. 

Maskinspråk är så snabbt att vi 
måste lägga in en särskild vänte
slinga för att omvandlingen skall 
hinna bli klar. Låt oss nu gå 
igenom rutinen från början (läge 
L2) : 

När vi har läst av båda A/ D
kanalerna och räknat fram en ny 
position för vår "markör" (*) 
måste vi ha tillgång till den gamla 
positionen för att kunna radera 
efter en förflyttning . Vi sparar 
därför HL-registrets innehåll 
(adressen till gamla positionen) 
på stacken med instruktionen 
PUSH HL. Stacken fungerar så 
att det som sist lagras först kom
mer fram igen när man ger in
struktionen POP. 

Vi laddar nu H L med adressen 
till A/D-omvandlarens ka nal 3, 
dit vi ha r kopplat in den potentio
meter som ska styra ma rkören i 
X-led . 

Jag ka nske skulle visa hur man 
kan gå till väga för att räkna om 
en adress i decimal form till två 

bytes. Det kan du behöva göra om 
du har A/ D-omvandlaren adres
serad annorlunda än i exemplet. 

Först dividerar VI adressen, 
21539, med 256. Resultatet av 
detta blir 84.136718. Heltalsde
len, 84, ska in som byte nummer 
tre. För att få talet till byte 
nummer två multiplicerar vi talet 
efter decimalpunkten med 256. 
256*0.136718 = 35 . 

I 16541 startar VI omvand
lingen. Vad vi matar ut till adress 
21539 spelar ingen roll, det är 
själva adressen som är viktig. 

Till fördröjningsslingan använ
der vi instruktionen DJNZ. Denna 
gång innebär den att programmet 
läser " rad" 16544 60 gånger. 
Varje varv tar knappt 4 mikrose
kunder och totalt blir det ca 
0.2 ms . 

I 16546 hämtar vi data från 
omvandlaren till ackumulatorn. 
Vi vill sedan dividera detta värde 
med 16 för att få lagom u pplös~ 
ning. (Spelplanen är 16*16 rutor.) 
SRL står för Sh if t Right, Logical. 
logisk högerskift. Det innebär att 
alla bitarna i ackumulatorn flyt
tas ett steg åt höger. Den mest 
signifikanta biten blir en nolla . 

Skriv på prov upp ett 8-bitars 
binärtal och dess decimala mot
svarighet. Gör sedan ett höger
skift och räkna ut det nya värdet, 
så ser du att det är ungefär hälften 
så stort. Vänsterskift motsvarar 
på samma sätt multiplikation . 

För att vi skall hamna rätt på 
skärmen adderas 8 till ackumula
torns värde innan det stoppas un
dan i register e. 

Nu ska kanal 2 läsas av och 
adressen dit får VI genom att 
minska innehållet i H L med ett 
(DEC HL). Resten av rutinen är 
likadan som den förra förutom att 
vi måste trixa lite mer på slutet, 
innan vi stoppar resultatet i regis
ter B. 

Att "testa" tecken 
i ny position 

Beräkningen av den nya positio
nen sker på samma sätt som vid 
initialiseringen. Den sker i rutinen 
i 16578 - 16588. Koordinaterna 
ligger ju redan i B- och C-regist
ren . 

Vi vill nu testa den nya positio
nen för att se om den innehåller 
något intressa nt. Du kan se i 
flödesdi agra mmet vilka a lterna tiv 
som kan tänkas. För detta ända
mål laddas ackumulatorn, i 
16589, med det tecken VI vill 
jämföra mot. 

Instruktionen CP (HL) gör se-

forts på sid 96 

Adress Oec. kod Läge MEMO-kod Kommentar 

16514 
T6515 
1651 7 
16519 
16522 
16523 
16526 
16527 
16529 
16530 
16532 
16534 

16537 
16538 
16541 
16542 
16544 
16546 
16547 
16549 
16551 
16553 
16555 
16557 

16558 
16559 
16560 
16562 
16564 
16565 
16567 
16569 
16571 
16573 
16574 
16576 
16577 
16578 
16581 
16582 
16585 
16586 
16588 

16589 
16591 
16592 
16594 
16596 
16597 
16599 
16602 
16603 

16605 
16607 
16608 
16610 
16612 

1661 3 
16615 
16617 
1661 8 
16621 
16622 
16624 
16625 
16627 

16629 
16631 
16632 
16634 
16636 

o 
6 18 
14 8 
42 12 64 
35 
17 33 O 
25 Ll 
16 253 
9 
54 23 
62 29 
50 130 64 

229 
33 35 84 
119 
6 60 
16 254 
126 
203 63 
203 63 
203 63 
203 63 
198 8 
79 

43 
119 

L2 

L3 

6 60 L4 
16 254 
126 
203 63 
203 63 
203 63 
203 63 
71 
62 18 
144 
71 
42 12 64 
35 
17 33 O 
25 L5 
16 253 
9 

62 O 
190 
40 27 
62 23 
190 
40 22 
58 130 64 
190 
40 8 

54 6 L6 
225 
54 O 
14 O 
201 

254 37 L7 
40 12 
60 
50 130 64 
193 L8 
62 D 
2 
54 23 
24 164 

54 151 L9 
225 
54 D 
14 l 
201 

Sifferregister 
LO B,lB Pos. 18 till B-reg (Y- led ) 
LO C,8 Pos. 8 till C-reg (X -l ed) 
LO HL,(16396) Läs av "O- FILE" 

INC HL } LO OE,33 
AOO HL,OE Beräkna startpos . 
OJNZ,Ll (motsv . "PRINT AT 18,8") 
AOO HL,BC 
LO (HL),23 Sätt "*" i pos. 18,8 
LO A,29 } 
LO (16514),A Sifferreg. = "l" 

PUSH HL 
LO HL,21539 
LO (HL),A 
LO B,6D 
OJNZ, L3 

Spara gamla pos. 
Adress till A/ O-kanal 3 
Starta A/ O-omvandl. kanal 3 

} Vänta på omvandl i ng 
Hämta värde fråm X-pot. LO A, (HL) 

SRL A 
SRL A 
SRL A 
SRL A } 

Högerskift 4 gånger = 
division med 16 

AOO A,8 
LO C,A 

OEC HL 
LO (HL),A 
LO B,60 
OJNZ,L4 
LO A,(HL) 
SRL A 
SRL A 
SRL A 
SRL A 

} 
Ladda C-reg med 8+"X-värde" 
(motsvarar TAB-pos.) . 

Adress till A/ O- kanal Z 
Starta A/ O-omvandl. kana l 

~ Vänta på omvandling 
Hämta värde från Y-pot. 

} 
Högerskift 4 gånger = 
divis i on med 16 

LO B,A } 
LO A,18 Ladda B-reg med 18-"Y -värde" 
SUB B (motsvarar skärmens rad) 
LO B,A 

~~::~~;~:396)}Lä:e::k~:-::L:~s. 
OJNZ,L5 
AOO HL ,BC 

LO A,O } 
CP (HL) Är teckn.i nya pos.="space"? 
JR Z,L8 I så fall : hopp ti 11 läge L8 
LO A,23 } 
CP (HL) Är teckn.i nya pos. ="*"? 
JR Z,L8 I så fa ll : hopp till läge L8 
LO A,(16514) } 
CP (HL) Är teckn.i nya pos. =(S-reg) ? 
JR Z,L7 I så fall: hopp till läge L7 

LO (HL),6 "rI" till nya pos. 
POP HL Gamla pos. ti ll HL-reg 
LO (HL),O Radera i gamla pos. 
LO C,D Nollstäl l C-reg 
RET Äter till BASIC 

CP 37 
JR Z, L9 
INC A 
LO (16514),A 
POP BC 
LO A,D 
LO (BC),A 
LO (HL) ,23 
JR L2 

LO (HL),151 
POP HL 
LO (HL),D 
LO C, l 
RET 

Var siffran i S-reg="9" 
I så fall : hopp till L9 

]r öka siffran i S- reg 
Gamla pOS. till BC-reg 

~ Radera i gamla pos. 
"*" till nya pos. 
Hopp ti ll läge L2 

Inv. "*" till nya pOS. 
Gamla pOS. till HL-reg 
Radera i gamla pos. 
Ladda C-reg med l 
Äter till BASIC 

Fig 4. Maskinkud/iSla fijr programmet SiJferjala. 
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HOGTALARE 

Dim.ensionera själv din 

Ua 

~ HOW 

Avståndet mellan elektroderna (s) ör 
omkring 2- 10mm 

1200 

800 
1.00 

'00 
800 

v 

Perforerade metall elektroder 

Tunt plastmembran (5 -lO}Jm tjockt) 
med ytbehandling svagt ~lektr i skt 
ledande 

Isolerande plaststöd som centrerar 
membranet mittemellan elektroderna 

Ua Ub är ljudsignaler i mottakt -
fas med medelvärde kring OV 

Fig I. Uppbyggnad aven elektrostathögtalare. 

% distort ion 
10 

5 

O 

Membranets laddning relativt 
laddningen med centrerat membran 

3 

2,0 

0,2 

Diagrammet visor hur 
polarisot i on s laddni ngen 
vgrier.ar riör .membran~t 
ror pa srg. Andrrngar r 
polarisations ladd nlngen i 

I takt med signalen ger 
I upphov till Clistortion. 
I En övre gräns ges i 

diagrammet nedan . 

Diagrammet visar inter
modulations-disterti enen 
för ett völ ledonde membran. 
För ett membran med hög 
res istans ör distortionen 
vösentl igt mindre. 

Membranets vibrations 
amplitud 

Fig 2. I det övre diagrammet ser "i vad som händer med polarisations
laddningen när membranet rör sig. I den undre kurvan framgår hur 
distorsionen ökar med membranamplituden. 

elektrostat
högtalare 
• Det är enklare att dimensionera elektrostat
högtalare än elektrodynamiska hävdar for/at
taren av den här artikeln, där han visar hur man 
gör sina beräkningar. 
• Den praktiska realiseringen innebär dock 
att en del problem måste lösas. Så snart det har 
skett avser vi att presentera en mera detaljerad 
beskrivning aven elektrostathögtalare som 
amatörprojekt. 
av TOMAS LOCK 

•• Elektrostatiska högta lare 
har sedan länge haft en undan
skymd plats i förhållande till elek
tromagnetiska högtalare. De se
nare har många fysikaliska be
gränsningar som ovillkorligen le
der till svå ra kompromisser. Ex
empelvis kan mycket få eller rent 
av ingen elektromagnetisk högta
lare återge en lågfrekvent f yr
kantvåg på ett naturtroget sätt. 
Det beror först och främst på 
högtalarelementets låga styvhet i 
förhållande till membranets vikt , 
vilket ger upphov till en mängd 
membranresonanser inom det fre 
kvensområde de används . Mem
branen i elektrostatiska högtalare 
kan t ex däremot väljas mycket 
lätta eftersom kraften på mem
branet är jämnt fördelad över hela 
dess yta. Membranvikten per 
yten het kan t ex välj as så liten att 
membranets tröghet endast inver
kar på frekvenser större än 10 
kHz. Ljudalstringen i en elektro
statisk högtalare sker med ett 
elektriskt fält som påverkar en 
laddning på högtalarmembranet. 
Se fig l. Laddningen alstras och 
underhålls av polarisationsspän
ningen up som tvingar in ett 
överskott av elektroner till mem
branet. Motståndet Rb begränsar 
strömmen vid eventuellt överslag. 

Om spänningen på elektro
derna, Ua och ub är noll dras 

elektrod och ingen nettokraft upp
står. Om man nu lägger en mot
fasspänning mellan elektroderna 
uppstår en kraft riktad mot den 
positiva elektroden som är propor
tionell mot spänningsskillnaden 
mellan elektroderna (ua-ub) , 
samtidigt som kraften även är 
proportionell mot polarisations
spänningen. För att få en linjär 
överfö ringsfunktion mellan in 
spänning och membrankraft krävs 
alltså en konstant polarisations
laddning på varje del av mem
branytan. Polarisationsladd
ningen ändras dock med membra
nets läge enligtfig 2 som avser ett 
plant membran. I praktikfallet är 
utböjningen ej sådan att man hela 
tiden har en plan yta. Fig 2 ger 
dock en övre gräns för polarisa
tionsändringar om värden<:t på 
x-axeln tolkas som den del av 
membranet som gör det största 
utslaget. 

'-_________________________ ....1 membranet lika mycket till varje 

I en del högtalare försöker man 
minska distorsionen genom att 
välja ett membran med en mycket 
hög ytresistivitet. Det gör att po
larisationsladdningen ändras 
mycket långsamt jämfört med ti
den för en halv period av den 
lägsta frekvens som högtalaren 
används vid. Distorsionen blir då 
helt försumbar. Om en sådan 
högtalare överbelastas, dvs om 
man får ett koronaöverslag p g a 
för hög fältstyrka mellan den po-
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sitiva elektroden och membranet 
så töms membranets hela polari
sationsladdning. Ljudtrycket fal
ler då momentant från högtalaren 
enl fig 4. Återhämtningstiden be
ror på ytresistansen hos membra
net och den kan ofta bli för lång. 
Vidare blir högtalaren känslig för 
damm som kortsluter polarisa
tionsspänningen till elektroderna. 

Genom att välja ett system med 
relativt "låg" ytresistans vinner 
man i tillförlitlighet och man får 
kort återhämtningstid på bekost
nad aven låg distorsion vid stora 
membranutslag. 

Genomslag 
sliter högtalaren 

Om ytresistansen väljs för låg 
(metall- eller grafitbelagd) kan 
hela membranet komma att lad
das ur genom en gnista . Denna 
urladdning tömmer hela mem
branladdningen genom en punkt 
och ger ofta ett litet hål i membra
net p g a vä rmen . Membranet slits 
då hårt av överbelastningar. En 
lagom hög ytresistans väljer vi så 
att endast en liten yta urladdas vid 
ett lokalt överslag samtidigt som 
återhämtningstiden blir kort vid 
överbelastning. 

Låt oss se på hur lång tid 
uppladdningen tar. Vi väljer ett 
exempel där högtalarytan är kva
dratisk med anslutningar för pola
risationsladdning runt ytterkan
ten. Dess ytresistans är R y och 
polarisationskapaciteten Cp. 
Uppladdningen sker då på en ud 
som är RyC p. Med Cp i nanofa
radområdet och Ry i storleksord
ningen 10-100 Mohm blir åter
hämtningstiden ca 0,1 s. 

Det är väsentligt mycket svå
rare att uppskatta hur stor yta 
som töms på polarisationsladd
ning vid ett genomslag. Hur pass 
låg membranresistans man kan 
tillåta sig får man bestämma med 
utgångspunkt i praktiska experi
ment. Det finns förslag till hur 
man skall höja uteffekten genom 
att ha isolerade elektroder som 
hindrar överslag. Den maximala 
membrankraften beror dock en
dast på luftens elektriska hållfast
het. Om en elektrostatisk högta
lare med väl isolerade elektroder 
överbelastas flyttas endast polari
sationsladdningen över luftgapet 
med dess högsta fältstyrka och 
lägger sig på det isolerande skik j 

tet. Laddningen på skiktet påver
kas naturligtvis av ljudsignalerna, 
men laddningen kan inte alstra 
ljud . 

Maximala ljudtrycket 
- teoretiskt sett 

Det teoretiskt maximala ljud
tryck som en elektrostatisk högta
lare kan prestera kan enkelt be
räknas på följande vis: Överslag
spänningen mellan planparallella 
plattor är för luft: 

l 
u =s(2,4 +6 JT05 ) (kV) = 

l 
2,4 , s+ 1,9 fS (kV) 

s = Avstånd i mm 
u = Överslagspänning i volt 
Kraften mellan två kondensator
plattor är 

F= A~ . e . C o = 
A · E 2 • 4,4 . lO - Il (N) 

A = plattans area (m 2) 
E = fältstyrka (V/m) 
f= 8,85 x IO- 12 

E = 3 kV / mm = 3 MV/m får 
man 
F = A'(3'106)2 ' 4,4'1O- 12 = 40 
N / m2 

I en elektrostatisk högtalare med 
två elektroder och ett membran 
får man samma teoretiska be
gränsning, dvs 40 N / m 2. Från 
högtalaren strålar då två ljudvå
gor med ljudtrycket 20 N/m2 åt 
var sitt håll. Polarisationsspän
ningen skall då väljas som hälften 
av överslagspänningen mellan 
membran och elektrod . Signal
spänningens (U a - Ub) max
imum skall vara lika med polari
sationsspänningen. Avvikelser i 
detta förhållande ger lägre max
imalt ljudtryck enligt fig 3. 

Hålkanterna I elektroderna 
samt damm mellan membran och 
elektroder sänker dock den max
imala fältstyrkan , eftersom 
skarpa hörn ofta leder till över
slag. En perforerad plåt bör alltså 
ha sidan med rundade hålkanter 
mot membranet. Damm bör hål
las borta eftersom det även ger 
läckströmmar, speciellt vid hög 
luftfuktighet. 

Ju lägre frekvens 
desto större membranrörelse 

Trycket som de elektriska fäl

forts på nästa sida 

Uteffekt/maxima l uteffekt 

1,0 ----_ .. _-- Fig 3. Val av polarisa-- --- -- tions- och drivspän-
ning. 

0,6 

'" 
0,1 

0,1 0,2 0,3 O,, 0,5 0,6 0,7 013 0,9 1 UP/Vin (rnGlx\ 

Diagrammet visar hL/r den maximala uteffekten 
varierar med al ika val av polarisationsspönn ing 
och signalspönn ing, om summan av polar isat ian s -
och signalspönning ej får överstiga luftens hållfasthet. 

rnsignal 

bAl A AAAI1/\ t 
V V V V VVVV\ 

utsignal med mycket hög membran res istans 

.. ______ koronaöverslag som tömmer membranladdningen 
karanaarans högtalarens återhömt n ingstid 
h 1\ I f\ (\ - -7-.7f1l t 

V V V V V~-V- \U. 

uts ignal högtalare med 
. 
lagom' membranresistans ,kort återhömt 

hra~grqT n n 1\ 1\ 1\ n 
nlngst id 

Fig 4. Förhållandet 

V V VV VVVVl 
t vid överbelastningar 

med hög resp lagom 
Slor membran resistans. 

Yt vtllt Cs/.' l 

'" 
tig 5. Dia-

100 grammet vi-
sar samban-

'" det mellan 
1I h .. 1nl....,011. membranvikt 

och övre 

Ribtlh'J9ltf"l lt 
bry tfrekvens. ,,-

'" ID 

T ....... .ylcrfolt. 

• .. l • 10 
",önof-
-ö... ...., 

~u a.pll tud t-l Fig 6. Det här dia-
• grammet ger Ijud-

"- tryck for olika fre-

"" 
"- ~ kvenser och vibra-

l "- tionsamplituder i .. luften. Ovanfor 
membranets undre 

""' ~ . gränsfrekvens är 

"- '-., . .. t'--. 
<. ~ membranets rörelse 

.1 
. 

lika med luftens rö-... relse. Diameterska-- ." lan visar undre .., " ~-< 

~ "-" "- ['..., 
gräns frekvensen som 

.01 funktion av högtala-

.005 
rens diameter (eller 

• 005 .01 . ., . 1 • 5 l • l~r-ekv_tkHz~rärmdtt) . 

- . "- u .. ... ... ..... I ... t. ,. 
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HOGTALARE FORTS 

Elektroder ....... /M!fllbran 

Fig 7. Skissen visar 
hur membranstöden 
är placerade_ 

::~ 

Fs 
~? 

/ 
Isalerande 
membronstöd 

: .. 
=;'::: 

~~; _. 

/ :'; 
.-
.:i 
'.~ 

01/1 B ,. 
Stödavstånd 

M!fllbranstöd 

t~l~t 

Fs 

I:~~~ 
Fig 8. Diagrammet ~ 
visar sambanden mel- '/ /' / /' / 

lan inspänningskrajt, 1 ~~!IIII~§III~§§~ stödavstånd och den 
av membranstyvheten . '5 

bestämda undre 1/ '/'" / 
gränsjrekvensen för lY / 
en mycket stor högta- .1 ~§~~II~~~mll~~~m lare. .05~ 

Ljudtryck 

1/ / 

Diagrammet visar hur högtalares 
bredd/ diameter D påverkar 
trekvensgcJngen nör högtalarna har 
samma membran styvhet. 

ta Lo) [Frekvens] 

f5 = undre grönsfrekvens pga membranstyvhet 

A= liten högtalare med D= )./3 vid ta 

B = högtalare med D= )./3 vid f5 

C = star högtalare med Do)../3 vid tc 

Fig 9_ 

, ~------------------------------------~ 

UTAN POLARISATION 

0 ____ _ I - __ -O 

O 

D 

O 

D 

m 

O 

O 

D 

Löst spönt membran 
helt Jnstabi lt . 

t UTAN RJLARISATlON 

U(\\/ ~! O O 1 " D 
O O 

O MED /'" D 
D IT6~RISA - D 

o ( o 
Hårt inspänt membran 
stabilt inom tapparno. 

Membran-instabilitet pgo polarisat ion. 

Fig 10_ Membranets beteende kan symbolise
ras aven kula i en berg-och-dalbana_ 

48 RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1982 

ten alstrar på membranet överförs 
till luften på båda sidor om högta
laren . Vid låga frekven ser dvs 
(X > > högtalarens dimension) 
har man en utpräglad akustisk 
kortslutning, då tryckförä nd
ringar lätt hinner fortplanta sig 
runt kanterna. Membranet kän
ner då ingen "resistiv" last från 
luften _ Därför bestäms dess amp
litud av styvheten i membranin
spänningen. För ett kvadratiskt 
eller cirkulärt membran börjar 
luften att belasta när våglängden 
~ ä r ungefär 1/3 av högtalarens 
bredd respektive diameter. För en 
rektangulär högtalare bör den 
minsta bredden vara ungefär lika 
med ~ /3 _ Se även nedre skalan i 
fig 6. Det är lämpligt a tt låta 
membra nstyvheten ta över nä r 
luftbelas tningen avtar. På så sätt 
hindras stora onytt iga membran
utslag. 

För frekvenser över den undre 
gränsfrekvensen är membranets 
hastighet konsta nt vid ett kon
stant pålagt membrantryck . 
Membra nets vibrationsamplitud 
av tar därför med a mplituden. Vid 
den övre gränsfrekvensen är det 
membra nets massa som bromsar 
membranets hastighetsväx ling. Se 
fig 5. 

Membranets inspänning 
och dess styvhet 

Membranet antas vara inspänt 
mellan parallella stöd enl fig 7. 
Det spänns i kanterna med en 
kraft som ofta ligger nära mem
bra nets hållfasthet. Membranet 
blir styva re när Fs ökar och B 
minska r. Fig 8 visar sam bandet 
mellan Fs, B och den resulterande 
undre gränsfrekvensen för en stor 
högta lare. Det är a lltså membra
nets styvhet eller högta la rens di
mension som bestämmer den 
undre gränsfrekvensen . Se fig 9. 

Membra nspänningen behövs 
för att membra net ska ll hå lla sitt 
neutra lläge. Om membranet ä r 
för löst spä nt kommer det att ge 
sig av från mittiäget mot någon 
elektrod. Membranets beteende 
ka n sym boliseras aven kula i en 
berg-och-dalbana . Se fig 10. 

Det sta bila avstå ndet mellan 
toppa rna beror på polarisations-

spänningen, elektrodavståndet 
och membranets inspänning_ Sta
bilitetsavståndet är ungefär halva 
elektrodavståndet vilket framgår 
ur fig II. 

Om membra net kommer över 
toppen åker det mot elektroden . 
Polarisationsladdningen försvin
ner vid överslaget och membranet 
kan då återgå till neutralläge ef
tersom polarisationsspänningen 
försvinner ett kort ögonblick_ 

Högtalarens 
belastningsimpedans 

Högtalarens impedans Inom 
dess övre och undre gränsfrekvens 
kan beskrivas med den modell 
som visas i fig 12. 

Högtalarens impedans domine
ras av den kapacitiva delen vid 
alla frekvenser utom de lägsta. 
Den e ffekt som tillförs resistansen 
R kommer att st rå la ut från hög
ta la ren . Vid högre frekvenser är 
impedansen av kondensatorn C 
väsentligt lägre än R och högtala
ren slukar stor reaktiv effekt. No
mogra mmet ifig 14 visar samban
det mellan frekvens, ka pacitans, 
inspä nning (amplitud) och reaktiv 
effektförbrukn i ng. 

Här avslutar vi den teoretiska 
genomgången av elektrostathög
talarens principer för att i ett 
kommande nummer gå in på hur 
man själv praktiskt kan genom
föra ett bygge. • 

Red anm: Författaren arbetar f n 
med aU utveckla en elektrostat
högtalare som man kan bygga 
själv för mellan- och diskantområ
det. Han har redan framgångsrikt 
byggt elektrostathögtalare, men 
konstruktionen behöver utvecklas 
för att underlätta uppbyggnaden. 
En beskrivning följer i ett kom
mande RT -nummer så snart det är 
möjligt. 

Referenser: 
I) ERIK INGELSTAM, ROLF 
RÖNNGREN : Tefyma, Hand
bok fö r grundläggande teknisk 
fysik, fysik och matematik . Sjö
bergs förlag, Stockholm. 
2) L L ALSTON: High voltage 
technology. Oxford university 
press 1968_ i 
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Fig II. Membranstabilitet. 
Maximala avståndet mellan 
parallella membranstöd (B) 
som/unktion i inspännings
kraften Fs och elektrodav
ståndet vid fliltstyrkan 3 
kV/ mm (max). Det ger ett 
stabilt område inom halva 
elektrodavståndet. Med de 
visade B-måtten/år man ett 
stabilt membran vid alla in
signaler under alla beting
elser. Se fig JO . 

• 
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C=_A_ EO = A·S,S·10 [Fl 
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A=ytan (m2) 

5= elektrodavstånd (m) 
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"- "',,: '" 
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Fig 12. Ekvivalent 
belastni ngsi mpe
dans. 

Fig 13. Diagram
met visar kapaci
tansen mellan elek
troderna som funk
tion av deras av
stånd och yta. 

t. 50 tID 500 tOOO 

Nomogram för berökning av reaktiv effektförbrukning 

CiF] Z [n] f [Hz] U [v] Q~J 

lOD ~kH'1 lOmW 30nF 

20nF 20kHz 20mW 

lk lOV 50mW 
lOn F 10kHz 30V 0.1 W 

,-
,Skliz SOV 

D,2W 
SnF 

lOk 100 V 0,5 W 
3nF 3kHz- 300V lW 

2nF 2kHz "- 2W 
"- 500V 

lOOk lkV 5W 
lnF 1kHz i~v lOW 

"- 20W 
SOOpf SOOH SkV "-

1M lOkV "- 50W 
:rJ0 300 20kV "- lOOW 

200 200Hz SOkV 
200W 

10M lOOkV SOOW 

lCXif 100Hz lkW 

SOpF 50Hz 
100M 

30pF :rJHz 

Exemplet visor reaktiv effektförbrukn ing" 200W, Z = 3 k fl 

nör C= lOnF f = 5 kHz U = l kV (amplitud) rött 
svor ör lS7W reaktivt, och 3,1BkO' Fig 14. 

BOONTON • I" ~Hl 7 9 • :H~:rv 
8210 MODULATION METER J ~Hl + Lf V~lTS 

~s(' ilS • 

RF IN, son 
2-1500 114Hz 

IF OUT 
600 n 

Modulationsmeter 

"F OUT 
600n 

• Boontons . modulationsmeter 
8210 kalibrerar am- och fm-kana
lerna automatiskt varje gång in
strumentet slås på. 

Noggrannheten är I % för a m 
med 10 till 90 % modula tionsgrad 
och för fm med upp till 150 kH z 
devia tion. Instrumentet täcker 
bärvågsområdet 2 till 520 MH z 
för a m och 2 till 1500 MHz för 
fm . 

Avs tämning och nivåjustering 
sker automatiskt i 8210. Loka los
cilla torn i instrumentet justeras 

Färgbalksgenerator 
• T, E, S introducera r en ny 
färgba lksgenera tor , modell G B 
28 1 , avsedd för både P A L- och 

STC-systemen. 
Följ ande mönster finn s till

gä ngliga: cirkel, rutmönster , 
schackmönster , gråska la, vitt ras
ter, rött raster, grönt raster, blå tt 
ras ter, testmönster och färgbal
ka r. 

Video- och ljudmodulering kan 

15kHZI 

ON 

INf 

till den starkaste signalen på in
gången , och mätkana lens för
stärkning regleras till rätt nivå för 
den kalibrerade modula tionsmät
ningen. Den höga spektra lenheten 
hos lokaloscilla torn och instru
mentets stora dyna mik möjliggör 
mätning på omodulerade bärvå
gor. 82 10 ha r va lbart 3 och 15 
kH z lågpassfilter samt ett 750 iJ.S 

korrigeringsnät. 
Ma rknadsförs av Ferner Elec

tronics AB, telefon 08-80 25 40. 

ske internt till externt , H K-ut
gå ngen ger 15 m V toppvä rde och 
ka n dämpas till - 70 dB i 10 dB 
steg. H F-frekvensen är inställbar 
i 4 ba nd sa mt till mella nfrekven
sen . 

G B 28 1 ha r dimensionerna 
320 x 11 5 x 270 mm och väger 3,7 
kg. 

Svensk representant: Sca ndia 
Metric A B, telefon 08-82 0400. 
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NÄRRADIO 
Ljudtekniker Tor
kel Oden ~id AV
Elektronikstudio, 
här i ford med att 
testa kassettdäck 

lämpliga för närra
dio. Mixerbordet är 
av fabrikat Kongs

berg. Lyssningen 
skedde ö~er Klein & 

Hummel kontroll
högtalare med in
byggda rörsteg, en 
klassiker i det här 

sammanhanget. 

RT provar: . Sju kassettdäck 
för närradiostudion 

* M an kim faktiskt 
använda kassettdäck i 

stället for studio
bandspelare i när
radiosammanhang, 

och det med gott resul
tat. M en man ställer 
då alldeles speciella 

krav på däcket. 
Läs här ,om praktiska 
prov av nio lämpliga 

maskiner! 

av TONY ECKARDT 

•• I professionella ljudstudior 
använder man rullbandspelare 
för intervjuer, musikprogram 
etc. När en intervju skall redige
ras, klipper man bandet meka
niskt och skarvar ihop det så att 
intervjun blir i den längd och 
har det innehåll som reportern 
önskar. Man kan då räkna med 
en god ljudkva litet och att skar
varna inte hörs. 

I program som tal och pop
musik låter dock moderna, hög
klassiga kassettdäck lika bra 
som rullbandspelare och det går 
faktiskt att med viss händighet 
redigera elektroniskt med näs
tan lika gott resultat som i 
rullband . Men för närradiobruk 
stä ller man dock krav på kas
settdäcket utöver de vanliga. 
Med utgångspunkt i de kraven 
bedömer vi här ett urval däck 
som kan vara lämpliga. I en 
studio bör man ha två typer av 
kassettdäck: 
~ Dels en masterbandspelare 
som bör ha tre huvuden och 
dubbla drivaxlar (kapstan) . Den 
bör . ge mycket god ljudkvalitet 

50 RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1982 

och kunna anvä ndas för refe
rens- och mastertape. 
~ Dels en uppspelningsband
spelare där de färdiga inslagen 
spelas upp med god kvalitet. 
Man bör också kunna spela in 
på den maskinen samt kunna 
redigera inslag. 

De tester vi har gjort på några 
däck ' av ski lda fabrikat täcker 
inte marknadens apparater, 
utan det är ett exempel på ut
valda bandspelares lämplighet. 
De är valda med tanke på att de 
har egenskaper som möter våra 
krav . 

Vi har valt att från Technics 
testa M225, M260 och M280. 
Vidare Aiwa 3200, 3500 och 
3800 samt från NAD typ 6065C 
Technics 280 och Aiwa 3800 är 
vad vi kallar masterbandspela re 
och de har bedömts därefter. 

Så här 
utföres testet 

Testet gjordes i A jI elektro
niks ljudstudio. Där använde vi 
bl a mixer av fabrikat Kongs
berg och monitor högtalare från 

Klein & Hummel med inbyggda 
rörsteg. Kassettbanden va r van
liga järnoxidband, typ MaxelI 
UD C 90. Vi spelade in tal och 
popmusik med och utan Dolby , 
och lyssnade seda n. Ljudkvalite
ten bedömdes mot en st udio
bandspelare Studer B 67 som 
referens. 

Mekaniken bedömdes liksom 
däckets praktiska handhavande 
och om panelen var lättöver
skådlig . 

Varken distorsion eller fre
kvensgång mättes. Vi vet nämli
gen av erfarenhet att hi fi
utrustning kan mäta bra och 
låta illa, men en van ljudtekni
ker kan direkt avgöra vad som 
är rätt eller fel genom att lyssna. 

... och så här ser 
kravlistan ut: 

De här kraven bör ett kassett
däck uppfyll a för att passa för 
rundradiobruk: 

• Kassettdäcket skall kunna 
återge tal och musik naturligt 
och rent. Helst skall det vara 



möjligt även med billiga kasset
ter . 
• Snabbspolning skall kunna 
ske med samtidig lyssning, s k 
cue-ing. Det kan vara så att man 
i direktsändning vill plocka fram 
en ny del aven intervju samti
digt som man spelar musik i 
programmet. 

• Mekaniken skall vara så ut
formad att man lätt kan finna de 
rätta avsnitten på bandet. 

• Paustangenten skall arbeta 
tyst och stoppa och starta ban
det direkt utan tidsfördröjning 
när man trycker på den . Inga 
knäppar eller slammer får höras 
vid direktsändning där man ofta 
har en mikrofon placerad allde
les intill kassettdäcket. 

• Det bör vara enkelt att sätta 
i och ta ur kassetten. Inslagen i 
programmen kan finnas på olika 
kassetter. Om man vill byta 
inslag snabbt får inte frontluc
kan krångla. Inte heller får ban
dets inställning rubbas, vilket 
faktiskt sker i vissa bandspelare 
när luckan fälls in . 

• Manöverknapparna bör sitta 
så att man inte kan förväxla 
dem med varandra och man bör 
lätt kunna se i vilket läge de står. 
De skall dessutom vara lättman
övrerade. I övrigt bör fronten 
vara så utformad att man med 
en blick kan se hur alla de övriga 
funktionerna är inställda . 

• Däcket bör kunna startas 
med kopplingsur (timer) . Det 
förfaringssättet ' används i stu
dior för uppspelning av färdigin
spelade program. 
• Man skall på uppspelnings
däcken lätt kunna justera azi
muten (tonhuvudets vinkel i för
hållande till bandet) eftersom 
den varierar från exemplar till 
exemplar. Felaktig azimut orsa
kar diskantbortfall. 
• Man skall kunna redigera 
band . Med en trehuvudsmaskin 
kan man göra elektroniska 
klipp, dvs skifta från avspelning 
till inspelning, uta n att bandet 
stannar. Klippen måste ske ljud
löst utan hörbara störningar på 
bandet. Fungerar det kan man 
redigera program uta n att me
kaniskt behöva klippa av det. Är 
det ett tvåhuvudsdäck skall ban
det starta direkt när paustang
enten släpps eftersom man där 
använder paustangenterna vid 
redigering. 

Här följer våra bedömningar 
av olika maskiners lämplighet i 
närradiosammanhang: 

NAD 6050C 
•• NAD 6050C har två huvu
den, C-Dolby och saknar front
lucka. Manövreringen sker med 
beröringskontakter och lyssning 
under snabbspolning är möjlig. 
Panelen har lysdiodindikering 
(LED-display). 

Kassettdäcket låter bra utan 
Dolby, dock något matt i diskan
ten vilket gäller för samtliga två
huvudsmaskiner. Förmagnetise-

Aiwa 3200 
•• Det här är ett tvåhuvuds
däck med C-Dolby, lyssningsmöj
lighet under snabbspol ning, berö
ringstangenter och LED-indika
tor. Kassettdäcket låter rent och 
naturligt utan Dolby, dock något 
matt i diskanten . C-Dolbyn var 
feljusterad och gav vassa s-ljud . 
Paustangenten startar snabbt men 

Technics 225 
Däcket har två huvuden och 
B-Dolby. Man kan lyssna under 
sna bbspolningen . Tangenterna är 
av beröringstyp och indikatorpa
nelen är vakuumnuoriserande. 

Däcket justerar sig automatiskt 
till valfri bandtyp men man kan 
själv inte göra några justeringar 

ringen kan justeras från panelen 
så att man får rätt ton kurva för 
olika band. 

C-Dolbyn var feljusterad och 
andades, vi lket märktes särskilt 
vid tal. Bandspelarens cue-ing var 
felkonstruerad . Under snabbspol
ning få r man full ljudsignal till 
högtalarna med risk för att man 
förstör diskantelementen. 

Man kan ganska lätt finna rätt 
avsnitt på bandet. Eftersom däc
ket saknar frontlucka kan man 

stoppar långsamt. Det gör att det 
finns vissa svårigheter att få fram 
ett speciellt avsnitt på bandet. 

Cue-ing ger en dämpad signal 
till högtalarna och den fungerar 
utmärkt. Förmagnetiseringen går 
att justera på fronten . 

Det är lätt att ta ur och sätta i 
kassetterna eftersom frontluckan 
arbetar snabbt. Manöverknappar
nas storlek och placering var bra 

från panelen. Däremot kan azi
muten ställas in . Det låter bra, 
även med B-Dolby. 

Cue-ing ger dämpad signa l till 
högtalarna och fungerar utmärkt. 
Man kan med tangenterna myc
ket lätt finna rätt avsnitt på ban
det. Paustangenten startar och 
stoppa r snabbt. Det innebär att 
det är lätt att få fram ett speciellt 

enkelt lägga i och ta ur en kassett . 
Det gör det även möjligt att vrida 
bandaxlarna så att bandet ham
nar i rätt läge. 

Paustangenten är tyvärr ganska 
ljudlig. 

Manöverknapparnas placering 
och storlek är bra , men det finns 
inga markeringar på vare sig man
överknappar eller rattar varför 
det är svårt att avgöra deras 
lägen. Däcket kan ej startas med 
kopplingsur . 

Azimuten är lätt att ställa in . 
LED-indikatorns hålltid är väl 
kort vilket ger ett stressande in
tryck. 

och de är lätta att särskilja efter
som bredden varierar. Funktio
nerna indikeras med lysdioder. 
LED-panelen är också relativt 
lättavläst. 

Räkneverket är svårt att upp
fatta eftersom det är placerat 
bakom en mörk skiva. 

Däcket kan startas från ett 
kopplingsur. Azimutvinkeln är 
svår att ställa in. 

avsnitt på bandet. 
Frontluckan fungerar tillfreds-

ställande. Paustangenten ger 
ganska låg ljudnivå . 

Manöverknapparna saknar lys
diodmarkering men deras place
ring och storlek är bra . Panelen är 
lättöverskådlig . 

Däcket kan startas med kopp
lingsur. 

forts på sid 53 
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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 795:- till IO.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 Rennemarks, 
Box 2041 , 13502 Tyresö. Telefon 08-71 2 0335. 

lnformatlonstjanst 17 
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NÄRRADIO forts 

Aiwa 3500 
•• Det här däcket har tre huvu
den, C-Dolby, lyssning under 
snabbspolning, beröringstangen
ter och indikatorpanel med lysdio
der (LED). 

Ljudet låter rent och luftigt 
men C-Dolbyn var feljusterad. 
Den "andades" vilket märktes 
mest vid tal. Förmagnetiseringen 
går att justera på frontpanelen . 
Azimuten är svår att ställa in. 

Kassettspelarens cue-ing funge
rar utmärkt och ger en dämpad 
signal till högtalarna under 
snabbspolning. 

Paustangenten startar snabbt 
men stoppar långsamt. Det inne-

Technics 260 
•• Däcket har tre huvuden och 
är försett med B-Dolbyoch har 
avlyssning under snabbspolning 
samt berörningstangenter och en 
indikatorpanel av vacuumfluores
cerande typ. 

Kassettdäcket låter inte rent. Vi 
har provat ett flertal däck av 
samma typ men konstaterat att 
det här är en genomgående före
teelse. 

Det hörs att B-Doblyn arbetar. 
Förmagnetiseringen var feljuste
rad och det kunde vi inte rätta till 
från frontpanelen. Azimuten är 
mycket svår att ställa in. 

Sammanfatting 
av provningarna 

Rent generellt har två-huvuds
maskinerna sämre ljudkvalitet än 
tre-huvuds-däcken. Det är fram
för allt inspelningen som blir 
bättre i tre-huvudsmaskinerna. 
Därför kan det vara lämpligt att 
välja ett sådant just för inspel-

bär att man får vissa svårigheter 
att få fram ett speciellt avsnitt på 
bandet. Genom att trycka in flera 
tangenter samtidigt kan man göra 
elektroniska klipp. 

Kassetten kan lätt sättas på 
plats och tas ur eftersom frontluc
kan arbetar snabbt. 

Manöverknapparnas storlek 
och placering är bra och. de kan 
lätt särskiljas eftersom bredden 
varierar. Lysdioder indikerar 
funktionerna. 

Räkneverket är placerat bakom 
en mörk skiva och är därför 
ganska svårt att avläsa . Panelens 
lysdiodindikator är relativt lättav
läst. 

Paustangenten ger såväl snabb 
start som snabbt stopp av bandet. 
Det innebär att det är ganska lätt 
att få fram ett speciellt avsnitt på 
bandet. 

Tangenten är inte särskilt ljud
lig. Frontluckan fungerar till
fredsställande. Manöverknap
parna saknar lysdiodmarkering 
men deras placering och storlek är 
bra . Däcket har en mycket lätt
åskådlig panel. Dolby-omkoppla
ren har dock en otydlig marke
ring. Man kan starta däcket från 
ett kopplingsur. 

Indikatorpanelen har minne 
och är lättavläst. 

ningarna och att använda billigare 
två-huvudsmaskiner för avspel
ning. 

C-Dolby-kretsarna var genom
gående feljusterade i de billigare 
däcken. Varje maskin bör tydligen 
justeras för den bandsort som 
används i studion för att man skall 
få ett fullgott resultat. Popmusik, 
med sin låga dynamik, kräver ej 

-

Aiwa 3800 
•• Aiwa 3800 har inte bara tre 
huvuden, C-Dolby och avlyssning 
under snabbspolning utan även 
dubbla drivaxlar och dator för 
automatisk inställning mot olika 
bandtyper. 

Det låter verkligen rent och 
naturligt och med de programty
per vi har provat, tal och pop, kan 
vi inte skilja ljudet från motsva
rande ljud från en studiobandspe
lare. C-Dolbyn fungerade perfekt. 
Förmagnetiseringen justeras au-

• tomatiskt av den inbyggda datorn 
som också ställer in tonkurvan och 
Dolby-kretsarna. Azimuten är 
svår att ställa in. 

Vid avlyssning under snabb
spolning dämpas ljudet till lagom 
nivå . 

Paustangenten ger snabbt till-

Technic5280 
•• Technics 280 liksom Aiwa 
3800 skiljer sig från de övriga i det 
att de har dubbla drivaxlar vilket 
ger lågt modulationsbrus. Därför 
har de även ett ljud som närmar 
sig rullbandspelarnas. Det här 
däcket ger ett mycket bra ljud och 
vi noterade ingen skillnad före och 
efter inspelning. 

Däcket har B-Dolby, det är 
relästyrt och har en tongenerator 
som kan användas för att justera 
Dolby-nivån. Rätt intrimmat ger 
brusreduceringen ett mycket gott 
resultat. Förmagnetiseringen kan 
man justera från panelen och azi-

Dolby-reducering medan däremot· 
tal gör det. 

Tonkurvorna vid in- och avspel
ning skilde mellan olika fabrikat 
av kassettspelare. Det kan därför 
vara lämpligt att hålla sig till 
samma fabrikat då de tycks ha 

. överensstämmande tonkurvor. 
Ett annat skäl till att använda 

samma fabrikat är att knappar 

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

och frånslag men den låter ganska 
mycket. Det är svårt att ställa in 
ett speciellt avsnitt på bandet. Det 
går att redigera elektroniskt. 

Det är inga svårigheter att sätta 
i och ta ur kassetten, men obser

. vera att den ändrar läge vid isät
tandet. 

Manöverknapparnas mångfald 
gör att det är svårt att snabbt hitta 
rätt knapp. Detta trots att lysdio
der indikerar funktionerna. Däc
ket har start från kopplingsur och 
repetition av inspelat band. Pane
len som indikerar volymen, byggd 
med lysdioder, är lättöverskådlig 
och lättavläst. En tidmätare talar 
om hur lång tid en inspelning tar. 
Tyvärr kan man inte snabbspola 
ett färdigt band och sedan få reda 
på hur lång tid inspelningen har 
tagit. 

mutvinkeln kan ändras. 
Paustangenten fungerar lång

samt i såväl till- som frånläge. 
Därför är det mycket svårt att 
ställa in ett speciellt avsnitt på 
bandet. Det går ej att göra el ek
trorUska klipp. 

Manöverknapparnas mångfald 
har gjort att en del blivit place
rade bakom penelen. De är då 
svåra att komma åt, men m·an kan 
se deras inställningar genom lys
diodindikeringen på fronten. Indi
katorpanelen är av vacuumfluo
rescerande typ med minne. 

Man kan styra kassettspelaren 
med ett kopplingsur. 

och funktioner inte är disponerade 
på samma sätt hos olika fabrikat. 

De dyrare tre-huvudsmaski
nerna Technics 280 och Aiwa 
3800, som båda har dubbla driv
axlar, gav så god ljudkvalitet att 
man med värt programmaterial, 
tal och popmusik, inte kunde 
skilja ljUdkvaliteten från dyrare 
rullbandspelare. 
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Nu är den här! 
Nya L·udia

katalogen 
-83. 

Ljudiakatalogen -83 innehåller 
proffsiga högtalarbyggsatser för såväl 

hemmabruk som för orkester och PA. BI a 
nytt 18" subbashorn som slår knock out på det mesta. 

Nya, helt suveräna HiFi högtalare som tillfredställer den 
mest kräsne lyssnaren. Nya häftiga PA Slutsteg på 
2x500 Watt! Dessutom finner Du också alla tillbehör för 
högtalarbyggaren. 

r--------------------------, 
I JAsänd mig katalog Namn I 
I mot 10:- i trim, I 
I sedel eller insältn på pg I 
I 73 65 65-3, Adress ~ I 

I Ort ~ I L __________________________ ~ YUDIR Box 93 
54201 MARIESTAD 
Telefon 0501-18345 

InformationstJanst 17 

LÄTTVIKTSWR 
FÖR TUNG LYSSNING. 

A KG:s senaste tillskott utmärks av: 
• God basåtergivning 
• Distorsionsfri återgivning även vid 

högt ljudtryck (akta öronen) 
• Bekväm även v id långtidslyssning 

'i\KG K 130 är för sitt pris en synner
I' n bekväm lur med låg vikt 

(130 g) och utmärkta 
prestanda." 

AKG K130 
cirkapris: 350:-
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ink l. moms 

ACOUSTIC 82 
80 liter 120 Watt 

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

Pri s 295:-

17 MSP 
MELLAN
REGI STER 
Eff.tålighet : 100 W 
Känslighet : 
93 dB/SPL 
Frekv.omf: 
45 - 12.000Hz 
Impedans : 8 ohm 

Pri s 398:-

31 TE 
BAS 
Eff.tål ighet : 120 W 
Känslighet: 
96 dB/SPL 
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 färd iga 
högtalare i samma finish som ett 
par fabr iksbyggda men t ill ett mer 
tilltalande pris. 

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

•• 

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 : 8 ohm Pris 550:- /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 Pris 975:-/st 

Informa llonSllanst 20 

A 138 
70:-

A 105 
70:-

SUPERHORN -
SUPERTRYCK! 
Märkeffekt: 300 W 
Frekvensom få ng : 
4.000 - 40.000 Hz 
Känslighet: 95 dB 
Distorsion v/eJ 105 dB : 
mindre än 1 % 
Färg : svart/krom 

Sänd mig grati s katalog 

... . Ort 
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Indikatorer behövs Fig 2. Konstruktionsprincipen 
för en indikator med flytande 
kristaller. -menvilka? 

siffersegment 
av ledande 
metall, anslutna 
till indikatorns 
anslutningskontakter 

Underlögg för ett 
stimulera jordplanets 
metalliserade ledande 

• I dag finns det en mängd olika 
typer av indikatorer for siffror och 
bokstäver. För att välja rätt typ for 
sin utrustning måste man känna 
till egenskaperna hos varje sorts 
indikator. 

frontponelens 
polarisering
filter( vertikal 
polarisation) 

\ -- • 
~-. 

II 

Flytande kristaller 
("tvinnad" nemotisk 
vötska) 

från omgivningen I 

\;ilmskikt 

inkommande ljus , - \ 
av olika polari- /j \ LCD'ns omgivande I \ reflektor eller 
sotion frontplotta hÖlje (smält / ~!~~~ts . transflektor • Artikeln beskriver funktions

principerna for de vanligaste ty
perna av indikatorer och deras 
olika prestanda. 

av glos glos eller plast) \ J edmng 

\ 
bakre polarisa-

metalliserad, genom- \ tionsfilter 
skinlig ledande film, intrimmande (horisontalpolariserat) 
vakuumöverförd på loger över metalliserad, genomskinlig 
frontponelens inre en metalliserad yta ledande film på jordplanets 
y to . Allt etsas bort riktar in de flytande inre yta, med anslutning 

Fig 1. Ett exempel på en LED
indikator 

•• Den viktigaste egenskapen 
hos en indikator är att den är 
lättavläst. En annan viktig faktor 
är att strömförbrukningen inte är 
för hög. Det finns indikatorer som 
förbrukar mer ström än den öv
riga elektroniken i utrustningen 
tillsammans. 

Tdb l beskriver olika teknolo
giers egenska per. 

Hur fungerar de? 
För att välja rätt är det nödvän

digt att förstå hur olika indikato
rer fungerar och för- och nackde
lar hos olika konstruktioner osv. 

Först lite om ergonomi 
Ergonomins målsättning är att 

anpassa tekniken till människans 
naturliga behov och förutsätt
ningar. 

Ur ergonomisk synvinkel är en 
vit bakgrund med svart text att 
föredra. Jämför med maskinskri
ven text på vitt brevpapper. Mo
dern LCD-teknik kan erbjuda 
detta även om storleken på en 
dylik indikator inte är i A4-for
mat. Vidare skall tecknen vara 

utom siffrans segment kristallmoleky lerna till underlögget som 
och dess anslutningar aktiverar det 

skarpa, väl avgränsade och med 
hög kontrast. 

En ergonoms önskan är att en 
indikator skall vara : 
• Lättplacerad 
• Ha tydlig och lättavläst text 
• Ej ha speciella krav på arbets
miljön så att ombyggnad av ar
betslokaler är nödvändig. 

Bildrör 
Bildrör (CRT) kommer inte att 

studeras närmare i artikeln då det 
tillhör den kanske mest kända 
indikatorn . Bildröret kommer 
även i framtiden att användas då 
man behöver presentera stora in
formatipnsmängder. Nackdelen 
med bildrör och tillhörande elek
tronik är att de tar stor plats och 
förbrukar mer energi än andra 
indikatorer. 

LED 
Synligt ljus kan alstras i PN

övergången hos en diod, som leder 
ström i framriktningen. Beroende 
på halvledarmaterialet kan synligt 
eller osynligt ljus alstras. Halvle
darrnateriai som ger synligt ljus är 
t ex GaP, GaAsP och det infra
röda ljuset eller strålningen kom
mer från GaAs. Lysdioden arbe
tar med en spänning på 1,5-2 
volt, strömförbrukningen varierar 
efter ljusutbytet men som ex kan 
anges 20 mA. Lysdiod!!n (Light 
Emitting Diode, LED) kan erhål
las i röd, orange, gul och grön 
färg . Fig l visar en typisk LED i 
genomskärning. 

Lysdiodindikatorn, vanligen 
bestående av sju segment, en lys
diod per segment, har samma 

uppbyggnad som LED-dioden och 
kan erhållas i samma färger. 
LED-dioden och LED-indikatorn 
är den i särklass mest använda 
indikatorn tack vare att strömför
sörjning och nödvändig drivelek
tronik är mycket enkla , P g a den 
stora användningen och därige
nom massproduktion är LED
indikatorn mycket billig. ackde
len med denna teknologi är främst 
hög strömförbrukning samt dålig 
läsbarhet vid starkt omgivande 
ljus. 

LeD 
Flytande kristallindikatorer 

(Liquid Crystal Displays) har 
funnits tillgängliga sedan 1972, 
men det är först på senare år som 
LCD fått en breda re användning. 

LCD avger inget ljus utan är 
beroende av omgivande ljus . Prin
cipen för LCD är att det mellan 
två glasskivor finns vätskemoleky
le,r som genom påverkan från ett 
elektriskt fält orienterar sig i en 
och samma riktning, vilket inne
bär att det infallande ljuset, som 
är polariserat, bryts och ett mör
kare fält uppstår mot en yta som 
inte utsätts för elektrisk påverkan. 
Sefig 2. 

LCD-indikatorer kan erhållas 
med sju segment för numerisk 
indikering, 16 segment eller 
punktmatrismönster för alfanu
merisk presentation. 

Tillverkningsprincipen gör att 
det är förhållandevis enkelt att 
framställa en kundanpassad indi
kator. Olika tillverkare har olika ' 
bestämmelser för vilka minimian
tal som gäller, men som regel går 

den undre gränsen vid I 000 st. 
Det finns nu ett flertal drivkret

sar för såväl numeriska som alfa
numeriska indikatorer. Drivspän
ningen för LCD kan vara från 
3-18 volt, strömförbrukningen är 
några Jl.A, dvs i princip försum
bar. 

Att multiplexdriva LCD har 
tidigare medfört svårigheter, men 
nu finns det LCD som klarar 
snabba till- och frånslag över ett 
stort temperaturområde. Vid mul
tiplexing indelar man indikatorn i 
allt från 2 till 7-8 lika delar och 
"tänder" samma segment på varje 
siffra eller tecken som ingår i 
gruppen . Vid 4-siffriga till 6-siff
riga indikatorer är, en delning på 
tre vanligt, dvs 1/ 3 mux. 

Färg 
Standardfärgen för LCD (twis

ted nemanic) är grå mot silver
bakgrund, men genom färgade 
polarisationsfilter kan färgen änd
ras, dock på bekostnad av kontrast 
och betraktningsvinkel. 

GH - Guest Host 
För att komma ifrån det starka 

vinkelberoendet och för att ytter
ligare öka kontrasten, samtidigt 
som man får en färgad LCD, 
utvecklas f n indikatorer som ut
nyttjar absorption av ljus i färg
ämnesmolekyler inlösta i en ne
matisk vätska . Dessa färgämnes
molekyler orienterar sig parallellt 
med vätskekristallens molekyler 
och följer med då dessa vrids i ett 
elektriskt fält. 

Utmärkande för färgämnesmo
lekylerna är att de har stark ani-
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Fig 3. Flytande kristallindi
kator al' typen Guest Host 
visad i ledande tillstånd. 

= == 
Infallande 
opolariserat 
ljus 

Fig 4. Uppbyggnaden al' s k 
dubbel Guest Host. 

Fig 5. Kolesterisk Guest Host 
LCD. 

sot rop absorption, dvs ljus polari
serat längs molekylernas längdax
lar absorberar starkare än ljus 
polariserat vinkelrätt mot ax
larna . 

Man har nu tagit fram en LCD 
som visar färgad bakgrund, vilket 
man kallar transmissive GH :(T
GH), se fig 3. Betraktelsevinkel 
och kontrast är betydligt förbätt
rade då man endast använder en 
polarisator . 

Behovet av den andra polarisa
torn kan elimineras genom en 
dubbel G H-cell, se fig 4. eller 
genom att lösa färgämnet i en 
kolesterisk flytande kristall, se fig 
5. 

Problemen med GH-celler f n 
är livslängden på färgämnena 
samt orienteringsgraden av dessa 
(vilket bestämmer kontrasten i 
indikatorn). 

ECB 
- som är en förkortning av elek
triskt kontrollerad du blod bryt
ning. 

En annan metod för färggene
rering är ECB. Här utnyttjas in
terference av polariserat ljus i en 
dubbel brytande vätska. Metoden 
ger elektriskt styrbara färger, men 
har starkt vinkel beroende, vilket 
betyder att observerad färg beror 
på betraktningsvinkeln. Detta gör 
att ECB endast kan användas för 
projektionsindikatorer, som en
dast observeras ur en given vinkel. 

VFD 
Vakuum fluoriserande indika

torer (Vacuum Fluoriscent Dis
play) har under många år använts 

I ~~ru l -~ Ljus bild 

~ \'DelVis absor-
Ledande bero t ljus 
tillstånd 

af PER ARNE 
ANDERSSON 
Författaren är produkt
ansfarig för indikatorer 
hos Nordqfist & Berg 

Tydlig 
I l bild 

Oobsorberat 
ljus 

C_alerte ..... H Infallande 

nJ:{ r ~j~!ariserat 
I ~.= - Mörk bild 

~ i1 -
J&. L 

Absorberat ljus 

i kalkylatorer och audioutrust
ningar. VFD-tillverkarna har un
der de senaste åren utvecklat in
dikatorer som mer inriktat sig på 
industriell användning. Alfanu
meriska och punktmatrisindikato
rer finns nu i ett flertal olika 
utföranden, både som enskilda 
indikatorer och som kompletta 
moduler, dvs indikatorer med all 
nödvändig drivelektronik . 

~ Ef 

schemat visor hur 
de sju segmenten 
hos en siffra ör 
anslutna till sina 
kontakter 

IK 

Glödtråd som katod 

/ Skörmgcller 

_ Anodplatto 

Elektriskt 
-- ledande loger 

/ Elektroner 
Kontrollgoller 

__ Fosfor ' 

Anodonslutning 

Ep l 
Funktionsprincipen för VFD är 

att i ett vakuum emittera elektro
ner från en katod, som via ett 
galler styrs mot en anod med ett 
fluoriserande skikt. När elektro
nerna träffar anoden avges ett 
grönt ljus. 

~r-----~--------~---+--------~~ 

Principen är densamma som för 
elektronrör av typen "magiskt 
öga" . Skillnaden är att ett VFD
rör inte kräver så hög drivspän
ning. Spänningen som krävs för 
att driva en VFD-indikator är 
max 80 volt, normalt räcker 60 
volt. Flera av de stora halvledar
tillverkarna har drivkretsar för 
VFD. Förutom anodspänning be
hövs katod och gallerspänning. Se 
fig 6. 
VFD har en för ögat angenäm och 
lättavläst grön färg . Med hjälp av 
filter kan man ändra färgen till 
blått, orange och gult. Blå, grön 
och orange färg ger det bästa 
resultatet. VFD har också en myc
ket hög mekanisk hållbarhet, trots 
att konstruktionen är av glas och 
tunna, finmaskiga trådar. Livs
längden för en V FD-indikator är 
mer än 500 000 timmar. 

forts på nästa sida 

Fig 6 a. En JlFD-indikator i genomsklirning (ltron). 

Fig 6 b. En fluorescerande indikator (JlFD) al' fabrikat Itron. 
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INDIKA TORER BEHÖVS forts 

Crookes Tube 

i -katod "\1 
den negativa pol en I 
gl öder orange 

- - - - - - - - - '~ _ _ _ _ _ _ ___ l 

- - - - - - - - - I 
- - - - - - - - - , +Anode 

~ =---- ~ --= -t= =---~~ I 
pl usspönning ge r blått sken 

, 

\ I 
Neon I 

I I 

180~ I,,---{ +--1 __ m_I 

DISPLAY STRUCTURE I 
I 

1 Glasplattor 
2 Glaskavitet 
3 Elektroder 
4 Dielektriskt lag 
5 Förslutning 

-katod +-- -l:1 ~transparent anod 
Fig 7. Uppbygg
naden hos en gas
urladdningsindi
kator (Beckman). 

Fig 8. En AC-plasmaindikator 

+anod 
~ tran sparent frontyta L--___ ~ 

PGD 
Redan 1879 upptäckte en fors

kare vid namn Cook att om man 
fyller ett lufttomt rör med 
neongas och påför elektrisk spän
ning uppstår en jonisering som ger 
ljus. Gasurladdningsindikatorn 
(PGD) bygger på denna princip. 
Sefig 7. 

Gasurladdningsindikatorn kan 
va ra konstruerad med anod och 
katod som separata element eller 
med a nod och katod etsade direkt 
på glaset. En PG D enligt den 
senare tillverkningsprincipen blir 
till sin uppbyggnad mycket lik en 
LCD, dvs två glasskivor mellan 
vilka en neongas finns. Konstruk
tionen ger stora möjligheter till 
kundanpassade indikatorer. 

En av fördelarna med PGD är 
att siffror och tecken är mycket 
lättaviästa och mycket ljusstarka . 
En nackdel är att en anodspän
ning på 180 V DC är nödvändig. 

Till PG D finns det färdiga driv
kretsar från de flesta stora halvle
dartillverkare. Man kan också 
köpa färdiga punktmatrisindika
torer med all nödvändig drivelek
tronik. 

Till skillnad från DC-drivna 
gasurladdningsindikatorer som 
mest används för mindre mängder 
av information används AC
plasmaindikatorer för att visa 
större mängder av information. 
AC-plasmaindikatorer utgör ett 
framtida alternativ till bi ldröret 
(CRT). 

Funktionsprincipen för AC
plasma, som först presenterades 
av Birzer. SlollOw och Wilson 
från University of Illinois 1964, 
visas i fig 8. 

Två identiska glasplattor inne
sluter en ren neongas som jonise
ras när en spänning anbringas på 
de elektroder som finns på glaset. 

Elektroderna år placerade vinkel
rätt mot varandra och ett dielek
triskt lager separerar elektroderna 
från gasen . 

Närvaron av det dielektriska 
lagret ger indikatorn en viss min
neseffekt och ger en flimmerfri 
funktion. 

AC-plasmaindikatorer finns 
som fullpunktmatriser med myc
ket hög upplösning, t ex 
l 024 x I 024 punkter med en upp
lösning av 0,3 mm. Utvecklingen 
av AC-plasma går mot större 
glasytor och mot bättre upplös
ning . 

EL 
Elektroluminiserande indikato

rer är en helt ny teknik för till
verkning av ljussta rka indikatorer 
med hög kontrast. Tack vare sin 
konstruktion är EL en mycket 
platt enhet. För närvara nde krä
ver indikatorn en hög drivspän
ning, 150-200 V, och en relativt 
komplicerad drivelektronik. Tek
nologin ä r ännu ej färdigutvecklad 
och om några år bör den vara ett 
mycket intressant a lternativ. 

Det finns i huvudsak fyra olika 
sätt att tillverka EL-indikatorer, 
varav det i dag finns två tillver
kare som använder sig av var sin 
teknologi , T homson CSF (AC
PEL) och finska Lohja (ACFEL) . 
EL-indikatorn kan med lätthet 
tillverkas i samma storlek som ett 
vanligt bildrör. 

Det är troligt att det är j ust EL 
och ev gasurladdningstekniken 
som kommer att ersätta katod
stråleröret. 

Funktionsprincipen bygger på 
ett ljus som emitteras från ett 
fosforämne under elektrisk påver
kan. Fig 9 visar uppbyggnaden av 
en EL, som tillverkas av Finlux 
(Lohja). 

58 RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1982 

Det fosforl1Jaterial som an
vänds är zinkbaserat (ZnS) och 
innehåller även magnesium. 

När man ansluter en AC
spänning till en konstruktion som 
ovan kommer en ström att växel
vis flyta genom indikatorn, vilket 
medför att magnesiumatomerna 
avger ljus då de ändrar energini
våer. 

Elektromekaniska indikatorer 
Den här a rtikeln har speglat 

nya och i ett fall en ännu ej helt 
utvecklad teknologi. Elektrome
kaniska indikatorer tillhör en väl 
utvecklad teknologi som i vissa 
fall dessutom är på tillbakagång. 

Att med hjälp aven elektrisk 
spole vrida en magnetkärna med 
en färgad platta har i dag endast 
några få applikationsfält. Se fig 
10. 

När det gäller stora indikatorer 
och där indikatorn skall behålla 
informationen vid spänningsbort
fall ä r det endast elektromeka
niska indikatorer som kommer 
ifråga. Minsta sifferhöjd ä r ca 25 
mm och största 500-600 mm. 

Elektromekaniska indikatorer 
a nvänds också där avläsning sker 
från långt håll t ex i ankomst- och 
avgångshallar vid flygplatser och 
j ä rnvägssta tioner. 

Största nackdelen ä r att man ej 
kan göra små punktmatrisindika
torer samt att elektromekaniska 
indikatorer har stora ytterdimen
sioner. När det gäller drivelektro
nik kan normala digita la sj useg
mentsdrivkretsar användas . 

ECD 
Elektrokroma indikatorer ä r s k 

passiva indikatorer som visar in
fo rmation genom att utnyttja en 
övergång från tran~parent till 
djupt blått tillstånd . Overgången 

sker när en elektrisk ström passe
rar genom ett material som Wol
framoxid. Den blå färgen finn s 
kvar även efter det att strömmen 
har slagits av, vilket betyder att 
indikatorn kan lagra information 
(mi nneseffekt). Det transparenta 
tillstå ndet återfås genom att 
vända polariteten på st römme!1 . 

EC D-indikatorn befinner sig 
fortfarande på utvecklingsstadiet 
och det är ej klart när någon 
serieprodukt finns. 

EPD 
Elektroforetiska indikatorer 

liknar elektrokroma genom att 
man i bägge fallen har laddade 
partiklar som rör sig i en vätska. I 
de elektrokroma indikatorerna 
a nvänder man sig av joner, i de 
elektroforetiska a nvänder man en 
suspension av större partiklar. 

De drivs med likspänningsni
våer, typiskt - 50 V. Strömmen 
blir sta rkt reducerad. Ett omslag 
kräver ca 10- 3 As/ m2, dvs 
150000 ggr mindre än en el ek
trokrom indikator. Läckström
men ä r typiskt 0,2 !l-A / cm2, vilket 
ger en effektförbrukning jämför
lig med vätskekristallens celler. 
Elektroforetiska indikatorer finns 
ännu ej i seriernässig produktion. 

Indikatormoduler 
Som ett led i integreringstekni

ken finns nu indikatorer med 
komplett drivelektronik. Indika
tormoduler kan i dag köpas med 
LED-, LCD- , PGD- och VFD-in
dikatorer. Drivelektroniken är i de 
flesta fall synnerligen avancerad. 
Med - enkla kommandosignaler 
kan indikatorn styras direkt från 
den mikroprocessor som används. 

Indikatormodu ler (se bild) kan 
erhållas med a lfanumerisk seg
mentpresentation och punktmat-
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Fig 9 a. En EL-indi
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Fig 9 b. Ett exempel på en EL-panel (SIrarp). 
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Fig JO. Principenjör en elektromagnetisk indikator. 

ris 5 x 7 eller 5 x 9. Det börjar nu 
också komma moduler med s k 
fullpunktmatris , som presenterar 
kurvor och stapeldiagram. 

Indikatormoduler är synnerli
gen kostnadsbesparande i serier 
från några enstaka exemplar till 
500 st, men allt eftersom priset 
per modul sänks och kostnaden 
för konstruktion och produktion 
stiger kommer indikatormoduler 

att a nvändas även för större se
rier. Priserna fö r en 20- teckens 
modul ligger runt 350-500:- i 
stycketal. 

LCD-moduler innehållande allt 
från 14-tecken enradiga till 
32-tecken f1er radiga finns nu till
gängliga. Modulerna består av 
twisted nemanic punktmatris 
LCD samt fullständig drivelektro
nik. • 

LSI ELECTRONICS AB 
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: 
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• Trollhänan: Nässjö: 

Besök vår butik på 

BANERGATAN 50 
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08-142235 

Grums: Elektronisten . 0555-132 79 
Göteborg: CB Radio AB. 031-134121 
Hedernora: T. Nilsson imp. 0225-10389 
Kalmar: Semitron. 0480-74497 
Karlskoga: K-DATA. 0586-30061 
Luleå: Kom-center AB. 0920-881 71 
Malmö: Hobbydata. 040-9 1 O l 91 
Norrköping: DATAX. 011-1621 79 
Nässjö: Ekdals TV AB. 0380-10542 
Stockholm: Microtronic. 08-61 2204 
Älvsjö: Mjukvarukraft. 08-993028 
Torslanda: Torsdata . 031-562637 
Trollhänan: Anla Ide . 0520-40792 
Uppsala: Hobby Huset. 018-111590 ~ Varberg: Cederholms hemelektr. 0340-87105 
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Skeppsbron 10 
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Visby: AB EDW Löwgren . 0498-76080 
Ömsköldsvik: NH Elektronik. 0660-83390 
Överhömäs: TEW-Lab. 0660-70000 
Finland: Auditek OY. 021-307100 
Norge: Avant Elec. 02-565931 
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---------------
Liten men stor! 

Datorn med 4-färg. 
Litet format: 33 'x 5 x 12 cm med printer. 

Stor kapacitet: 16K ROM m. basic, 3,5K RAM, 
klocka, grafisk display mm. 

Tillbehör: 4-färgs printer med grafik och _ 
kassettinterface m. filhantering, 4K rammodul, 8K ram modul, 
8K RAM/EPROM-modul, 24 portars I/O-modul, V24 & parallell
interface, outputmodul 2A x 8. 

Övrig hårdvara: ZBO-system (SHARP) 6BXX-system 
(SWPTC). 
Mjukvara: Bokföring, fakturering, lager, ordbehandling, 
utveCklingsprogram, spel. 

VI konstruerar och levererar kompletta, nyckel· 
färdiga utrustningar för styrning av system och 
processer. Fråga oss, det lönar slgl 

AB STRÖMKRETS BOX 16 12721 SKÄRHOLMEN 
TEL. 08·710 0555 

t --------Jag vill veta mer om SHARP PC-1500 -1 -, 
I 
I 
I 
I 

Namn/företag 
I 
~r 
21 Adress 

or 
P.nr. Postadress Tel. _I ---------InformatlonstJanst 22 ----

Realtids-skop med digitalt minne 
e 2 kanaler 20 MHz e tillåter ·samtidig presentation av real
tidsförlopp och lagrad information e ner till 1 mV känslighet 
e signal information kan kontinuerligt lagras över gammal 
information i minnet e lagrar önskat antal minnessteg före 
den inställda triggnivån e uppdaterar presenterad data varje 
gång triggpunkten uppnås e minnet kan skyddas mot över
skrivning e adresserar externt önskade adresser, som också 
presenteras på skärmen e överför externa data till minnet 
för presentation tillsammans med yttre information 
e 8 bitars upplösning e minnet omfattar 1024x8 bit 
e DSS 6520 har en 4-siffrors display med möjlighet att 
ställa PRE DELAY, och att mäta spänning och tid mellan 
två justerbara markörer på skärmen 

Tuffa priser från 14.520:- exkl. moms 

5000-serien - till priser som alla har råd med 
e 20 MHz till 60 MHz bandbredd e 2 till 3 kanaler 
e med eller utan fördröjt svep e 6 tums bildskärm 
e känslighet 1 mV - SV per ruta (SOV per ruta med 10 ggr 
probe som ingår) e variabel holdoff funktion e mångsidiga 
triggfunktioner med LEVEL LOCK som eliminerar behovet 
av manuell justering av triggn ivån e svephastighet från 5 ns 
(COS 5060) och 20 ns (övriga) till 0,5 s per ruta 
e hög tillförlitlighet e energisnål e hög mekanisk stabilitet 

Tuffa priser från 2.830:- exkl. moms 

lX81 
e Machine Code and Better Bas ic 
e Computer Puzzles 
e Mastering Machine Code on your lX81 
e 20 Simple electron ics Projects 
e 49 Exposive Games for the lX81 
e Mer om BASIC 

pris (exkl porto) 
135:-
106:-
135:-
106:-
94 :-

e l/ O-teknik med maskinspråksprogr.ammering 
e I närkamp med mikrodatorn 

106:-
116:-
135:-

VIC 
e Symphony for a melancholy computer 
e Getting Aqua inted with your VIC20 
e lAP! POW! BOOM! Games for VIC20 

ÖVRIGA 
e l80 Machine Code for Humans 
e Programming with graphics 
e The Apple II Programmer's Handbook 
e Pascal for Human Beings (Apple, lX81) 
e Getting aquainted with your Acorn Atom 
e BASIC Hydraulics 
e BASIC Statistics 

OBS! Fler titlar kommer. Begär information! 

Studieförlaget 

11 6:-
116:-
145:-

135:-
135:-
185:-

94 :-
145:-
152:-
152:-

Box 386, 751 06 Uppsala 1, Telefon 018-15 53 90 

lnformatlonstjanst 23 

Nya tuffa "Kick-skop" 
från japanska 

KIKUSUI 

Ring oss för detaljerade informationer! 

''''''~/7.'''~ electronies ab e 
Box 125. 161 26 Bromma 

08/802540 
InformatlonstJanst 24 
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Robert Angus: USA-rapport 

Fynd-basar om helgema lönande ... 
EIA/IHF varslar hårdare normer ... 
Televisions-pionJär har avlidit ... 
•• I takt med att priserna 
stiger och att det blir allt jobbi
gare att unna sig saker och ting 
t ex inom hi fi -sektorn försöker 
påhittigt affärsfolk att' trampa 
upp genvägar till kunderna på 
en hel rad skilda sätt. Jag skall 
inleda månadens USA-brev 
med att beskriva en typiskt ame-

, rikansk företeelse som håller på 
att breda ut sig rekordartat över 
vår kontinent. 

För hi fi-publiken och audio
filerna i små, avlägset belägna 
samhällen är det här chansen att 
komma över varor till lågpris 
och dessutom något som kanske 
inte finns att få på hemmaplan. 
För de lokala handlarna på 
samma ort eller i trakten - i den 
mån de förekommer, förstås -
innebär samma sak en ojuste, 
stenhård konkurrens i en tid då 
business är nere i nästan noll. 
För polisen innebär det här jobb 
och huvudvärk ifråga om befa
rat stulna varupartier - eller 
förfalskningar och efterap
ningar som strider mot lagen . 
För grejornas tillverkare hand
lar det om ett dubbelspel: Man 
beklagar sig öppet över något 
som åtminstone en hel del sedan 
i tysthet ger sitt stöd med moti
veringen "alltid kommer det att 
säljas åtminstone något och när 
gjorde mina reguljära butiker 
det, egentligen . . . ?" Och slut
ligen, de som tar den ekono
miska och konjunkturberoende 
tempen på samhället, ser i det 
här ett talande tecken. "Tiderna 
är sådana." 

Det jag söker ge några olika 
aspekter på är något som kallas 
the gypsy hi Ii sa/e. 

(Någon motsvarighet finns 
inte i Europa. Vare sig "rea", 
"stormarknad" eller "mässa" 
passar in på vad Bob åsyftar. 
Jag skulle föredra att kalla det 
för "ambulerande fyndmark
nad", "fabriksröjning", "audio
basar" eller "helgmässa". Red:s 
anm.) 
~ En sådan kringfarande sälj
show går alltid till efter samma 
mönster. Den utgår från något 
hotell eller stor, ledig samlings
lokal med goda p-möjligheter 
som ligger inne i eller strax 
utanför en centralort med ca 

100 000 invånare eller lite 
mindre. Arrangörer är vad som 
kallas "gypsy prornoters" och 
dessa herrar är som regel aldrig 
själva med. De leder verksamhe
ten frå n sina kontor som kan 
ligga många hundra km bort. 
De mera framgångsrika "mark
nadspromotorerna" i branschen 
kan hålla över 50 dylika helg
säljshower om året. Det finns en 
viss likhet mellan dem och de 
affärsmän vilka anordnar t ex 
auktioner på många orter i Eu
ropa efter att ha köpt upp gods 
från fabriksslumpar, dödsbon 
och konkurslager överallt eller 
bara inventerat folks vindar och 
källare. Ju sämre tider, desto 
begivnare är alla på att försöka 
göra fynd . Det är väl bekant. 

En typisk gypsy-sale eller 
fynd marknad i USA äger alltid 
rum över en veckohelg och före
gås av helsidesannonser i de 
lokala dagstidningarna, där det 
braskande målas ut vilka fynd 
man kan göra ifråga om bils te
reo, nya märkes produkter såsom 
högtalare, förstärkare, Free
style-grejor och video, jämte allt 
möjligt närbesläktat. Annon
serna hymlar aldrig om tillver
karnamnen, och sant fördelak
tiga priser är alltid utsatta 
också. Men vad som sällan eller 
ens någonsin talas om är några 
specifika typ- eller modellnamn 
och beteckningar, vilket gör det 
omöjligt för de hugade speku
lanterna att vara säkra på vad 
det egentligen är som finns till 

-,. 
D 

• 

salu så fördelaktigt. 
De här fyndmässorna etc bru

kar nogsamt vara så lokalise
rade att de inte riskerar att ligga 
vägg i vägg med någon konkur
rens i form av etablerade buti
ker, vilka kanske dessutom pris
krigar med varandra samt, inte 
minst, skulle möjliggöra direkta 
jämförelser av varor och priser. 
De här direktförsäljningarna 
vänder sig knappast heller till 
någon mera sofistikerad publik, 
som "kan" branschen och dess 
utbud. 

Ingen affärsman i den regul
jära stereosvängen har heller 
annat än negativa känslor gent
emot de här ambulerande mark
naderna: "De lurar in folk som 
inte har en aning om vad de 
egentligen får se och lockas 
med", anser t ex Randy Der
went, som är specialiserad au
diohandlare i Lincoln, Neb
raska . "Eftersom våra affärer 
vanligen håller stängt då flerta
let av de här krängarövningarna 
äger rum kan folk jämföra vare 
sig priser eller kvaliteten." 

Hotellmånglarna, eller för 
den delen de vilka slår upp stora 
tält och därifrån dumpar ut sina 
varupartier, erbjuder ytterst säl
lan några topprankade appara
ter eller s k audiofilprodukter, 
menar genrens opponenter. Vad 
det i stället nästan alltid handlar 
om är s k utgående varor (gamla 
modeller), slumppartier från 
överlager - som det funnits 
rejält gott om den här säsongen 

- -..:;.--.;--

D 
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Ett exempel på den i texten nämnda kategorin "casseivers", där 
vi i Europa dock brukar mena betydligt enklare och mindre 
sofistikerade saker än bildens Kenwood KRX-7, som ger 2 x 45 
W och alltså omf attar fm-radiodel plus kassett. 

p g a de vikande säljsiffrorna i 
den reguljära handeln - så kal
lad "parallellimport" ("gråim
port". varor köpta från fabriker 
eller distributörer utanför USA 
och direktimporterade vid sidan 
av de reguljära kanalerna) och, 
menar en del verkligt kritiska 
personer, troligen stulet eller 
förfalskat gods eller sådant som 
figurerar i olika försäkringsbe
drägerier. 

"Jag påstår inte att någon 
särskild säljfirma, eller för den 
delen någon alls, tar befattning 
med stulet gods eller piratgre
jor" , säger försiktigt en polis
tjänsteman i min hemstat Mas
sachusetts då jag för det här på 
tal. "Men det är ju också uppen
bart för alla att de här vecko
slutsaktiviteterna innebär rena 
önskechansen då det gäller att 
göra sig av med varor av det 
slaget, eftersom de ansvariga är 
borta med vinden då någon 
eventuellt skulle kunna ha gjort 
någon anmälan och en under
sökning inledas. Vad det alltid 
handlar om är kontantaffärer, 
cash business, och inte omöjligt 
leder detta också till andra fif
felfrestelser som skattebrott, 
t ex undandragande av betal
ningar av delstatlig, federal och 
lokal skatt som kan bli aktuell", 
säger min källa. 

Därifrån heter det vidare, att 
det finns vissa belägg för miss
tankarna . Sålunda hände nyli
gen att en affärsman i den här 
branschen i New Jersey greps av 
polisen och befanns inneha pi
ratvaror för 750000 dollars 
värde i form av förfalskade 
TDK- och Sony-kassetter för 
audio. "Helt klart var en stor del 
av det partiet avsett att prånglas 

forts på sid 68 
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"No1l-distorsionsregelri: 
Yamahas nya förstärkarteknik 
~ Japanska Yamaha lanserade 1981 ett for
stärkarkopplingskoncept man döpte till ZDR, 
som står for Z ero Distortion Rule. 
~ Det handlar om en drijtprincip som skiljer 
sig från främst gängse återforingsbaserade 

•• Inom modern förstä rkarkon
st ruktion innebär återkoppling, 
feedback, traditionellt något aven 
grundval. I synnerhet står begrep
pet motkoppling, nfb, fö r kända 
och omhuldade fördelar som 
minskning av distorsionen, reduk
tion av utgångsimpedansen och 
fastställande av förs tä rkningen. 

A andra sidan dras nfb i prak
tiken med vissa inneboende pro
blem och begränsningar. I syfte 
att överkomma dessa tekniska in
skränkningar ha r nya re d istor
sionsminskande metoder, obe
roende av nfb, utvecklats liksom 
förbättrad nfb-teknik ' . Resultatet 
ha r blivit en i stort för bätt rad 
kvalitet hos a udioförstä rkare med 
sådant som ä ndamålsenligare va
rierba r förspänning, linjä r överfö
ring och a ndra kretstekniska me
del till a tt nedbringa klirr. 

Det finns ett antal nya metoder 
vilka a lla baseras på konventionell 
nfb-teknik och även den senaste 
landvinningen , som skall beskri
vas här, kan inrangeras i denna 
succession , se fig I. 

De tre huvudstadier vi kan ur
skilja rör sig om l /förbättrad, 
gängse nfb-teknik, 2/ icke-mot
kopplade kretsa r inklusive "feed 
forward"-koppli ng samt 3/ ZDR, 
som innebär ett nytt koncept i 
fråga om återföring. I det följa nde 
skall Yamahas tillämpning av 
ZD R beskrivas jämte en belys
ning av skillnaderna gentemot de 
äldre teknikerna och jä mförelser 
anställas. 

Förbättrad, gängse nfb-teknik 
I Q . Separerad slinga för mot-

koppling (oberoende nfb-förstä r
kare för O dB effektsteg resp 
spänningsförstärkarsteg) . 

Två oberoende nfb-förstärkare 
ans lutes i serie med anVä ndning 
aven separat spänningsförstä r
kardel liksom effektdel i förstärk
ningskedjan, dä r enva r påförs 
motkoppling - se fig 2. block
schema. I detta a rra ngemang har 
effektdelen 100 % nfb genom till
fogandet av operationsförstärka
ren B. Graden av för bättri ng i 
fråga om distorsionen motsva ra r 
ytterliga re förstärkning i op
ampen. Fördelen med detta a rra n
gemang är att distorsionen i ef
fektkretsarna inte ogynnsa mt på
verkar spänningsförstä rka ren el
ler föregående stadier. 

Graden av klirrförbä ttring ä r 
emellertid begränsad . Även andra 
problem förblir olösta, t ex kors
modulation mellan signal och di
storsion i motkopplingsslingan. 
Den hä r kretsen ä r inte ett 'non 
feedback'-system, också om den 
kunde byggas upp så efter sitt 
kretsschema och si n driftbeskriv
ning. 

I b. Multipel-feedback. Sefig 3 
och 4. 

Vill man uppnå några märk
ba ra nfb-verkningar måste graden 
av motkoppling säkerstä llas i 
största möjliga kvantiteter upp till 
högfrekvensområdet. Men om fre
kvensgången för förstä rkningen i 
den icke-motkopplade slingan 
kommer att anta svår lutning, 
d v s över 6 dB/oktav resp 12 
dB/ oktav och 18 dB /oktav, finn s 
risk för a tt frekvenskarakteristi-

1 ) " Nfb" i texten står för negative feed-back, vars korrekta svenska motsvarighet enbart 
heter mot koppl ing. alltså " negativ återföring". Feed-back står för återföring eller 
åt erkoppling. en mot ovanstående elektriskt sett skiljaktig företeelse . Red 
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konstruktioner och innebär en rad fordelar. 
~ Vi är här i tillfälle att presentera det arbete 
som ligger till grund for kretstekniken i fråga. 
~ Ett stort steg på vägen mot "idealforstärka
ren", menar upphovsmännen. 

ken bryter samma n på grund av 
motkopplingens inverkan. Vill 
ma n förebygga något sådant, till
griper man avgränsad, lokal mot
koppling vid den stegring av för
stä rkningen som krävs för a tt 
jämna ut frekvensförloppet och 
därpå å nyo applicera motkoppling 
med dubbelförstärkning som en 
mångfaldigad nfb-slinga. Resul
ta tet blir att det hä r systemet 
på fa ll ande förmår a tt öka graden 
av återföring medan det vidmakt
håller frekvensjäm nheten till följd 
av motkopplingen. 

Meda n kretsarna som a nvänder 
fler fa ldiga korta motkopplings
sli ngor är kapacitiva är de gjorda 
som multipel-differential återfö
ringssteg. Det här fungerar som 
motsatsen till den icke-motkopp
lade förstärkaren . 

I c. Kombinerad a nvändning av 
pfb och nfb. 

Här ökar förstärkningen i den 
öppna strömkretsen genom att 
man a nvänder enba rt åte rföring 
och med färre förstä rka rsteg. Me
toden är rimlig om oä ndlig för
stärkning kan stabiliseras. 

Dock krävs en avancerad teknik 
för a tt hå lla dc-förstärkningen på 
nästa n Oändligt vä rde trots tempe
raturförändringar och de tolera n
ser som kretselementen uppvisa r i 
produktionsledet. Se jig 5. 

2. FF - feed forward-teknik . 
Blockschema t i fig 6 a ntyder 

ff-teknik applicerad på effekt
a Istring. I motsa ts till mot kopp
lingstekniken medger ff-kretsen 
mycket stabil drift. Distorsions
förbättringen utvinns som en sub
traktiv åtgärd (se ekv 2), och den 
förblir stabil som överkompensa
tion till dess distorsionsvågformen 
har inverterats. 

Emellertid fordras avsevärd ut
effekt liksom höggradig lineari tet 
och tillförlitlighet för kompensa
t ionsförstä rkaren F, eftersom ef
fektsteget förbrukar mycket 
energi. Då en effekt tra nsistor a n
vänds som kompensa tionsförstä r
kare ligger fe på ca 3 MHz och det 
huvudsakliga kompensationsban
det bestäms av denna grä nsfaktor. 

Fig 8 visar distorsionsförbält
ringsverkan med insats av ZDR 
med va ria bel K. Ingen motkopp
ling har påförts utgå ngssteget i 
syfte att förenkla bes tämningen 
av verkan av ZDR enbart. 
• Då K = O representerar värdet 
klirrkvantiteten och dess fas un
der förstärkarens icke-motkopp
lade tillstånd. 
• Då K = I ligger distorsionen 
under ( I - I) = O-tillstånd och 
sålunda är den inte synba r. 
• Då K = 2 ä r endas t fasen 
inverterad som i fallet K = O. 
Omvändningen av distorsionsvåg
formen ter sig knappast rimlig i 
konventionell motkopplingstek
nik. 

Fig 9 ger en jämförelse mellan 
mängden av distorsionsförbält
ring, värdet för K och återförings
mängden ( I + A(3) vid va nlig mot
koppling. 

Som torde fra mgå av kurvorna 
gäller, a tt ( I + A(3) måste hå llas 
oändlig eller A = 00 måste för
verkligas i syfte att eliminera di
storsionen genom att a nvända 
motkoppling. Men eftersom A = 
00 i praktiken blir omöjligt a tt 
uppnå, kommer klirret inte a tt 
försvinna. 

Å a ndra sidan ka n distorsionen 
lä tt elimineras helt enkelt genom 
att rea lisera K = I i ZDR. 

Matematiskt uppvisa r A = 00 
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och K = I följande relation : 

I K 
co = 

I-I l-k 

Det negativa området av D' i 
motkoppling betyder oscillation 
men i praktiken existerar den inte. 

ZDR som kretsteknisk lösning 
Den distorsionsdetekterande 

kopplingen 
Den distorsions-detekterande 

kretsen är sammansatt aven full
ständig bryggkoppling som visas i 
fig la. En utgångsströmkännande 
resistor Rs på utgången fungerar 
som ena sidan av bryggan. Fig 11 
visar hur den här klirrvakten fun
gerar genom basering på effekt
förstärkningens förlopp vid över
föringen . 

Denna transfer enligt fig 11 
grundas på förutsättni ngen att de 

r 

Imp·roved conventionai NFB 

streckade linjerna visar 
Nch/ Pch-halvledarka rakteristi
kerna och att den feta linjen utgör 
de sammanlagrade känntecknen . 
Elimineringen av insignalkompo
nenten motsvaras aven rät li nje, 
vi lken praktiskt taget samma nfal 
ler med ovannäm nda feta li nje. 
Den detekterade distorsionen för
håller sig proportionell mot en 
felspä nni ng, vilken avviker frå n 
denna räta linje. Den i sin tur 
representerar den linjära överfö
ringen. 

Distorsions-sensorn i bryggan 
upptäcker klirr som fluktua tioner 
i in / utlineariteten som olinearitet 
hos transistor VBE, fluktuationer 
i den operativa regionen t ill fö ljd 
av temperaturskift i ledningen, 
brus från matningskällan , stör
ningar etc och omfattar även fe l i 
effekttransistorernas emitterresis
tans R E. 

Fig 12 illustrerar distorsionsde
tekteringen med Z DR. Här upp
visar sin usvågrnätningen en väl
känd distorsionsvågform. Dess
utom kan distorsion som uppvisar 
ett momentant fö ränderl igt ut
seendemönster alst ras i en fö rstä r
kare då triangelvågor och musik
signaler består input-materialet. 

Den här distorsionssensorn av
känner givetvis bristfä ll ig lineari
tet under stora strömuttag, vilket 
kla rt framgår av fig 11 . Beroende 
på frekvens kan en högtala res 
impedans anta avsevärt lägre 
värde än det normala. I dylika fall 
kan distors ionssensorn upptäcka 
klirr i förstä rka ren utan att dä rvid 
påverkas av spännings / ström
amplitud- och fasvinkeländri ngar. 

Adderar-kretsen 
Adderar-kretsen tillfogar en d i
storsionskomponentspänning ti ll 

Fig 1. De här rutorna symbolise 
rar lösningarna i nom dagens för
stärkarteknik, enligt Yamaha. 
Samtliga utgår från den klas
siska njb, motkoppling, alltså. 
Då samtliga begrepp förut sätts 
vara välkända fö r RT-läsarna har 
vi behållit originalen. 

effektdelens ingång i serie med 
signalkä lla n fö r a tt tjänstgöra som 
den flytande bryggkoppling vi lken 
visas i fig 13. 

Då drivsignalströmmen från 
spänn ingsförstärkarsteget ä r obe
roende av d ist-kompensations
strömmen kan d istorsionen uts läc
kas utan att behöva påverka nå
gon ström av de två. 

. Detaljerat analysresultat 
av ZDR 

Eftersom insignalkomponenten 
har eliminerats genom distor
sionsdetektorkretsen kan effekt
steget delas upp i· två komponen
ter: 

Den distorderade fö rstärka rde
len A(s) med frekvenskarakteris
tik , dv-förstä rkning av I och en 
utgångsimpedans på noll, jämte 
den del som omfattas av odistor-

forts på nästa sida 

l, \ /~ 

~ 

~ I 

'-LJ 

K=O TIIDO. 1 % 
D'=(1-0) D=D 

\ 
~ 1/ , 

K=l THDO.03% 
D' .., (1-1) D=O 

Fig 8. Exempel på distorsions fö rbättring med ZDR påförd en effektförstär
kare i klass B-drift där ingen motkoppling finns på utgången. 

I 
, 

17 
\ ..... 

K=2 THDO.l% 
* Distortion is inverted 

by equivalent quantity 
compared with K=O. 

D'=(l-2) D=-D 

> 
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NOLL-DISTORSIONSREGELN forts 

derad, konstant utgångsresistans, 
ro. Transfer-funktion och distor
sionsförbättrande formel ges i fig 
14. 

Av fig 15 framgår a nalys rö
rande stabil, odistorderad ZDR
drift med använd ning av denna 
transferfunktion. 

Härvid gäller, att ur transfer
funktionen 
A (s) ___ _ 

G = 1+ K(A(s) - I) 
får vi den öppna strömkretsens 
överföringsfu nktion för att pröva 
stabiliteten genom 

K(A(s)-I) 

• Då A(s) är konstruerad som en 
trestegs Darlingtonförstärkare 
antar dess v~ktorförlopp formen 
som visas i 15: 1. 

• (A(s)-I) a nta r formen som 
framgår av fig 15:2. Den vänder 
då w = wf och blir osta bil om (den 
positiva) återföringens förstärk
ning överskrider l. 

• K(A(s)-I) kan begränsas till 
ett sta bilt område, vilket visas i 
15:3 av att K = II (I + STK) . 

• Frekvensgången för K kan 
bringas upp till den nivå som 
motsvarar brytfrekvensen i effekt
steget och då fc = 3MHz utgör 
kompensationsband. 

• Elimineras insignalkomponen
ten blir fö rloppet loka liserat som 
ursprungligen då w = O. Återfö
ringen kommer va rken a tt va ra 
negativ eller positiv . - Det kon
ventionella nfb-vektorför loppet 
fra mgå r av 15:4. 

Dessa vektorstudier visar att 
ZDR i motsats till va nlig mot
koppling är i stånd att säkra stabil 
drift inom en cirkel med radien I 
som anger en absolut förstärkning 
av l. 

Av stort intresse är att ZDR 
med den eliminerade insignal
komponenten är förlagd vid grän
sen till motkoppling resp återfö
ring, som klass ificeras av pola rite
ten för resp å terförings- och insig
naler. Givetvis kan ZDR vara 
antingen " nfb" eller "pfb ". Hur' 
som helst förblir dis torsions för
bä ttringen och transferfunktions
mekanismen oförändrad . 

En av de inneboende fördelarna 
med ZDR är förmågan till stor 
snabbhet i operationen. 

För gängse slag av motkoppling 
gäller a tt fas och förstärkn ing 
kompenseras för framåtriktad 
förstärkning (förstärkning från 
ingång till utgång) för att man 
skall bibehålla stabiliteten vid 
återföring. Det ger som resultat 
att snabbheten i opera tionen kan 
utsättas för begränsningar på 
grund av inskränkningar i spän
ningsderivatan, tra nsientintermo
dulationsdistorsion, osv. 

Å andra sidan kompenseras 
ZD R-å terförings-fasen av för
stä rkaren K med förstärkningen 
= I , placerad vid en fullsfandigt 
reverserad förstärkning, och där
för behövs ingen hastighetsbe
gränsning i fråga om den framåt-
riktade förstärkningen. Den 
snabba responsförmågan hos 
ZDR-effektkretsen dras inte med 
någon försämring som skulle 
kunna vållas av ZDR i sig. 

Användning i kombination 
av ZDR och motkoppling 
Analysen av stabiliteten visar att 
ZDR i sig själv ä r sta bil och att 
den kan kombineras med konven
tionell mOlkoppling . 

Fig 16 skärskådar kretsar be
stående av ZD R plus motkoppling 

Not I 

distorted : 
rin 

Fig 16. Z DR- och kretsanalys av motkopplingsnät. 

64 RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1982 

(4) 

(5) 

med sådan påförd alla element 
inklusive ZD R . I det här fallet 
motsvarar ZDR plus nfb-förstär
keriet den gängse mot kopplade 
förstärkaren med dess effektdels
distorsionska ra kteristik för bätt
rad till det maximala. 

Distorsionen faller till noll då K 
= I och den totala förstärkningen 
blir I I {3 P g a motkopplingens in
verkan. Utöver det kommer 
strömflödet till faskompense
ringen i motkopplingsslingan att 
förbli odistorderat. 

Drift under absorption 
av motverkande emk 

Med insats av ZDR uppnår 
man en betyda nde förbättring av 
problemet med högtalarna som 
gränssnitt ("speaker interface"). 

Fig 17 belyser de driftrnässiga 
förhållandena med inkommande 
ström från högtalarklä mmorna . 
Strömmen ix från dem absorberas 
av förstärkaren A (s), varvid gäl
ler en utimpeda ns om noll genom 
den odistorderade interna ut
gångsresistansen ro. 

Den injicerade strömmen förut
sätter en motverkande elektromo
torisk kraft ix: 

'-t. -
I --

--a.--

\ 'o-'o'-ix " o (6) 

•• ~ Af.) ("«0) (7) 
o I+K(A(.)-l) 

d~ K = 1 
. 'o 

<O = I.lC ·l~ (8) 

ro· =..!2. . --L 
ix l~ (9) 

I enlighet med driftprincipen 
som gäller fö r ZDR kommer ix 
och ro a tt förbli odistorderade. 
Distorsion som uppstå r i effektde
len visar sig som D i ZD R-slingan. 
Emellertid distorsionen D kom
mer inte att blanda sig med in
gångs kretsen över motkopplings
slingan, eftersom D fullständigt 
utsläcks i enlighet med villkoret K 
= I och utan att läcka ut frå n 
ZDR-slingan. 

Ekvation (9) visar, att absorp
tionsimpedansen vid högtalar
klämmorna är odistorderad ro och 
att klämspänningen består av 
odistorderad spänning eo, som 
förhåller sig analog till absorp
tionsströmmen ix. Dess a bsolut
värde ligger nästan på noll som en 
följ d av korrektionerna, vilka är 
hänförba ra till motkopplingen. 

Slutsatser angående 
ZDR och dess särdrag 

Ur det föregående kan vi utläsa 
följande om Z DR: 

Yamahas ZDR är grundad på 
en driftprincip som skiljer sig helt 
och hållet från den, vi lken galler 
gängse motkoppli ngspraxis. 

Det distorsionsförbättrande be
loppet motsvaras av värdet för 
motkoppling med Oändlig för
stärkning. 

Spännings- och strömsignaler 
för klirrkompensationen är myc
ket små. På den grund drar ZDR 
fördel av ' feed forward'-förstärk
ningslösningen . forts på sid 66 

-
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Kompensationsbandet förhåller 
sig ekvivalent med det som gäller 
' feed forward '-förstä rka ren. 

ZDR vållar ingen försämr ing 
av high speed-responsen. 

Distorsion i musiksignaler och 
andra fluktuera nde signaler kom
penseras likaså. 

ZDR kan enkelt kombiner.as 
med motkoppling och andra 
gängse tekniker. 

ZDR har en mångfalda reffekt 
utöver detta fö r att ytterliga re 
förbättra verka n av motkoppling. 

ZDR uppvisar en dubbelverka n 
("tvåvägs-"), vilken ä r a npassad 
till både utmatning och absorp
tion , inklusive de motverkande 
elektromotoriska krafterna hos 
högta la re, osv . 

ZDR är stabil under alla be
tingelser. 

Utöver det kan sägas, att ZDR 
manifesterar ett ovanligt beteende 
i fråga om principen för koppling
ens klirrförbä ttra nde verkan, t ex 
a tt - ZDR fungera r genom att 
utnyttja subtraktiv distorsionsver
kan och - att kopplingen fö rblir 
stabil till dess distorsionen ha r 
inverterats. 

"En ny klassning?" 
En ny klassificering baserad på 

denna distorsionsförbättrande 
princ ip ä r avhängig av huruvida 
den detekterade distorsionssigna
lens injektionspunkt ä r belägen 
innanför eller utanför referens
punkten för detekteringen . Då de
tekterad signal injiceras innanför 
den punkten som i fig 2, beter sig 
systemet som " normal nfb" . Hän
der det motsatta, a tt det hela 
försiggår utanför punkten i fråga, 
som i fig 14, då gäller ZDR. På 
grund av att insigna len elimineras 
ka n ZDR inte a lldeles entydigt 
klassas som tillhörig nfb eller pfb. 
Då det gäller att fas tstä lla å terfö
ringsstabilitet ä r klassificering av 
nfb och pfb inte särski lt signifi 
kant, eftersom detta är en fråga 
om frekvensberoende. 

ZDR med alla sina nya inslag 
enligt beskrivningen ovan innebär 
en dagsaktuell teknik, som mycket 
väl kan komma a tt fyll a ett tom
rum i fråga om klassning inom 
automatisk kontrollteknik. 

Då ZDR förenas med Ya ma has 
X-effektkretsar och en ren ström
servo innebär detta förverkligan
det av idealförstärkaren med "väl
ljud, hög effekt och utomordent
liga da ta". 

(övers VS) • 

, D--.---..-

NFB 
..0'· 0 

5 6 7 ~ 
100 1,000 10.000 

I I I ..... -
• 

NFB: (I +}$) 
ZDR: K 

ej 

-o -1-___ ----'--__ 

Convent i onal NFB is appl i ed as 

Fig 9. 

I nput "'>----r-~ 

~llust rat ion above. 

Internal resistenee 
of trans i stor 

~~6 

Output 

N·Re N·Rs D: Distort i on by t he current 
fl ow in t he t ransi s t ors 

Fig 10. Den dist-detekterande kretsen. D är alltså distorsion vållad 
av strömjlödet i halvledarna. 

Not • 
distorted.';'" 

Fig 17. Drivning av ZDR plus motkoppling under absorption av 
motverkande emk. 

D 

-
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drivspänning. ritade. 

-

15-1 
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A(s) 
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\ kl 
w=O 

V "\ / r\. 
Fig 12. a) väl-
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vågform under -:i ",I-' 7 "\ ;7 
si nusvågalstring . 

I\. V \ b) distorsions-
15-1 ii (A(s) -1) 

r-
vågform under 

(-I.~/ alstring av 
asymmetrisk 
triangelvåg och w=O (+I, ~o) 
c) distorsions-

~~ ~~ 
vågform under 
musiksignalbe-
tingelser. Här-
vid kan också en 
termisk distor-
sion observeras, 
vållad av tempe-

lS-S 
ii K(A(s) -I) 

raturforänd-

V' ""- 'I' ringar i transis-

~ 
torövergången 

(-I.+joL_J 'r då en jluktue-

If f' "' rande signal .c..FOO (+I,~o) 

II ........ ~l/ 
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15-4 +j 
L-
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,... -
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~" 
Fig 15. Stabilitets-
analys av ZDR med 
användning av Ny-

\.. 
quists metod och 
vektorbestämning. ~ 

-
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USA-KRÖNIKA 
forts fr sid 61 

ut i bygderna i samband med 
helgaffärerna, detta enligt de 
dokument vil~a beslagtogs på 
vederbörandes kontor och vilka 
visade transaktionerna med 
banden . Det som inte gått att 
bevisa helt vattentätt hittills är 
huruvida månglarna visste om 
att de köpte piratband eller 
icke", utlåter sig min sagesman. 

De vanliga detaljhandlarna 
menar att den publik som ger sig 
i lag med fyndfolket löper risk 
att dra på sig andra problem. 
Detta uttrycker David KOllo
wilz, en affärsägare i [ndiana, så 
här: 

"Ett av fabrikaten som bjöds 
ut vid en sådan där säljcirkus 
nyligen här var Pioneer", berät
tar han. "Nu råkar vi själva vara 
ett av Pioneer fullauktoriserat 
servicecenter. Men jag vet ärligt 
talat inte om vi skulle åta oss 
reparation av någon av de så 
utbjudna apparaterna om någon 
kom in till oss med en. Kan vi 
det, är väl frågan . Jag har för
stått att en del av de varor som 
bjöds ut inte har importerats av 
Pioneer Electronics (USA) och 
saknade den vanliga garantise
deln . Jag tror vidare att några 
av modellerna på fyndstället 
inte ens finns på den ameri
kanska marknaden, egentligen. 
Är det så, känner jag inte till var 
någonstans ifrån vi skulle få de 
eyentuella delar som vi inte har 
själva för reparationsjobb. " 

Redaktören för branschtid
ningen Audio Times, Terry 
Shea, förklarar att uppköparna 
som levererar till de ambule
rande fyndmarknaderna skaffar 
varorna från alla tänkbara håll, 
"det är lager från konkursbuti
ker, slumpar från amerikanska 
fabriker, utgångna grejor eller 
sådant som tillverkats efter spe
ciella avtal utomlands, ut
gångna modeller och, förstås, 
fabrikat och modeller som ingen 
hört talas om. Det som inte 
framgår avannonserna är att 
just de här främmande fabrika
ten och okända märkena ibland 
utgör merparten av erbjudan
dena" . 

"Ganska självklart är det 
också så, att om något går galet 
med det köpta eller kunden upp
täcker en skada när han väl 
kommit hem och packat upp 
fyndet, så finns det ingen att 
klaga hos. Hela säljet har dragit 
vidare någon annanstans och 

En av de stora pionjärerna på elektronikens område är borta: 
Dr Vladimir K Zworykin avled nyligen i en ålder av nära 93 
år i USA. Här en bild av honom/rån tidigt 1940-tal, där han 
ses med en av de första versionerna av Iconoskopet, som han 
sedermera utvecklade till det helelektroniska "ögat" till 
televisionskameran. 

den en<J.a återförsäkring köpa
ren möjligen har är fabrikanten 
- om nu denne finns att upp
bringa och då är villig att åt
gärda defekterna ." 
~ Den här sortens affärer är 
knappast nya. De kan åtmins
tone spåras tillbaka till det be
gynnande l 970-talet, då re
sande köpmän och nasare bör
jade hålla "gallerier" över vec
kosluten i hyrda hotellokaler där 
"originalmålningar" och ets
ningar, litografier etc bjöds ut. 
Lite senare började mattor att 
pumpas ut i marknaden på 
samma sätt. 

I båda fallen, menar bl a 
Shea, gällde regeln att man fick 
skylla sig själv . Det som bjöds ut 
köptes i det skick som gällde, 
och d-å man upptäckte dagen 
efter att färgen på "ko-nsten" 
smetade var det bara att accep
tera att man gått på den s k 
pumpen. 

Men under å ren som gått 
sedan dess har alltså konsu
mentkapitalvaror börjat fylla 
hotellrummen och hallarna 
dessa köpmän korttidshyr. Rätt 
nyligen har man kunnat se de 
här Sällskapen bjuda ut sådant 
som begagnade tv-mottagare, 
vilka påstås vara köpta från 
hotell- och motellkedjor liksom 

tv-uthyrningsbolag . 
Inte ens bilar har fattats i de 

här säljkampanjerna! I just det 
fallet brukar det heta att det 
handlar om vagnar som ingått i 
de stora hyrfirmornas bilparker. 

Det som är ganska nytt är att 
audiosidans varor nu fått ett 
starkt sällskap med sådant som 
video och bilstereo landet över. 
Bedömare tycker sig se ett 
mönster i det här, särskilt då det 
gäller publiken, som sägs ofta 
bestå av unga människor vilka 
annars traditionellt söker sig till 
den reguljära handeln, där den 
utgjort själva kärnan i rörelsen. 
Men nu har de dåliga tiderna 
drivit både unga och äldre i 
händerna på "månglarna utan 
namn". 
~ Att slå ihop två kassettdäck 
eller bandtransporter till ett 
enda på ett gemensamt chassi 
föreföll säkert vara en god ide 
för folk som tillverkar de här 
sakerna. Skälen till förmån för 
iden gick ut på att en av band
transporterna kunde optimeras 
för inspelning, den andra för 
avspelning. I fallet med den så 
kallade casseivern hette det att 
den skulle bringa hi fi till folk 
som avskyr hi fi, och detta 
genom att tillhandahålla allti
hop på en enda platta . 
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Det förefaller inte som om de 
amerikanska musikvännerna är 
hågade att gå på något av argu
menten. "Mina kunder gillar 
inte utseendet på dem", menar 
Philadelphia-handlaren Harry 
Schumacher. Han är av åsikten 
att flertalet kunder som är ute 
efter ett kassettdäck tror att de 
antingen kan spara pengar eller 
få en bättre apparat genom att 
välja en av den gängse sorten. 
"Det är lite svårt att övertyga 
folk om varför de egentligen 
skulle behöva en dubblering av 
funktionerna" fastslår hans kol
lega i Chicago Irwin Baumgar
len. "Då är det mycket lättare 
att sälja dem det som föresvävar 
kunderna i första hand." Dvs ett 
bra däck med bara en kassett
funktion. 

Varför har då inte heller cas
seiver-varianten rosat markna
den? 

"Den apparattypen tar sikte 
på folk som intar en indifferent 
hållning till high fidel ity och 
inte bryr sig ett dugg om avan
cerade finesser eller status", 
framhåller Gary Thorne från 
Team Central-kedjan. "Men när 
de får syn på prislappen och att 
det står 400 eller 500 dollar på 
den så . backar de." En stor 
butikskedja, Luskins, som är 
spridd över Baltimore-regionen 
i Maryland, har sagt ifrån att 
man därifrån inte vidare tänker 
ta upp den här apparattypen i 
sitt sortiment. 

Man kan ju inte utan skä l 
undra om den pågående kontro
versen mellan rättsinnehavare 
och kommersiella intressen resp 
det stora lägret av "hemban
dare" har utövat någon press på 
försäljningen av de här slagen 
apparater. 

Men kännarna tror inte det. 
Däremot har de iakttagit att 
varken tillverkarna, handlarna 
eller butikspersonalen brukar 
ens antyda denna den mest up
penbara användningen av dub
beldäcken etc. "Ingen har lust 
att tillhandahålla eller bjuda på 
ammunition i det här kriget, 
alltså i första hand för skivi ndu
strin, som är ute efter en skatt 
på tape", brukar det heta från 
detaljisthålL "Normalt kanske 
vi skulle understryka i vår an
nonsering hur enkelt det är att 
göra kopior av band eller för den 
delen att banda avetersända 
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120st. GAMMA 111 
marmor högtalare 

1800:-/st. 
inkl. moms 

• Effekt·tålighet 120 w. 
• Brett frekvensområde 
• Bro tronsient återgivelse 
• Profilerad aluminiumtråd 
• Alnico magneter 
• Verkningsgrad 1% = mycket hög 

GAMMA 111 M 
- en medaljerad högtalare vid Grand Prix tövlingar. 

RING 0760/92190 

im" rrekvel~sia GeTe AB 
STOCHOLMSV.37 194 54 UPPL. VÄSBY . TEL. 0760/ 92190 
AUDIO * VIDEO *' ELEKTRONIK 
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MONOMAX 
-na sta n en hel tv .,GERALDK LUNN 

i en enda kretsl och MICHAEL McGINN, 
MotoroJa Inc Integrated 
circuits div, Meza, Arizona 

F;g I. BlockschemIl över en sVllr,.,;t,.,. Lägg märke till hur minglI 
funktioner som ryms; monomllx-kretsen. 

* Monomax är en i många avseenden unik 
krets. M ed den som bas bygger man med bara ett 
fåtal komponenter upp en svartvit tv. Den är 
särskilt användbar i mindre, bärbara tv-appara
ter, men har egenskaper som man annars nor
malt bara återfinner i mera exklusiva modeller. 

•• Svartvita tv-mottagare lik
som portabla am-mottagare har 
i stort sett varit uppbyggda på 
standardiserade integrerade 
kretsar. Det beror i huvudsak på 
väldigt snäva kostnadsrama r 
och relativt låga krav på pre
standa . Många kunder önskar 
dock mera sofistikerade por
tabla mottaga re, vilka dock blir 
ganska komplicerade om de 
byggs med diskreta komponen
ter. 

Här beskriver vi en högklass ig 
LSJ-krets som innehåller alla 
småsignalfunktioner i en svart
vit tv utom själva ljuddelen . 
LSJ-kretsens kiselbricka är så 
liten att kretsen blir ekonomisk 
a tt använda även i lågprismotta
gare. Men trots det möter den 
högt ställda krav i en portabel 
~pparat såväl vad gäller pre
standa som effektförbrukning. 

28-benskretsen använder en 
avancerad teknik för signaIpro
cessen och har hög packning
stäthet med inbyggda nitridkon
densatorer. Den kräver ett mini
mum av justeringar och externa 
komponenter. 

Bara tre grundjusteringar be
höver göras: Horisontalhållning, 
vertikalhållning och fördröjd 
verkan av agc till hf-steget. Bara 
en enda komponent kräver hög 
precision (2 %). 

Fig I visar vilka delar i en 
svartvit tv som ligger integre
rade i monomaxkretsen . Lf-ste
get avger för hög effekt för att 
kunna integreras på brickan och 
det finns redan i produktion en 
krets att tillgå som innehåller 
såvä l Ijud-mf som If-slutsteg. 
Den här uppdelningen har kom
mit til~ av ekonomiska skäl. Ge
nom ah använda en neddelad 
vertikalfrekvens, vilket visserli-

gen betyder att man tar en 
större del av kisel brickan i an
språk än om man hade använt 
en vanlig Re-oscillator, kan 
man utesluta såväl kontrollen 
för vertikalhållning som en sta
bil frekvensbestä mmande kon
densator. De enda komponenter 
som behövs förutom kana lväl
jare och högströms- eller hög
spänningstransistorer för video 
- är horisontal- och vertikal
slutsteg. 

Systembeskrivning 
Blockdiagrammet ifig 2 visar 

systemets huvudsakliga upp
byggnad . 

Mellanfrekvensstegen för vi
deo består av 4 stegs konventio
nellt kopplade balanserade steg 
med avkoppling på stift 2 och 6. 
Den balanserade dioddetektorn 
är växelspänningsmässigt kopp
lad till mellanfrekvensen. De
tektorn ger 2,5 V topp till topp 
videosignal på stift 28 från vil
ket man ta r ut ljuddelens mel
lanfrekvens. Detektorutgången 
är också kopplad till kretsa rna 
för videoprocess, brusprocess
ning och agc-kretsar. 

Videoprocessystemet innefat
tar kretsar för klampning av 
svartnivån, kontroll av kontrast, 
begränsning av ljusstyrka och 
blankning av den sammansatta 
signalen vilket görs före den 
lågimpediva utgången på stift 
24 som driver videoslutstegets 
transistor. Kl ampkretsen grin
das av den andra ha lvan av 
bildsläckpulsen vilken tas från 
fasdetektor nr 2 i horisonta lde
lens faslåsta slinga och klamp
spänningen lagras av kondensa
torn på stift 25. Kontrastkon
trolIen på stift 26 är en enkel 

forts på nästa sida 
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MONOMAX forts fr föreg sida 

kontroll krets för förstärkningen. 
Det inbyggda likspänningsskif
tet tar man bort med en klamp
krets. Strålströmmen arbetar' 
enbart på kontrastkontrollen. 

Videosignalen matas, efter 
bortfiltrering av bruset och 
grindning i brusprocessorkret
sarna, både till synkseparatorn 
och till agc-systemet. Synksepa
ratorn består aven emitterföl
jare som är toppvärdeskännande 
och vars tidkonstantkretsar är 
anslutna till stift 7. AGC
spänningen tas ut från en detek
tor som är grindad mot synk
och återmatningspulserna. En 
kondensator på stift 8 fungerar 
som minne. Den är kopplad till 
mf-kontrollpunkterna och 
h f-stegets agc-buffert. Inställ
ningen av fördröjning av hf-ste
gets agc åstadkommes med en 
potentiometer på stift 10. Stift 9 
ger en buffrad version av kon
densatorspänningen på stift 8. 
Det buffrade stiftet kan kopplas 
till stift 10 för att öka snabbhe
ten i agc-systemet när det arbe
tar i hf-kretsarna. Det senare 
sker därför att stift 10 som 
matar ut hf-agc-spänning effek
tivt är kopplad till kontroll punk
ten för mellanfrekvensdelens 
agc. Dynamiska variationer som 

Fig 2. BI«k
sclaem. örer de h.
,I.ds.klig. elemen
ten i kretselI. 

inte tas upp av hf-stegets agc tas 
om hand av mf-delens agc. 

Ingången för återmatnings
pulsen (flyback gating) ligger 
på stift 15 vilket internt är 
klampat till ± O, 7V och den 
kräver en ström av 0,6 mA för 
att driva grindkretsarna. Inmat
ningen kan bestå av den råa 
återmatningspulsen som förs in 
över ett passande motstånd. 

Horisontaldelens faslåsta 
slinga skall vi beskriva närmare 
i detalj senare, men i huvudsak 
har 2-slingorssystemet en oscil
lator med frekvensen 31,5 kHz 
vilken efter en delare är faslåst 
till den synkpuls som använder 
den första fasdetektorn. Kon
trollsignalen från denna fasde
tektor på stift 13 matas över ett 
högohmigt motstånd till punk
ten för bestämmande av fre
kvensen, stift 12. Samma nedde
lade oscillatorfrekvens matas 
även till fasdetektor 2 och här 
jämförs den med den återma
tade pulsen. Felsignalen an
vänds för att förändra en varia
qel nivå för att klippa av oscilla
torr;Js rampformade våg. Därige
nom ändras tidsförloppet för 
kantvågen på utgången från 
kretsen som sköter "klippet" vil
ket i sin tur påverkar tiderna på 
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signalerna från den buffrade ho
risontalutgången på stift 17 . Fe
let från fasdetektor nummer 2 
minskas till dess att fasen på den 
återmatade pulsen är korrekt 
med avseende på den neddelade 
oscillatorns vågform och där
med med avseende på synkpul
sen. 

Ytterligare en switchande sig
nal tas från 31,5 kHz oscillatorn 
för att klocka vertikalräknaren 
som används i stället för en 
kon ven tionell vertika losci Ila tor. 
Räknaren nollställs av den ver
tikala synkpulsen men den tid 
då det är tillåtet att göra denna 
nollställning bestäms av ett 
"fönster". är räknaren nor
malt går synkront är fönstret 
smalt nog för att ge ett visst 
skydd mot störningspulser i 
synksignalen. Om räknarens ut
signal emellertid inte samman
faller med synkroniseringen 
kommer efter en stund fönstret 
att breddas vilket tillåter noll
ställning inom ett större om
råde. Det gör att bilden snabbt 
rullar in mot låsning. Vertikal
synken, som grindas av räkna
ren , nollställer då rampgenera
torn på stift 20 och den 1,5V 
topp till topp stora rampen buf
fras och matas ut på stift 22 av 

I 

vertikaldelens förförstärkare . 
En differentialingång på förför
stärkaren, stift 21, jämför signa
len som genereras över motstån
det som ligger i serie med av
länkningsspolarna med den ge
nererade rampsignalen och be
stämmer därigenom vågform 
och amplitud för spolens ström. 

En spänningsregulator ger 8 
V internt till kretsarna på bric
kan. Det gör det möjligt att 
starta upp med låg ström om 
ma n har ett högspänningsaggre
gat som får sina styrpulser från 
horisontalavlänkningen. 

Här följer nu en mera detalje
rad beskrivning av videodetek
torn, horisonaIoscillatorn, den 
vertikala neddelaren och spän
ningsregulatorn vilka var och en 
har några ovanliga egenskaper. 

Det första mellanfrekvensste
get är konstruerat på konventio
nellt vis. Det använder en 4-
stegs balanserad koppling med 
agc på de första två stegen vilket 
ger 45 dB kontrollområde. 
Transistorer med större yta an
vänds i ingångssteget för att ge 
ett lågt brustal. Det är bara 8 dB 
vilket är utmärkt med tanke på 
de förluster som vanligen finns i 
det föregående mf-filtret. Efter 
mf-steget följer en envelopde-



tektor som använder en ny typ 
av linjäriserande återkoppling. 

. Fig 4 visar de huvudsakliga 
principerna för den här meto
den . Om det finns en olinjä ritet 
i förstä rkarens signalväg och om 
en liknande olinjä ritet förs till
baka i motkopplingskedjan 
kommer den resulterande över
föringsfunktionen a tt vara lin
jär. 

Om det likriktande elementet 
är olinjä rt, som i fig 5, och om 
den första likriktaren följs av ett 
lågpassfilter så att högfrekven
skomponenterna i den likriktade 
signa len tas bort så kommer den 
återstående modulationskompo
nenten att linjäriseras av ett 
liknande likriktarelement i åter
koppl i ngskedjan . 

Detektorn som används i mo
nomax är en enkel balanserad 
krets som visas i fig 6. Modula
tionsbärvågen är kapacitivt 
kopplad till två halvvågslikrik
tare som matas med 50 j.J.A 
tomgångsström. Den resulte
rande likriktade strömmen tas 
från en gemensam kollektor
koppling. 

Det sista steget i den spän
ningsmotkopplade förstärkaren 
bestå r aven enkel emitterföl
jare. 

VIDEO DETECTOR 
IF INPUT 

~ 

3 2K 

Det kompletta schemat som 
visas i fig 7 innehåller en buf
fertförstärkare som omvandlar 
strömmen ut från den första 
detektorn till en spänningsut
gång över motståndet på 3 
kohm. Spänningen matas sedan 
över ytterligare ett 3 kohms 
motstånd till den linjäriserande 
detektorn . Viloströmmen, 50 
j.J.A, bestäms för båda detekto
rerna av samma krets för opti
mal följsamhet. Den linjärise
rande detektorn är en något 
annorlunda krets som innebär 
att drivningen bara behöver ske 
i en enda punkt. Strömmen ge
nom 3 kohms motståndet gene
rerar i sin tur en ström i Iinjäri
seringsdetektorn vars emitter 
matar den till ingången på de
tektorn . Den linjäriserande för
stärkaren tvingas därför att ge 
en ström som motsvarar den i 
original modulerande ström
men. Filterkondensatorer an
vänds i olika punkter i kretsen 
för att ta bort alla övertoner till 
mellanfrekvensen innan de når 
videoutgången på stift 28 . 

Den här relativt enkla detek
torn , som inte använder några 
externa spolar, åstadkommer 
prestanda motsvarande de i de 
mera vanligen använda pseudo-

5 

2K 

synkrona typerna: mindre än 
10 % fel i differentialförstärk
ningen vid 90 IRE men den 
kräver ingen justering eller ex
tern filtrering . 

I stort sett har vi redan beskri
vit PLL-systemet men i fig 8 ser 
vi själva systemet med sina två 
kontrollslingor. Den första 
slingan varierar frekvensen hos 
31 ,5 kHz oscillatorn till dess att 
den neddelade utsignalen är fa
slåst mot den påförda synksig
nalen. Den andra slingan jämför 
återmatningspulsen från av
länkningstransformatorn med 
samma delade utsign'al och va
rierar fasen hos avlänkningens 
drivsignaler för att få dem sam
tidiga och för att därigenom ge 
överensstämmelse mellan åter
matningen och synken. 

Oscillatorn själv är en ny kon
struktion som på brickan inne
håller en 50 pF kondensator av 
typen kiselnitrid med en tempe
raturdrift av bara 70 ppm / grad 
e och en försumbar långtids
drift. Detta , i anslutning till ett 
yttre motstånd, ger en drift hos 
horisonaifrekvensen av mincjre 
än l Hz/ grad C. Det innebär 
mindre än 100 Hz över brickans 
hela temperaturområde. Infång
ningsområdet för den faslåsta 

VM = a.sv 
1.Sn 
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28 

3-STAGE HHH 
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2ND STAGE 
A.G.C 

IFAGC 
"1522 

slingan är ungefär .+ / -750 Hz, 
så kunden behöver norma lt sett 
inte göra några justeringar. Fig 
9 visar en förenklad oscillator
krets. 

Den andra viktiga egenska
pen i denna konstruktion är 
användningen av virtuell jord i 
punkten för frekvenskontroll 
vars potential bestäms av en 
spänningsdelare parallellt över 
spänningsregulatorn och det är 
samma delare som bestämmer 
ändpunkterna på oscillatorram
pen . Frekvensjusteringen, som 
är nödvändig p g a toleranserna 
i kondensatorn på brickan, ma
tas i form av ström i den vir
tuella jordpunkten och när 
denna justeringsström fås från 
en extern potentiometer över 
samma matningsspä nning blir 
det ingen frekvensvariation nä r 
matningsspänningen varierar. 
När man dessuto'm använder 
spänningen från en potentiome
ter för frekvensjusteringen i 
stället för att som normalt an
vända en resistans i ett Re-nät 
får man en frekvens som är 
oberoende av värdet hos poten
tiometern och därför även dess 
temperaturkoefficient. Ström
men för frekvenskontroll från 
den första fasdetektorn ma tas 
till samma virtuella jord och 
eftersom känsligheten hos kon
trollen är ungefär 200Hz/ j.J.A 
kan man använda ett högohmigt 
motstånd (680 kohm) och det 
kan direkt kopplas till fasdetek
torns filter utan märkbar belast
ning. 

I den krets som visas formar 
transistorerna Q l , Q2 och Q3 
återkopplingsförstärkaren vil
ken gör att kontroll punkten tjä
nar som en virtuell jord . Ström
men i Q3 kontrolleras så att när 
rampströmmen genom konden
sa torn läggs till eller dras ifrån 
är strömmen ut från kontroll
stiftet konstant på ett värde som 
avgörs av de yttre motstånden. 
Spänningsrampen som genere
ras på andra sidan om konden
satorn buffras av förstärkaren 
med en gångs förstärkning och 
jämförs i komparatorerna el 
och e2. De sammankopplade 
utgångarna ger en spänning som 
lagras i en håll krets (latch) vil
ken kontrollerar den inkremen
tell å strömmen mot jord i Q7. 

Fig J. VideodelelIs mellall/rekvells och detektorll. 

är Q7 ej leder ä r strömbalan
sen i Q4 och 0.6 sådan att 
rampen går positivt oth när Q7 
leder går den negativl. Alla in
volverade strömmar kontrolle-

forts på nästa sida 

:> 
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ras huvudsakligen aven fre
kvensbestämmande resistans i 
ett strömspegelsystem. 

Oscillatorn arbeta r med näs
tan konstant frekvens ned till 
under 4 V. 

Eftersom det totala faslåsta 
systemet drar mindre ä n 4 mA 
vid den spänningen innebär det 
en ideal karaktäristik för upp
startningen i mottagare där man 
använder spänningar som tas 
från avlänkningssystemet. 

Vertikalsystemet 
Blockschemat i stora drag för 

neddelningssystemet visas i fig 
II . Klockfrekvensen från hori
sontaloscillatorn . (31 .5 kHz, 2 
Fh) driver en lO-räknare som 
normalt återställs aven vertikal
synkpuls över synkgrinden , EL-

LINEAR 
INPUT 

Fig 4. Linjlirisering 
genom dterkoppling. 

UNEAA 
MODULATED 

CAARIEA 

Fig 5. Linjlirisering 
liP detektorn. 

NON 
LINEAR 

ELEMENT 

LER-grinden och D-vippan. 
Denna D-ingång används även 
för att påbörja urladdningen av 
rampkondensatorn och för att 
därmed åstadkomma bildåter
matning. 

Den period under vilken syn
ken kan återställa räknaren och 
åstadkomma återmatning be
stäms av fönsterkontrollen vil
ken definieras av ett räknarom
råde under vilket grinden är 
öppen. Ett av två områden väljs 
beroende på kondition hos sig
nalen . Det normalt snäva områ
det är 514 till 526 för räknaren 
i ett 525-linjers system och det 
väljs efter det att koincidensde
tektorn indikerar att nollställ
ningen sammanfaller, två efter 
varandra, med 525 pulser från 
räknaren. Om detektorn anger 

NON 
LINEAR 

ELEMENT 

LINEAR 
OUTPUT 

UNEAA 
MODULATION 

W RECTIFIED CARRIE R 
r--------il~--..... + MOOULA TlON 

4 mA p.p 
MODULATED CARRIER 
(DIFFERENTIAL INPUn 

Fig 6. PrincipernII 
för "elpdgslibiktllren. 

76 RADIO& TELEVISION - NR 12 - 1982 

att koincidens inte föreligger 8 
gånger i följd kommer fönstret 
a tt kopplas om till ett större 
räknarområde (för 384 till 544 
räknepulser) för snabbast möj
liga synkronisering: Observera 
att ELLER-grinden efter 
synkgrinden används för att be
lasta räknaren i slutet av respek
tive fönster om inte synkpulsen 
har dykt upp. 

Den här metoden accepterar 
icke standardiserade signaler på 
samma sätt som i konventionellt 
triggade Re-oscillatorer och 
har en liknande inlänkningstid. 
Emellertid finns här en klar 
fördel i fönstret som vid nor
mala rundradiosignaler håller 
borta falska brusstörningar och 
pulser. 

Släckningsutgången (blan-

r ------, 
I 
I 
I 

MAIN I 
IDETECTOA I 

Fig 7. Den komplettll detektorn. 

+ 

king) får man från en hållkrets 
som sätts av räknarens återställ
ningspuls och den är ansluten 
till 20:e räknepulsen i räknar
kedjan . 

Spänningsaggregatet 
Effektregulatorn, som visser

ligen är aven enkel konstruk
tion, ger två av varandra obe
roende matningsspänningar: en 
för horisontaldelens faslåsta 
sli nga och den andra för återsto
den på kiselbrickan. Regulato
rerna utnyttjar båda en gemen
sam referensspänning men kon
struktionen av huvudregulatorn 
är sådan att de kan slås på 
oberoende för att ge minimal 
belastning av matningsspän
ningen under uppstartningsfa
sen i den från horisontaldelen 

r-- ---, 
I 

3K I . 
VIDEO 

OUTPUT 

LlNEARIZl"G 
DETECTOR 

r-~---1 

I ~ I 
..... _~ .... ; - UNEARIZlNGI 

I ~ AMP I 
I I 
I I 

r--+~--~I--~ I 1 '-1---1 

"MC 

Fig B. Horisontllloscilllltorns ingunde deilIr. 



matade spänningsdelen. 
Fig /2 visar en förenklad 

krets av den återstående regula
torn. Differentialförstärkaren 
Q I, Q2 driver utgångens emit
terföljare Q5 över en strö m spe
gel Q3 . Detta tvingar utspän
ningen Yres att bli lika med 
zenerspänningen. Emellertid 
kan inte strömkällan Q4 leda 
förrän Yres är unge(är 4Y (som 
bestäms av delaren från ut
gången av basen på Q4) och Q5 
har ingen basström för att dra 
utgången hög förrän Q4 leder. 
Tillägget av Rsh kommer a tt ge 
en del ström till del aren under 
startmomentet. 

Fig /3 visar en mera komplett 
krets och vi ser att horisontalsy
stemets regulator har en enkel 
emitterföljare från samma spän-

ningsreferens (D2, ZI, Q7), 
men D I är tillfogad för a tt göra 
utspänningen lika med spän
ningsreferensen. Kretsen visar 

.även hur den lågbelasta nde upp
startningen är arrangerad med 
hjä lp aven diod i serie med 
stiftet för 12 Y matning och med 
ett motstånd Rsh från den posi
tiva sidan av dioden till stiftet 
för huvudspänningen Yres. Så
lunda kommer den horisontella 
uppstartningsresistansen att slå 
på spänningsreferensen och Q6, 
men huvudregula torn slår inte 
till förrän 12Y matningen ökar 
för att slå till Q4 över Rsh. 
Shuntresistansen har ytterligare 
ett syfte. Den leder förbi en del 
av strömmen genom huvudregu
latorn i vilken då förlusteffekten 
nedbringas. forts på nästa sida 

Fig 11. Schemat visar hur vertikaljrebellsell tJstadkommes gellom 
lIeddelllillg i MOllomtukretsell. 

1·-

Fig 10. Det kompletta schemat för "orisolltalos~illatorll. 

.--~~-_-~~----<~----1-'"' ·1.2Y 

Fig 9. Ett förenk 
lat schema över J 1,5 
kH z oscillatorll. 

R, 
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Fig 12. Ellförellklad krets al' 

spiillllillgsregulatorll. 
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Prestanda 
t De huvudsakliga specifikatio
nerna för Monomax visas i ta
bell 3. 

Vad som inte framgår av siff
rorna är hur kretsen uppför sig 
vid dålig signalstyrka och im
pulsbrus. 

Bilden glider inte i väg eller 
försvinner vilket visar den effek
tiva brusu ndertryckningen och 
principen med dubbelfönster 
och neddelad vertikalfrekvens. 

I en normal 12" tv (med 
diskreta kretsar) ger annars en 
lät\ störn ing bildstörn'ingar i 
form av tappad vertikal hållni ng 
och vid starkare störningar för
svinner bilden helt. 

Monomax finns i följande 
versioner: 

+8.0V 

MC 1300 I P normal agc och 525 
linjer 
M C 13008 P omvänd agc och 
525 linjer 
MC 13002P normal agc och 625 
linjer 
MCI3009P omvänd agc och 
625 linjer 

(övers GL) • 

Tabell 3. Prestanda 
Spänning in 10,8 till 15V 
Stabiliserad spänning ut 8 ,2V 
Strömförbrukning 50 mA 
Förlusteffekt 500 mW 
Ingångskänslighet 80_ V 
mf-delens bandbredd 80 M Hz 
mf-delens agc-område 48 d8 
Videoutgång (detektor) 2,5 V tt 
Kontrastkontroll 15dB 
H-oscillatorns infångning 
H-oscillatorns drift 

Video 
Out 

1.2 k 

± 750Hz 
< 1Hz/ C) 

-...-vvv-- +8.0 V 

R, 

o, 
8.2V TO 

............. ;.".....-+---.~- C~~U~T~NEo:c~~T 

R, 

HORIZONTAL 

Fig 13. Spän
ni ngsregulatorn. 

Vpk 
RFB = -2- k Il 

82k 
Vert 
Sync 
tiO nF 

Vert 
Feedback 

+24V +12V 
+120 V 

+120V +120V 
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ToTDAl190P 
Sound IF 

)"" 
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~ 
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Level 
Clamp 
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"'-=-el 

28 27 26 25 

2 3 4 

VRF 

LL 
c: u.. LL 

c: 

1~ LO 

-= -

1'1 
Video IF In 

Fig 14. Monomaxkretsen '; en 
typisk tillämpning, i det här fal
let en svarfllit tv. 
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* Nya prisvallar 
bryts ständigt: Här 

kommer en basicdator 
i fickformat väl under 

tusenlappen. Full
ständig basic, snabb 
programkörning och 

litet format hör till de 
goda egenskaperna. * Läs om dem, och 

den andra sortens 
egenskaper, i vår 

provning! 

• • Vi hinner knappast utropa: 
"Se här! Här är den nyaste, billi
gaste och minsta fickdatorn!", 
förrän det kommer en ännu nyare, 
bill igare och mi ndre. Senaste ma
skinen kommer från Casio, heter 
PB 100 och kos tar ca 800 kr. T ill 
det priset få r man i dag verkligen 
minsta möjl iga basicdator. Givet- . 
vis få r man inte en IBM-dator fö r 
penga rna, men väl en ava ncerad 
och användba r maski n. 

Di rekt fö regångare till den här 
är FX 702P från Casio. Den är 
bara något å r ga mmal, men för
åldrad, förbisprungen och snart 
bortglömd? Vi provade den i RT 
nr J 2 1981. lin av våra tunga 
invä ndninga r mot den var att 
tangentbordets knappar satt i a l
fa betisk ordn ing, i stället för i den 
QW ERTY -ordning de si tter på 
alla världens skrivmaskiner. 
Lyckligtvis har man lyssnat på vår 
kritik (som ingalunda var ensam) 
och nu gjort ett mera standard be
tonat tangentbord . 

Priset på den nya PB 100 är 
ungefä r halverat jämfört med fö
regångaren. Prestanda är också 

• Detta är - troligen -
alla basickommandon PB 
100 kan arbeta med. "Tro-
ligen" därför att det inte är 
alltför lätt att få fram vad 
man söker i de Japan-pro-
ducerade handböckerna 
som hör till. När detta läses 
skall det finnas svensk 
bruksanvisning. lovar gene-
ralagenten. och då skall allt 
bli så bra så bra. 

CasioPBlOO 
CASIO 

PERSONAL COMPUTER 

. PB -100 

1 2 3 ' + ' 

PO '" 

e . EXE I 

MInsta och billigaste fickdatorn 
enklare, men ändå är PB 100 
mycket ava ncerad och prisvärd . 

Den är alltså en dator för basic, 
i fickformat. Dessutom fungerar 
den som en va nl ig räknedosa. Det 
är lätt att göra komplicerade, 
enstaka beräkninga r på den. Man 
kan enkelt skriva in formler och 
samband och exekvera dem ome
delba rt. Maski nen a rbetar inom 
talområdet l * 10- 99 till + / 
- 0,9999 . .. * 1099 med en angi 
ven noggrannhet av l enhet i 
t ionde siffra n. 

Liten visare, 
många tecken 

Teckenvisa ren rymmer 12 tec
ken. Texter och fo rmler kan dock 
var upp till 65 tecken långa. För 
a tt man ska ll se dem hela för
skjuts de automatiskt åt vänster så 
att de "rullar" förbi i fÖnstret. Det 
fungera r bra, men blir vä ldigt 
långsa mt om man lägger långa 
texter i ett program. En större 
visare skulle vara bekvämare, men 
bl ir avsevärt dyra re. 

På tangentbordet finn s fullstän- . 
digt alfa bet (utom våra nödigas te 

SIN ABS IF THEN CLEAR 
CDS SGN IF ; CLEAR A 
TAN RANII GOSUB MODE 
AS RND RETURN SET 
ACS LEN FOR TO STEP SAVE 
ATN VAL NEXT LOAD 
LOG MID STDP SAVE A 
LN KEY END LOAD A' 
EXP PRINT VAC PUT 
SQR INPUT LIST GET 
INT CSR LIST A VER 
FRAC GOTD RUN 

å, ä och ö, förstås), siffror och 
special funktioner. Bland de se
na re märker man de vik tigaste 
basic-kommandona. De kan alltså 
skrivas in med en tangenttryck
ning. De kan också skrivas in på 
va nligt sätt . Bokstäverna finns så
väl som versaler som gemener 
(som små och stora bokstäver om 
man så vill ). Det är en förbättring 
jämfört med den dyra re föregång
aren. Men det finn s givetvis fö r
enkl ingar också. Och kamke ännu 
mera. 

Tangentbordsförändringen kos
tar ju just inget. Däremot har man 
spara t in på minneskapaciteten. 
Den anges i PB 100 till 544 "steg", 

. medan den i FX 702P va r l 424 
"steg". När man programmera r 
visas på ett särskilt ställe i visa ren 
hur många "steg" man har kvar. 
Ma n blir alltså varnad i tid om 
minnet börjar fyllas. Man kan 
expandera minnet till l 568 "steg" 
i PB 100, och det kosta r ca 225 kr . 
- Även basictolken är fö renklad 
med färre kommandon. 

Men vad är då ett "steg"? Ja, 
det ä r lite okla rt , men det extra 
minnet uppges va ra på I Kbyte, 
och rymmer l 024 "steg". Det 
borde betyda att ett "steg" är I 
byte ( l Kbyte är in te I 000 byte 
uta n 1024 eller 210 byte) . Hur 
som helst är minneskapaci teten 
tillräcklig för små program av den 
art man förmodligen vill anvä nda 
en så här liten maskin till. Långa 
och komplicerade program med 
mycket data blir ändå så lång
samma och svåra att hantera på 
den lilla visaren och med det 
trånga tangentbordet. Snarare 

använder man nog en maskin av 
den här typen med små korta 
program för beräkningar man be
höver göra ofta. Eller till att få en 
fö rsta introduktion i basic från, 
eller som en kombination av all
varligt syftande hjälpmedel och 
leksak. 

Casio bestämmer: 
Tio program! 

Och just som introduktionsap
parat kan den fungera bra tack 
vare sitt låga pris och sin funge
rande - om än begränsade -
basic. Emellertid skiljer den sig 
lite från de flesta andra basicdato
rer i a ilVändningssätt . Den har 
övertagit en del släktdrag från de 
räknedosor som den tvivelsutan 
härstammar från. 

Så är programminnet en gå ng 
för alla uppdelat i 10 delprogram, 
storleken på varje delprogram är 
däremot inte given, utan ett pro
gram kan mycket väl fylla hela 
minnet. På sätt och vis är det bra 
att kunna lagra och lätt komma åt 
10 olika rutiner, men det fö r med 
sig att det känns lite bakvänt ur 
basic-synpunkt när man skall 
köra, lista och skriva program . 
Man få r då först ange vilket 
minnessegment man ska ll a rbeta 
i, och varje segment ha r en fri
stående radnumrering. 

Vilka kommandon basicen ar
betar med framgår av vå r tabell. 
Vårt programexempel visar också 
hur kommandona kan fungera i 
praktiken. 

l programmet har vi använt 
forts på nästa sida 
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slumptalsfunktionen, som här he
ter RAN#. I alla andra basictol
kar heter den RND. Olyckligtvis 
finns här också en RND, men den 
betyder avrundning. För sådana 
ändamål finns också SET, med 
vilken man kan bestämma a r1'ta I 
siffror som skall visas . Båda an
vändbara funktioner, men RND 

10 VAC 

20 PRINT "VEM GISSAR," 

30 PRINT "DU ELLER JAG", QS 

40 IF QS = "D" THEN 110 

50 X = INT(1000.RANI) 

60 INPUT "DU GISSAR", G 

70 N=N+1 

borde heta något annat! 
Vanliga matematiska funktio

ner finns i a lldeles tillräck lig grad. 
Här finns t o m både naturliga 
logaritmer och logar itmer med 10 
som bas, med funktion sa nropen 
LN och LOG. Många större da to
rer saknar lO-log, och dem behö
ver man om man t ex vill räkna 

60 IF -G=X ; PRINT "RATT, "; N ; " FORSOK!" GOTO 10 

90 IF G X ; PRINT "FOR STORT" : GOTO 60 

100 IF G X ; PRINT "FOR LITET" ; GOTO 60 

110 PRINT "TANK PA ETT TAL!" 

120 H=1000 

130 L=0 
140 G = INT(RAN' • (H-L) + L) 

150 PRINT "GISSAR "; G 

160 N=N+1 

170 INPUT "S/L/R", oS 
180 IF OS = !IL" L = G+1 
190 IF OS = "Sil H = G-1 

200 IF OS = "Rtf PRINT "RATT, 

210 GOTO 10 
"; N ; " FORSOK!" 

Programexempel 
förklarar funktionen 
•• Det här programmet är en 
sifferlek av enkelt slag. Det spelas 
maskin mot människa . Antingen 
datorn eller människan "tänker" 
på ett tal som den andre skall 
gissa. 

Redan i rad lO finner vi en 
mindre vanlig basic-instruktion, 
V AC. Den betyder V Ariab/e 
C/ear, och sitter där eftersom 
denna maskin i motsats till de 
flesta andra datorer inte nollstäl
ler variablerna när man kör ett 
program. Den egenskapen kan 
vara användbar, men för det 
mesta bör man säkra sig med ett 
VAC. 

I rad 30 ser vi att INPUT
kommandot kan förses med led
text, vilket är bra eftersom det 
förenklar programskrivandet. 
Många datorer ger inte den här 
möjligheten, utan man måste 
skriva sin led text i en PRINT-sats 
före INPUT-satsen. Ledtexten, 
eller texter över huvud taget får 

dock inte vara för långa. Om de är 
mer än 12 tecken ryms de inte på 
skärmen. Visserligen blir hela tex
ten läsbar genom att den automa
tiskt förskjufs åt vänster, men det 
hela blir långsamt och otympligt i 
ett program. Korta texter anbe
falls alltså - något som tyvärr 
påverkar möjligheten att ge lätt 
tydbara och fullständiga instruk
tioner. 

Strängvariabler betecknas med 
variabelnamn plus S på vanligt 
basic-maner. En strängvariabel 
kan dock bara vara 7 tecken lång. 
Emellertid finns det en sträng som 
heter bara S och som rymmer 30 
tecken. Ur den strängen kan man 
plocka delsträngar med ett MID
kommando och den kan därmed 
användas för viss textbehandling. 

Men i rad 30 finns alltså bara 
en vanlig 7 teckens variabel. Det 
är meningen att man skall svara D 
eller J på frågan , och svaret un
dersöks i rad 40, som leder pro-
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dB. (Jovisst, man kan lätt räkna 
fram lO-log om man har In', men 
här behövs det inte.) 

Ett skrivet program kan lätt 
ändras i. Man behöver inte skriva 
om hela raden, utan man kan gå in 
och lägga till och dra ifrån som 
man behagar. Också det en för
näm lig egenskap. 

grammet till önskad fortsättning . 
Om man svarar D på frågan vill 

man att du, dvs datorn, skall gissa 
och jag, dvs människan, skall 
tänka på ett tal. Villkoret i rad 40 
uppfylls då och det hela fortsätter 
i rad 110. Om man däremot sva
rar J, dvs jag, så vill man att jag 
skall gissa och datorn tänka på sitt 
tal. Då uppfylls villkoret inte och 
vi fortsätter direkt med nästa rad. 

Och där bildar vi det tal datorn 
skall tänka på . Den viktigaste 
instruktionen där är RAN# som 
motsvarar RND i vanlig basic. 
RAN# ger som resultat ett slum'p
tal mellan O och 1 (alltså typ 
0,628471) . Genom att multipli
cera det med 1.000 och ta heltals
delen , INT, får vi ett slumptal 
mellan O och 1000. 

Därefter frågar datorn i rad 60 
efter vår gissning. För varje giss
ning lägger den 1 till N, som håller 
reda på antalet. 

I raderna 80- 100 finns tre 
villkor, varav ett alltid uppfylls. 
Observera att de här villkoren . 
skiljer sig en smula från det i rad 
40. Om villkoret skall avslutas 
med ett radnummer, dvs om man 
skall gå någon annanstans i pro
grammet, skriver man 

IF •.• THEN radnummer 
Om man i stället skall utföra en 

funktion om villkoret uppfylls 
skriver man 

IF ... ; funktion 
Villkorssatserna avslutas här 

med ett kolon och en GOTO
instruktion . Kolon (:) är skiljetec
ken mellan flera instruktioner på 
samma rad. Här har vi använt det 
därför att vi vill göra flera saker 
när villkoret ä r uppfyllt. Eftersom 
man har ett ganska begränsat 
minne i maskinen kan man an
vända kolon för att spara plats 
också. Varje nytt radnummer tar 
två "steg" i anspråk. Om vi skriver 
en ny instruktion på samma rad 
kan vi alltså spara två steg varje 
gång. En rad kan rymma 62 
tecken, och man kan alltså ha 
åtskilliga instruktioner efter var
andra på raden, därmed sparande 
plats. Men programmet blir mera 
svårläst då, så alldeles gratis får 

Svårt lista 
i liten visare 

Till de mindre förnämliga hör 
att man har lite begränsade möj
ligheter att lista ett program. Tec
kenvisa ren rymmer ju bara en 
rad. Man kan lista på två sätt. 
ant ingen kommenderar man 
LIST när datorn är ställd i RUN-

man inte den fördelen. 
När man svarat rätt talar da

torn om det och går tillbaka till 
begynnelsen; i annat fall får man 
ett nytt tillfälle att gissa. Och 
därmed är den programbiten 
körd. 

Om man svarar D, dvs du, i rad 
40 går programmet alltså till rad 
110där datorn uppmanar oss att 
tänka på ett tal , eller "tanka" som 
det heter på det här slagets data
svenska. 

H i rad 120 och L i rad O står för 
högsta och lägsta gränsen för vad 
det lönar sig för datorn att gissa 
inom. Programmet är skrivet för 
tal upp till 1000, men det kan lätt 
ändras hä r och i rad 50. Utifrån 
högsta och lägsta gränsen gör 
datorn en gissning i rad 140. Den 

\ tar fram ett slumptal som ligger 
mellan gränserna. 

Datorn presenterar sin gissning 
i rad ISO, räknar hur många 
gånger den gissat i rad 160 och 
ber om utlåtande i rad 170. Led
texten är ganska kryptisk där, 
men det beror på att längre för
klaringar inte får plats . S/L/R 
skall tolkas som för Stort, rör 
Litet och Rätt, och man ger alltså 
datorn lämplig bokstav i förhål
lande till hur den gissat. 

Åter kommer tre villkor, varav 
ett uppfylls, i raderna 180, 190 
och 200. Om datorn t ex gissat på 
ett för stort tal svarar vi S. QS är 
alltså lika med S i rad 190, och 
därmed görs H, den övre gränsen 
att gissa inom, lika med S - l, 
gissningen minus ett. Om giss
ningen nämligen var för hög så 
måste det sökta talet vara mindre 
än gissningen, rimligen. Därmed 
ändrar datorn den övre gränsen 
för sina gissningar. Ungefär lika
dant fungerar det hela om datorn 
gissar med ett för litet tal. Den 
ändrar då sin undre gräns. Om 
den däremot gissar rätt, så är 
saken klar. 

Tilläggas kan bara att pro
grammet tar 347 "steg" i anspråk 
av de 544 som finns tillgängliga . 
Det är alltså inte så särskilt svårt 
att fylla minnet! • 



läge, eller också i WRT-Iäge. (I 
WRT-Iäget skriver man pro
.gram.) I RUN-Iäge stegas hela 
programmet fram', rad för rad, 
automatiskt. I WRT får man byta 
rad med .EXE-tangenten som mot
svarar den vanligare RETURN. 
Man kan också lista en önskad rad 
genom att skriva LIST radnum
mer. Men begränsningen ligger i 
att man bara kan lista från små 
till större radnummer. Inte bak
länges. Med bara en rad synlig åt 
gången skulle man vilja stega 
också baklänges. Det kan man på 
konkurrerande maskiner från 
Sharp, t ex . En annan farlig egen
skap är att variabel namnen är 
minerade. Nästan i alla fall. För 
de variabler man använder finns 
fasta minnesutrymmen avsatta. 
Man kan använda både ett tecken 
och ett tecken plus index som 
variabelnamn, alltså t ex A och 
B(I ), osv. Problemet är bara att 
det finns 26 minnen, och inte mer, 
i normalt driftsätt. Med 26 bok
stäver finns det alltså ett minne 
per bokstav. Men varje minnescell 
kan ha flera namn! A kan sålunda 
också heta A(O). Det kan man nog 
lära sig att komma ihåg. Och B 
kan heta 8(0), men också A(l)! 
Och C är samma variabel som 
A(2) och 8(1) och C(O). Det finns 
alltså systematik i galenskapen, 
men vem kan på rak arm säga att 
N är samma cell som D(9)? Nej, 
bäst är alltså att inte använda 
indexerade variabler tillsammans 
med vanliga . Men det inskränker 
användbarheten. 

Snabbaste 
fickdatorn 

Och det finns fler begräns
ningar och konstigheter. Men låt 
oss inte fastna i dem utan i stället 
här glädjas åt snabbheten hos 
datorn . Den första fickdatorn som 
kom var Sbarps PC 1211 . För den 
tog det ca 220 s att köra en tom 
slinga I 000 varv. (FOR I = l TO 
1000:NEXT I). Därnäst kom Ca
sios FX 702P som bara behövde 
17 s. ästa namn på scenen var 
återigen Sharp med PC 1500 som 
klarade slingan på ca 14 s. Den 
nya Casio PB 100 behöver bara 
hälften, ca 7 s! En dramatisk 
minskning under ett par års tid. 
Ännu återstår en del till sna bbhe
ten hos t ex ABC 80 som bara 
behöver ca I s, men fickdatorerna 
närmar sig snabbt. 

Det finns för ögonblicket två 
intressanta tillbehör till PB 100 . . 
Det ena är den minnesrnodul vi 
nämnt i texten. Med den ökas 
alltså det tillgängliga minnesut-

rymmet nästan trefalt. Det kan 
behövas om man vill fylla alla 10 
minnesutrymmena med program . 

Det andra tillbehöret är en kas
settanpassning som gör att man 
kan lagra program och data på en 
kassettspelare. All information i 
datorn ligger annars kvar även när 
man stänger av den, men om man 
t ex helt vill byta programuppsätt
ning eller om man har fler pro
gram än vad som ryms i minnet 
kan.det vara mycket användbart. 
Datalagringen på kassett gör att 
man kan bearbeta hur stora data
mängder som helst, t ex i ett 
budgetprogram, men åtkomstti
den för data på kassettband be
gränsar väl i praktiken vad man 
står ut med. En månadsbudget 
bör ju ta mindre tid än en månad 
för att köra om den skall vara 
meningsfull . .. Nja, så illa är det 
nog inte, men för större ekono
miska och andra krumsprång be
hövs det större don, även om PB 
100 nästan kan göra allt som en 
stor dator kan . Om man beväpnar 
sig med tålamod och dessutom har 
ett intresse för att pussla samman 
ett stort program i små delar. 

Casio möter 
Sinclair 

På svenska marknaden finns nu 
två datorer under tusenlappen . De 
är Casio PB 100 och SincIairs 
ZX81. Vilken är då "bäst"? Båda 
är billiga och har en användbar 
basic, men är samtidigt små och 
lite svårskötta på grund av litet 
eller avigt tangentbord. Där har 
knappast den ena' försteg före den 
andra . ZX81 är en mera konven
tionell dator som man ansluter till 
en bildskärm med ordentlig pro
gramlistning på . Man kan också 
göra grafik på skärmen och bygga 
ut den på mångahanda sätt. 

Casio är mera ett räknehjälp
medel som man kan ha med över
allt. Man behöver inte ansluta den 
till någon bildskärm. Man behö
ver inte lagra program på kassett 
eftersom de ligger kvar i minnet så 
länge man vill. På något sätt har 
den karaktär av programmerbar 
räknare som man kan skräddarsy 
för. sina egna behov. Och det är 
lätt att göra det tack vare basic
språket! 

Så frågan är knappast vilken av 
de billigaste datorerna som är 
bäst, utan hur man vill använda 
sin dator. 

Och PB 100 är en mycket 
prisvärd tingest med bra kapacitet 
för de dagliga små beräkningar 
många tekniker gör." yast, billi
gast och minst!" B H 

Tangentbord 
med membranswitchar 
• I samarbete med N Fi Electro
nics har Fertronic tagit fram två 
nya tryckpaneler av membrantyp. 

Sverigebordet som har forma
tet 300 x 200 mm och en tjocklek 
av endast 0,66 mm samt klarar 
temperaturområdet - 40 till 
+70°C. Avkodning med X/Y 
matris. Ovanför tangentfunktio
nerna finns ett klart visarfönster 
(kan klippas bort, om det ej be
hövs) som passar för LCD, LED 
eller egen utrustning . 

Digital A VO-meter 
• En ny design av digitala multi
metrar har lanserats av Thorn 
Emi Instruments Ltd, Dover, 
Kent , för användning inom ser
vice, fä ltbruk, bilindustri samt all-

arkeri ng finns för små och 
stora bokstäver. Bordet som tål 
krävande miljöer är lätt att mon
tera. 

Vidare kan nämnas att pane
lerna har ytbehandlats med en ny 
teknik, utvecklad av N Fi. Detta 
gör panelerna mycket tåliga mot 
kemisk och mekanisk påverkan. 

Det flexibla Hexadecimala 
bordet kan anpassas direkt till 
Sverige bordet. Storleken är 
86 x 86 mm. 

Marknadsförs av Fertronic AB, 
telefon 08/25 2610. 

männa mätningar. 
A VO 2000-serien har konstrue

·rats, utvecklats och tillverkats vid 
Doverfabriken. Företaget har 
koncentrerat sig på ergonomin för 
att få fram ett lättanvänt instru
ment. 

Serien har flera gemensamma 
egenskaper. 

De viktiga nya egenskaperna 
är: 

Direkt ansluten mätprob, som 
möjliggör enhandsmätning. 

3 1/ 2 siffrors kristallvisare på 
den närmaste delen av framsidan. 

Väska finns tillgänglig och är 
försedd med bärrem. 

Digminor 2000 har en speciell 
summer, som är användbar vid 
ledningsprovning. 

Mätområde 2-1000 V AC & 
DC 20 mA - 2 A AC & DC. 2000 
ohm, 200 ohm och 20 Mohm. 

Diod test finns . Kostar ca 
1100:-. 

Avometer 2001 är i första hand 
konstruerad för fältbruk och spe
ciellt för serviceingenjörer och 
tekniker. Den har flera mätområ
den än DIGIMINOR 2000 och är 
försedd med ljudsignal. Mätområ
den 200 mV - 1000 V AC & DC; 
0,2 mA - 10 A AC & DC; 200 
ohm - 20 Mohm. DIOD TEST 
finns . 

2001 kostar ca I 265:-. 
Generalagent: SRA Comm uni

cations AB, telefon 08/7521000. 
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lingen. Blir A BC 800 den sista 
svenska produkten från Luxor 
och kommer i så fall japanska 
da torer att bä ra na mnet Luxor i 
fortsättningen? Så ha r ju skett 
inom andra områden av hem
elektroniken med hi fi-utrust
ning, videobandspela re och 
tv-apparater som exempel. Eller 
kommer det svenska konceptet 
att utvecklas och leva vida re? 

I dagens läge växer ABC 800 
stadigt på tillbehörssidan. Den 
senaste produkten i raden är en 
ny färgrnonitor med 80 tecken 
per rad , döpt till ABC 812, ett 
tlexskivminne med två 8" dri
ven heter som heter ABC 838 
och ett RAM-"tloppy". Det ·se
nare är helt enkelt ett extra 
minne där man lägger tillfällig 
information som man normalt 
annars lägger på en tlexskiva . 
Minnet kan i det hä r fallet vara 
128 kbyte till 512 kbyte stort. 
J ämfört med ett tlexskivminne 
går det i det här fallet enormt 
mycket snabba re a tt hämta och 
läm na data. 

Ergonomisk 16-bitars 
- nu även från Japan 

Ergonomiska synpunkter på 
hur en dator skall va ra utformad 
kommer ursprungligen från Eu
ropa. Vårt svenska Alfaskop 
hörde till föregångarna. I andra 
vä rldsdela r har det gått litet 
trögt med den utvecklingen men 
det börjar att röra på sig. 

Tangentborden ä r ofta för 
höga och sammanbyggda med 
bildskä rmen och datorn . Det 
ka n va ra svårt för opera tören att 
a npassa sig till ett sådant sy
stem. 

u börjar .Japa n vakna på 
den hä r sidan med Panasonic 
JB-3000 som ett exempel. Det 
är en 16-bita rsdator med ett 
löst, pla tt ta ngentbord som har 
ha ndlovstöd . Bildskärmen är se~ 
pa rat och placeras lämpligen på 
den 95 cm höga datorn . 

Själva datorn har 8088 som 
processor. Minnet ä r som stan
dard 144 kbyte stort där använ
daren ha r tillgå ng till 96 kbyte. 
M ax imalt ka n det byggas ut till 
272 kbyte. 

Monitorn ha r grön skärm, 
men till datorn kan man alterna
tivt ansluta en färgrnonitor ef
tersom datorn kan generera å tta 
färger. Ma n kan också få ut 
grafik med upplösningen 

640 x 400 eller 320 x 200 punk
ter. 

Programvaran är baserad på 
di skoperativsystemen MS- DOS 
eller CP / M. Representant för 
Panasonic i Sverige är Compe
lan data AB, Flen. 

Ytterligare en 
16-bitars japan 

Ytterligare en japansk 16-bi
tars dator debuterade på mäs
san. Det va r Sanyo M BC 4050 
som har funnit vägen hit genom 
generalagentens försorg. Det är 
Woniam data AB som företrä
ner märket i Sverige. 

Datorn har en 8086-processor 
och arbetar med C P/M-86 . 
Som tillbehör finns en numerisk 
processor, typ 8087, som ger 
extra snabba ari tmetiska beräk
ningar. Tangentbordet och bild
skärmen ä r å tskilda och bild
skärmen kan tiltas (vridas i ver
tikalled). Datorn kostar under 
30000 kr. 

Bläckstråleskrivare 
för bara 8 500 kr! 

Bläckst råleskrivare. Ordet fö r 
tankarna till en sna bb och näs
tan ljudlös utskrift men också 
något utopiskt och synnerli gen 
dyrbart ? Fel! Bläckst råleskriva
ren finns redan i dag för ba ra 
8 500 kr. Den skriver med 270 
tecken / sekund vilket betyder en 
A4-sida på 10 sekunder och dess 
ljudnivå ligger under 54 dB (A). 
Det rör sig om en matrisskrivare 
frå n Siemens. Rastret är 9 x 12 
punkter. Med den här skriva ren 
kan man även åstadkomma gra
fik. 

Skrivaren betecknas PT 88 
och säljs av Siemens aktiebolag, 
sektion KT. 

NYHETER I KORTHET:· 
~ Den japanska mikrodatorse
rien Ibex , som i Norden repre
senteras av Göteborgsföretaget 
Scandinavia n Micro Marketing 
AB, SSM, sälj s nu i Norge 
genom Facitbutikerna. 
~ Acorn Computers gör nor
malt datorer baserade på 
6502-processorn . Som option 
ka n man nu få 16032 vilken ä r 
National Semiconductors nya 
32-bitars da tor. 
~ Motorola ha r nu startat serie
produktionen av 15 MHz 
snabba 68000-processorer. 
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Fig 4. Minnesexpansion, upp till 512 k, till Luxor ABC 800. 
Minnet kan användas som ett snabbt virtuellt sådant som 
ersättare till betydligt Idngsammare j1exskivminnen. 

Fig 5. Panasonic JB-3000 är en ny japansk 16-bitars dator. 

Fig 6. Ytterligare en 
16-bitars japan: Sa
nyo MBC 4050. 

Fig 7. Nedan: Bläck
stråleskrivare till 
lågpris! Siemens nya 
matrisskrivare kostar 
bara 8 500 kr men 
skriver 270 tecken/ 
sek. 



Utan konkurrens I 

JVC - Videokamera 
KY2700AEmed 
600 linjers upplösning 
Den nya BROADCAST KAMERAN är utrustad med 
saticonrör och har en upplösning på hela 600 linjer, 
vilket garanterar en skarp och klar bildåtergivning. KY 
2700 AE är också försedd med en linjär matrix som gör 
färgåtergivningen perfekt. 

JVC KY - Serien 
- ett av marknadens mest kompletta 
kameraprogram. 

~ BELL EJ HOWELL 
Box 193 . 172 25 Sundbyberg ' Telefon 08-98 1250 . Telex 17133 

In fo rma t lonSlJanSt 29 

Några viktiga data 
o Tre 2/3" (17,7 mm) saticon-rör 
O C-gänga 
O Automatisk vitbalans 
O Automatisk svartnivå - ABL 
O Linjär Matrix 
O 600 Linjers upplösning 
O Signal/Brus 52 db 
O Master Black Controi 
O ABC - motverkar eftersläpning 
O 2-Linjers konturtecknare 
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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 al/a typer av 
ljudanläggningar. Alla 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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program, men det gör' vi alltså 
inte. Mina medarbetare har 
också instruerats att inte beröra 
något sådant med mindre än att 
kunderna ställer direkta frå
gor", säger en VD för en specia
liserad affärskedja till mig. 

~ Am-stereo håller så sakteliga 
på att förverkligas på vår konti
nent, där den ena storstadsregio
nen efter den andra blir inrättad 
för sådan sändning, däremot 
kanske inte mottagning ... 

KDKA heter den station i 
Pittsburg h som menar sig vara 
världens första reguljärsän
dande kommersiella vilken blev 
först med att "gå i luften" efter 
FCC-lincensiering. Det skedde 
den 23 juli i år. Men det blev en 
synnerligen kort debutsändning 
- den varade endast 10 minuter, 
under vilken tid stationstekni
kerna fintrimmade Kahn-sända
ren man använder. KDKA:s sys
terstation WBZ i Boston blev 
aktiv bara en vecka senare, och 
nu i höstas har vi nästan två 
dussin stationer spridda landet 
över vilka antingen satt in 
Kahn-sändare eller steg från 
Harris för att distribuera am
stereoprogram till de fåtaliga 
lyssnare vilka har mottagare. 

WQX/ i Atlanta, som blev 
första station att använda Har
ris-systemet, hade planerat att 
skänka bort flera hundra am
stereomottagare som ett led i en 
promotion-kampanj för statio
nen och introduktionen, men det 
slog slint; inga apparater gick 
att uppbringa . Ett liknande pro
blem visade sig vara förknippat 
med aktiviteterna som en 
Kahn-sändande station i Miami 
hade tänkt sig. Kahn har nu
mera tillkännagivit att man in
gått ett avtal med McKay
Dymek, en tillverkare av proffs
klassad am-utrustning, om att 
få bygga in Kahn-kretsar i nya 
McKay-Dymek-mottagare. För 
att tillhandahålla prisbilliga 
Kahn-bestyckade radioappara
ter har bolaget Mura Corpora
tion anlitats för en rad promo
tion-uppdrag, liknande det i 
Miami, på uppdrag av rundra
diointressen. 

Läget är alltså det, att trots 
att ett antal radiostationer fak
tiskt varit aktiva en tid med 
am-stereo har mycket få männi
skor kunnat följa några sänd
ningar med avsedd stereover
kan . 

~ Televisions-pionjären dr Vla-

dimir Zwory kin avled för en tid 
sedan i Princeton, New Jersey, 
dagen innan han skulle fylla 93 
år. <, 

Han var född i Mourom i det 
gamla Tsar-Ryssland och son 
tin en redare. Hans intresse 
fångades tidigt av elektriska 
kretsar och kommunikation och 
god näring för detta fick han då 
han som barn lekte på komman
dobryggan till något av faderns 
fartyg . Det här ledde omsider 
till att denne sände sonen till S :t 
Petersburgs Tekniska högskola, 
som han utgick från 1912 med 
examen i elektroteknik. Under 
högskoleåren studerade Zwory
kin under professor Boris Ro
sing, som han också blev assi
stent till. Rosing hyllas av Sov
jetunionen i dag som televisio
nens fader, detta på den grund 
att Rosing så tidigt som 1906 
var övertygad om att lösningen 
till en praktiskt fungerande bild
överföring knappast låg i några 
mekaniska system, som telefo
nens, utan i Braunska rör, dvs 
det som skulle bli katodstrålerö
ret, sådant vi känner det. Dr 
Zworkykins nu klassiska Icono
skop och Kinescop koncipiera
des längs dessa linjer. 

Examensåret 1912 skrev den 
unge Vladimir in sig vid College 
de France i Paris, där han kom 
att studera röntgenstrålningens 
fundamenta, en då ganska ny 
vetenskap. Hans lärare var den 
berömde professor Paul Lang
evin. Första världskriget avbröt 
studierna och han återvände till 
Ryssland för att ingå i armens 
signalkår. Med freden 1918 
lämnade han hemlandet och ut
vandrade till Förenta staterna, 
där han blev amerikansk med
borgare 1924. Kort efter sin 
ankomst blev han anställd av 
Westinghouse för att ägna sig åt 
forskning på områdena fotoelek
trisk emission och bildöverfö
ring. Fem år senare, 1929, gick 
han till RCA där han slutligen 
blev chef för det elektroniska 
forskningslaboratoriet. 

RCA åberopade sig ofta på 
den invandrade ryssens geni och 
utnämnde honom till "televisio
nens fader", något han konse
kvent avböjde. I stället under
strök han alltid för intervjuare 
att flera hundra tekniker hade 
bidragit till utvecklingen under 
åren . Han brukade anställa jäm
förelsen med en stege - varje 
pinne i den hade satts på plats av 
någon, "och den möjliggjorde 

för andra att ta ett kliv till uppåt 
och överblicka problemet lite 
bättre än tidigare" . Hur som 
helst omfattade hans bidrag det 
första användbara tv-bildröret, 
och applikationerna var just Ico
noskopet och Kinescopet med 
sina rör . Dr David Sarnoff. som 
anställde Zworykin, drog sig till 
minnes det första mötet dem 
emellan: Då hade han frågat 
ryssen till hur mycket denne 
uppskattade kostnaden för att 
utveckla televisionsprojektet till 
något som kom nära ett prak
tiskt fungerande system. Zwory
kin, som mest hade i huvudet 
själva forskningskostnaderna , 
drog till med att det nog borde 
gå lös på sådär 100 000 dollar. 
Sarnoff fick under de följande 
åren åtskilliga gånger anledning 
att påminna honom om det här, 
eftersom RCA lade ned ca 50 
miljoner dollar på projektet in
nan koncernen fick tillbaka så 
mycket som en penny. 

Vid tiden för sin död hade 
Zworykin rätten till över 120 
patent, uttagna i hans namn, 
och de omspände vida områden, 
från eldledningskontroll till 
styrda missiler och mängder av 
elektroniska kretsar, samt för
stås, tv-tekniska lösningar. Han 
var en av detta århundrades 
stora nyskapare och tekniker. 

~ Fast standardkommitten 
ännu inte då detta skrivs har 
frisläppt sin rapport har det 
läckt ut att EIA, elektroindu
strins branschförbund i USA, 
genom sin konsumentelektro
nikgrupp föreslår vissa mättek
niska standarder för kassettdäck 
och det hela tyder på att väsent
liga saker kan vara i görningen. 

Kommittens uppdrag syftar 
till standardisering av de para
metrar vilka de olika tillver
karna låter specificera sina pro
dukters prestanda efter. Ytterst 
vill man ha data vilka blir me
ningsfullare för den stora publi
ken än de är i dag. 

Ett talande exempel är fast
ställandet av O dB-nivån, sådan 
den indikeras på utstyrningsin
strumenten i kassettdäck. Fram 
till nu har envar varit oförhind
rad att lägga den nivån praktiskt 
taget varhelst man behagade, 
detta relativt den mättnads nivå 
som avsätts över magnetbandet. 
Den som vill visa upp mycket 
goda signal/brus-värden kan 
lägga nivån högt, t ex vid 200 
nWb/m. Men det påverkar O 

dB-n'ivån så att den kommer att 
hamna nära mättnads punkten 
hos bandet, vilket lämnar föga 
utrymme för någon överst yr
ningsmarginal. Omvänt gäller, 
att den tillverkare som vill 
gynna den senare faktorn kan 
lägga sin O-nivå vid bara 145 
nWb/m, ca 3 dB under den 
förstnämnda. Här blir det då en 
högst rimlig överstyrningsmar
ginal men 3 dB lägre s/n. 

Andra data, som t ex de vilka 
gäller frekvensgång, klirrnivå 
vid O dB, MOL och klirr ("har
monisk distorsion"), beror alla 
på den här nyckelfrågan, vilken 
kommitten hoppas kunna anvisa 
en lösning på genom att etablera 
en standardiserad mättnads nivå 
O dB vid 250 nWb/m för kas
settdäck resp 400 n Wb / m för 
stora bandmaskiner. 

En annan ändring tar fasta på 
mätningarna av svaj, vilket tra
ditionellt utförs med en vägd 
wrms-metod, dvs ett medelvärde 
som "vägs" enligt en viss kurv
faktor . Kommitten hävdar att 
detta överlag har resulterat i 
overkligt goda data också för en 
del produkter där svajet - lång
samt såväl som snabbt - helt 
enkelt ligger så högt att det är 
hörbart, och nu vill man där i 
stället se ett toppvägningsvärde 
genomfört, i vilket kortvariga 
toppar beaktas då man kalkyle
rar nettot av alla svajbidrag i 
signalen. Den blir givetvis allt
jämt uttryckt som ett procent
värde. 

Kommitten har uppenbart 
ännu inte nått enighet om vad 
man bör göra i fallet signal/ 
brusförhållande. Av hävd har 
flertalet kassettdäck som sålts i 
USA haft data uttryckta i 
A-vägda s/n-tal, men en som 
övertygande argumenterat att 
kommitten och branschen bör 
gå över till att använda CC/ R
vägningskurvan i förening med 
en medelvärdesvisande voltme
ter är dr Ray Dolby. Detta alltså 
i stället för den kvasi-toppmeter 
som CC/R-normen föreskriver. 

En första remissomgång har 
givit stöd åt Dolbys tankar i 
frågan, men senare har det visat 
sig att en majoritet troligen fö
respråkar endera att man håller 
fast vid A-kurvans mätvärden 
eller att man tillämpar CC/R 
strikt efter nuvarande norm -
alternativt att man lämnar till
verkarna frihet att välja mellan 
de två sistnämnda. • 
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Ringkärne
transformatorer 
Köper du från TOROlD, det är vi som är 

specialisterna. 
Beställ våra lagerförda 
transformatorer för 
omgående leverans. 

Primärspänning 
.220V / 50Hz 

Effekt 

VA 

15 

30 

50 

80 

120 

225 

300 

500 

Spänning 

V 

2x 6 
2x 9 
2xt2 
2x15 
2x18 
2x24 
2x 9 
2x12 
2x15 
2x18 
2x24 
24V 
117 
2x 6 
2x 9 
2x12 
2x15 
2x18 
2x24 
24V 
2x 9 
2x12 
2x15 
2x18 
2x22 
24V 
117 
2x 9 
2x12 
2x15 
2x18 
2x20 
2x22 
2x30 
2x20 
2x24 
2x30 
117 

2x24 
2x30 
2x33 
117 
2x24 
2x30 
2x33 
2x38 

Artikel
nummer 

201 .062 
201 .092 
201 .122 
201 .152 
201 .182 
201 .242 
203.092 
203.122 
203.152 
203.182 
203.242 
205.241 
205.117 
205.062 
205.092 
205.122 
205.152 
205.182 
205.242 
208.241 
208.092 
208.122 
208.152 
208.182 
208.222 
212.241 
212.117 
212.092 
212.122 
212:152 
212.182 
212.202 
212.222 
212.302 
222.202 
222.242 
222.302 
230.117 
230.242 
230.302 ' 
230.332 
250.117 
250.242 
250.302 
250.332 
250.382 

Vnerdiam. Pris SEK exkl. moms 
x hÖjd 

mm 2-4 

60x31 96:- 81 :-

72x33 104:- 87:-

82x35 109:- 92:-

82x35 111:- 94:-

95x36 116:- 98:-

95x36 119:- 102:-

95x45 134:- 112:-

95x45 137:- 116:-

114x47 174:- 147:-

115x59 191 :- 162:-

115x59 195:- 166:-

140x60 233:- 198:-

140x60 238:- 202:-

Monteringsdetaljer och emballage ingår. 
Frakt tillkommer. 

För större antal eller andra data kontakta oss för 
mer information. 

Torold Tran.formator AB 
Trädgårdsgatan 26, 352 34 Växjö. 
Telefon 0470-4 80 80. Sweden. 

. Info rmatlonst janst 31 
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DECEMBER 1982 
Månadens solfläckstal: 85 
I ~T 1979, nr 4, visades hur. diagrammen ska tolkas. 
~l~g~am~.et över brusfältss.tyrkan anger den fältstyrke
mva l dB over l J.LV Im radiobruset förväntas överstiga 
högst 10 % av tiden. Bandbredden antas vara 3 kHz 
men kurvorna kan lätt omräknas till en annan band~ 
bredd om 10 log B 13 adderas till avläst värde. B är 
önskad bandbredd i kHz. Punkterna visar rekommen
derad frekvens . 
Prognoserna är framtagna av Televerket avd RL 
fun~. ' , 

12 14 16 18 20 22 24 
GMT 

~ ~ ~ ~ 12 l' ffi 18 ro n 24 
GMT 
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GMT 



• 
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 
Halvledare & tillbehör Transformatorer Monteringsdetaljer 
Kondensatorer Säkringar Lödutrustning 
Motstånd Apparatlådor Verktyg 
Kristaller Rattar Litteratur 
Drossiar Gnuggsymboler Aluminium 
Omkopplare PC-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 871676-3 
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 

. . 

Informauonstlanst 32 
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PASSA PÅ! 
Bra handböcker lill förEaspris! 35 % raball . 

• Du som är intresserad av foto, bilar, båtar eller att bygga elektronik 
själv bör passa på nu! Du får här chansen att köpa bra handböcker 
inom Ditt specialområde till förmånligt pris - 35 % lägre än ordinarie pris. 

FOTO HAND BOKEN 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 nytt 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 37:
Din prII 23:50 

sKÄRGARDS
NAVIGATION 
Sten Ramberg . 
Boken behandlar allt som är 
väsentligt för att navigera 
inomskärs: hur man tar ut en 
kurs, pejlar, manövrerar i 
dimma. 
80 sidor. Inb. Färg. 
C :a-pris: 53:-
DIn pris: 34:-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Skicka in 
kupongen nul 

"'.,1 
/ 1 

I 
I 
I 
I 

------

DIn pris: 23:- DIn pris: 21:50 

_______________ ,d;;;. ___ ... BYGG SJÄLV 5 

I - ELEKTRONIK jag beställer nedanstående 
bok/böcker. 
Vår exp.avgift på 2:50 per försändelse 
samt postens portoavgifter tillkommer. 

.. . .. . . ex Fotohandhoken 

...... ex Fototester 

.. .... ex Alla Bilar ·82 

...... ex Skärgårdsnavigation 

...... ex Bygg Själv 5 - elektronik 

...... ex Bygg Själv 6 - datorer 

DItt 
,.ta 

C :a 
pris 

23:50 37:-

23:- 35:-

21:50 33:-

34:- 53:-

25:- 40:-

25:- 40:-

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

Adress ..... ... .. ..... .... ......... ..... .. ... .... ... .... . 
Postnr .... . ... Postadress ... . . . .. .... ... ... . . .. . . . . . . 

RT 12-82 

Frankeras ej 
Special tidnings· 

förlaget 
betalar portot 

Behandlar radiostyrning, 
I amatörradio, bilelektronik, 
I mätinstrument, fotoelektronik 

I 
I 

mm. 
18,5x25 cm. 144 sid. 
C :a-pris: 40: -

Specialtidnings- I Din prII: 25:-

förlaget AB I BYGG SJÄL V 6 

~ I -DATORER _ 
•••••••••• _1 För dig som vill bygga dato-

SVARSPOST 
Kundnummer 31852049 
10360 STOCKHOLM 3 

I rer. Även för dig som vill lära 
dig hur datorer fungerar och 

I kan användas. 
I 18,5x25 cm. 144 sid. 

I C :a-pris: 40:
DIn pris: 25:-

I 
I--------------~~ 



·MOSPOWER 
OBS! 

Svensk 
tillverkning 
MOS 100 

2x 50 WATT 
MOS 160 

2x80WATT 
MOS 200 

2x100 WATT 
MIN ICs' nya revolu t ionerande MOS FET effektförstärkare är uppbyggda med moder· 
naste teknik och med HITACHIs nya spännings· och strömtåliga MOS FET effekttran· 
sistorer med " rörkaraktäristik". På grund av att övre gränsfrekvensen för MOS FET· 
transistorer ligger ca 10 gånger högre än för van liga transistorer kan man öka snabb· 
heten/ SLEW RATE, och min imera transientintermodulationsdistorsionen TlM (OlM , 
SID e c). 
Först ärkarstegen är uppbyggda på ett dubbelsidigt kretskort av epoxylaminat och de 
vikt iga drivkretsarna är ing jutna i värmeavledande epoxy för bästa temperaturstabi li · 
tet. Modulerna levereras färd iga med monterad kylare samt intrimmade och körklara. 
MOS 100 och MOS 200 är kompletta MOS FET Stereo·effeklförstärkare. De leve· 
reras i lätt byggd byggsats med tr immade förstärkarmoduler, låda, nätaggregat samt 
byggbeskrivn ing. Lådan är byggd enligt 19" rackstandard och är mekaniskt mycket 
stabil. Panelmått : 110 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 drivspanning ger denna modu l 100 Watt i 4 ohm och 
70 Watt i 8 ohm. Mått : 1~5 x 100 x 56 mm. 
Gemensamma tekniska data: 
Ingångskänslighet 0,775 V 
Ingångsimpedans 10 kohm 
Högtalarimpedans 4 ohm -
Frekvensom fång - 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 

PRISER MOS 100 2x50 Watt 990:-
MOS 160 2x80 Watt 1290:-
MOS 200 2x l 00 Watt 1490:-
MPM· l00 lörstärkarmodul 445:-
Handtag 2 st 50:-
Niltaggregat för 1 eller 2 st MPM·l 00 295:-

Priserna 
inklusive 
21 ,51 % moms 

Katalog mot 10:- I .edel eller frlmllrken. 

Box 12035, 75012 UPPSALA 
Butik Prästgårdsgatan 1. Tel. 018·109390 

Informauonstjanst 35 

Komponent
huset i 
Huddinge 

DIGITALA MULTIMETRAR 

31/2 siffrors LCD med 10 mm siffer
höjd. Aut. polaritet och nollställning, 
överbelastningsskyddade. 10Mohm 
impedans och ± 0,2% basonog
grannhet (DC-V). Instrumenten leve
reras med testkablar, batteri, 
reservsäkring och bruksanvisning. 

KO-2SC med skjutomkopplare för 
områdesval, max 1000V DC, 500V· 
AC, 200mA DC och 2 Mohm resi
stansområde. Med bärrem. 
Pris kr 344:- exkl moms. 

KO-SSC med vridomkopplare för 
områdesval, max 1000V DC, 700V 
AC, 10A DC/AC och 20 Mohm resi
stansområde. 
Pris kr 492:- exkl. moms. 

KO-30C lika KD55C men max 
1A DC/AC. 
Pris kr 462:- exkl. moms. KO-55 C 

OKAB-ROEDERSTEIN AB 
Box 5046 • '4' 06 Huddinge. Te' 08/88 O, 36, 9700 25 • Telex 17'22 OKAS 

IntormatlOnstjanst 36 

KAN INGEN ANNAN KONKURRERA, sA FAR 
VI GÖRA DET SJÄLVA. 

InformattonstjanSl 37 

Här är ROGERS eget svar på 
klassikern BBC-Monitorn LS3/5A. 

ROGERS LS 1 
lite högre verkningsgrad 
lite bättre effekttålighet 
lite bättre basskjut (popvänligare) 
lite billigare 

1----------
1 
Ja tack, sänd mig mer information om 
Rogers-programmet och en handlarlista. 

1 Namn ____________________________________ __ 

1 Adress -------------------------------------

1 Postnr _____________ Ort --------------------

RT 12-82 

1 Sänd kupongen till generalagenten 

1 TorTmy Jenving ~ , 414 51 Göteborg 
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"[L~3 
~~'SIDOR 

M/I.".I 
360-FET 
Ett ypperl igt FET· Instr ument som till· 
fullo . rsin ." örvoltm,t.r. Konstant ~ 
i~ngsimptd .. ns 10 MO HM. OCV :O.25. 
l , 2,5, lO, 250 , lOOOV , ACV , 2,5, lO, 
50. 250, 1000 Volt . DCA; 25uA. 2,5, 
25. 250 mA. Ohm: 1 Ohm- SaD MOHM 
Axl , lI l0, x 100 . • 1000 , ), 10000. dB : 
,20 , 62 d8. Kostat 399 :-

Utförsäl jes sS ISngt lagret räcker! 

Har kona t kr 495 :- 6if!J'!JNmWm:mw. 
NU kr 
300:--

lilrdio2dW 

Nu kr 275:-
HF ·pro b 2,5-50 volt 300M C Kr 125 :
HV ·prob 30 KV. Kr 150 :-

Stereo-rad lQ med kassettbandspelare med 
vil ken NI aven kan avnjuta stereosa ndningar 
p3 rad iO MV och FM Lält all mon te ra I 
dadal avse II uttag pA Instrumentb,adan 

Polvändare Kr 399:-
A traktiva skyddsväskor för ovanstlende 
instrument Kr &5 :-
Passande HV·prob 30KV. Kr 180:
Passande högfrekvensprob för 50 Ke 
till 300 Mc. Kr 75 :-

10 tr anSistorer. 4 dioder, 3 lC ·k,etsa r Storl ek 
44 .180 .. 150 mm Passande kassetler 
Philips modell Passande skyddsväska lör samtl iga 

instrument. Kr 60 :-

Poli_nn. Compu 20 
S,alvso kande pA 20 kanaler Programmerbar 
mlcrodator som kan prog rammeras lo r 1920 
olika frekvense r ,nom 77 -89 MC och 

MiUWohmlt. VM- 250 

Eli synner ligen anvandbart 
mstrument for wval kon · 
stru ktion som avancerad 
servlu lorfrekv.omrldel 
20 p/s- 2 Mc. 12 matarn· 
riden med tullt utslag 'r. 
100uV - 300V . l lg. 
spänn ingar som 20 uV 161 - 1 n MC Inga lo·sa kr istaller erfordras 

Har kostat kr 1290 :- kan val avl i sas. Inglngs· 
Impedans 10 Mohm. 
dB·skala: - 70 ... +52 dB 

Kostat 8 10 :-
NU kr 955:-

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

~, ~O():: 

'. O .' 
• • • 

NU kr 595:-
SG - 20JoKostat 715 :- NU kr 575:
Synnerligen plIsvård och stabil signalgenera tor lor hek· 
v,nsllandel 250 Kc - 300 Mc Helt ran~stor i.rad . Grund· 
lon 250- 100 IAc övartonskaI. UIO- 300 lAe . 6 grundtons· 
band Inbyggd kristall kal. '0,05 % med yttre kll",11. 
lAodulatlon 1000 pis Variabel 0- 60 %. Utll1inning 
0,1 volt AMS. Sladdar ohörtel. lör Kal. medlöller. 

MG - tDO Kostat 615 :- NU kr 495:-
T oogenerator av nästan prolesslOnell klass till ett otrollgl 
Ilgt pliS. 19 pis - 220 Kels "nus med Ilättre än 1 % dIS' 
tort ion (e a 0.3 %1 Fyrkantvlg 19 pis - 100 Ke. Stig· 
lid battr, än 0,2 uS. UllI1annlng 10 V PIP Skärmad 
kab,1 medioiler 

Äter försä ljare sökes. V i lämnar de absolut lä gsta nettopriserna. 

Sydimport Handels & Importfirma 
Vansövägen 1 • 12540 Älvsjö 2 • Tel. 08/47 0034 

In fo rmatlonstjansl 38 

LÄR DIG 
* CP/M - Operativsystem * BASIC 

* Microsoft BASIC * COBOL 

NU kr 455:-

MM- Dll 
PolISscanner Iör blde 79 och 168 MC·bande, 
Tala lt 8 kanaler vi lka kan disponeras valfr ll( 
Ino m de b3da banden Sakn ing sker pA haga 
och l!ga bandel samtrdigl 

NU kr 290:-
500 - Wtr . Kostat 365 :-

Ny a tuffa Syd import 500- Wlr. Instru mentet som kl.rlf .111. 
DC, 250 mV, 2,5, tO , 50, 250, 1000 Vol I. K i.~igh .. 
100000 OhmNolI. AC , S, 10, 50, 250, 1000 Vo ll. 
DC, 10uA, 2,5, 25 , 500 mA, 10 A. AC , tOA. Oh m, AX1 , 10. 
1000, 10 000 0,2 Ohm- 50 Mohm. Transistorprovning: 
hFE O- lOOO. ICo O- SOuA, PNP/NPN . Capaeitane. : 
50 pF-3 uF, O,Ot - 50 uF. O " ib,1I , . tO . · 16 · · 62dB. 
Noggrlnnhlt :: 3%. Polvindare. Storl.k : 80x 180x 140mm. 
Vikt 1,3 kG. 

Kostat 

630 :-

Brygg. Beleo BR·as. NU kr 595:
R: 0,1 ohm-22.2 Mohm. Noggrannhet : 
O, I- IO ohm+2%+D ,1 10 ohm-S ohm+l 'l6 
S MOhm - I I,1 Mohm+S% 
l : 1 uH - III uH. Noggrlnnhet : 
1 uH - IDO uH+S%+1 uH 1 mH- III H+2% 
C: ID pF · II IO uF . Noggrannhet : 
ID pF - IOOO pF +1 %+1 0 pF 
II I pF·I II uF+I %- I,S% III uF·IIIO uF+S% 
Mäter Iven om .. nningst.1 pi transformltorer. 

* FORTRAN * PASCAL 

* Microprocessorer * ASSEMBLER 

* Digital teknik * Elektronik 

MED 
HEATH/ZENITH SJÄLVSTUDIEKURSER 

Ja, sänd mig gratis katalogen nu ! ! 

Namn: - --------;1'fIf
I 'N 

Adress: 

data 
systems 

Postad r: 

90 RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1982 

RT 1282 

InlormatlOnS1Janst 39 

Zenith Datasystem, Box 12081 
10223 Stockholm, Tel 08·520770 



IP730 - nutt ilntanninstrumant 
frin Unilohm 

Unaohm 730 - det senaste i raden av lättarbetade 
antenninstrument för installation och service på alla 
slags antennanläggningar för TV och radio. 

Framtidssäker - klarar dagens TV-band och de vi 
får i morgon. Mäter signalstyrka, presenterar frek
vensspektrum och ger naturligtvis också vanlig TV
bild. Med horisontell luppfunktion om du så vill. 
Klarar också FM-radio och har dessutom stereoin
dikering. Nät- eller batteridrift. Liten och behändig. 

Ring oss för mer information om nya EP730 och 
det övriga Unaohm-programmet som omfattar alla 
typer av instrument för RTG-service. 

Racal-Decca Svenska AB 
Box 27 10 5, 102 52 Stock holm Tel 08 - 67 00 80 

199:-
2 vägs Basreflex 50 W, 
sv . fanerad låda, kablar , 
8" bas, Dome diskant . 
Pri s :~:-- Nu 199 :--

Fler he l t ot roliga er
bjudanden i katalogen . 
1veka inte . Beställ den 
nya kata l ogen idag. 

[] st Katalog å 15 :--
i sedel eller frimärken. Äv. pastord.-

Namn _ ______ _ ______ _ 

Informatio nstjan Sl 33 

Adress ___ ____ _ _ _ INTER 

DU MÅSTE 
HA. 180 sid 

ELEKTRONIK 
- El ectr onic---- - --Byggsat ser 
- Förstärkare - Mixer modul er 
- Discoprylar - Mickar 
- Högtalare--------Byggsatser 
- Högtalare--------El ement 
- Frekv . r äknare----BBggsat ser 
- Tongenerator-----Byggsatser 
- dB- mätar e------ - -Byggsatser 
- Komponenter------Tillbehör 
- Filter-----------Beräkni ngar 
- Basreflex--------Ber äkningar 
- Lödteknik _ m.m. 
- Felsökning-------Teknik 
- Högtalar e------- -Ritningar 
- Kurvor diagr am - Pick uper 
- + mycket, mycket mer prylar 

ELECTRONIC 
Postadress _ _ ___ _ _____ _ _ _ 

RT 12-82 
Nobelvägen 37 - 21433 Malmö· Tel. 040 -929250 

Informa t ionstjan sl 3 4 



racliO& 
television 

Krla-1981 

I[ JI 

Kombinerad digital inomhus, 
utomhus temp. mätare, nätan
sluten, 0 ,10 upplösning. Kompl. 
byggsats inkl. alv. låda. 520:- + 
porto. Digital temp. mätare 
lämplig för frostvarnare 0,10 

upplösning. Kompi. byggsats 
inkl. låda. 250:- + porto. 
Kent Floren 
Tel. 0451-506 67 

Säljes : 2716 inkl inprogram
mering. Pris: 100 kr/st 
Tel. 0758-75177 e. kl. 18. 

FERROGRAPH Super 7 
('REVOX-klass'), Hi-speed, 
2-spår 10'1>' spolar 3500:
Tel. 031-56 24 71 

Ny pocket computer Sharp PC-
1500 + printer ce-150: 3000:- . 
Endast printern: 1200:-. 
Tel. 054-739 54. 

TANGENTBORD TILL ZX81 . 
ENKELT ATT MONTERA. 
KR 295:-
Tel. 08-36 00 39 kvällstid 

TILLFÄLLE! Överblivna Intel 
Eprom 2708 säljes billigt 35 krst 
Tel. 08-35 84 36 

SAMLARE! 
Populär radio och radio & 
television från 1941 och framåt 
säljes. Tel. 021-12 23 89. 

Säljes studio prylar AKGBX 15 
EKO 8000 VREI 546EQ 4000 
ZXLA4KOM 7000 ORBAN 418-
ALlM 4500 Mikrofoner C34 
5000 2xC414 5000 2xKM85 
4000 EVDS 35 800 Allt som nytt 
Tel. 0660-139 13 

. 2 st JBL 4325 studio monitor 
kompl m 077-diskant o filter 
samt 1 st ARC SPGA förförst. 
Högstbjudande. 
Tel. 0582-11741. 

•• 
ALLT MOJLIGT 

Det kostar bara 15 kronor per rad att annonsera under '~LLT MöJLIGT" 
-Radio &Televisions radannonser. Annonsen skall inte vara längre än 10 rader. 

Ulgsta pris är 45kronor (3rader). 
Har du något att sälja skall du prova '~LLT MöJLIGT". 

Använd kupongen. Den finns i tidningen. 

STUDIOMIXER 22/16/2 inline. 
6 subm. 10 beg, 6 tappn, 48V, 
trafos, Jackväxel, golvstativ. 
ITAM 1610. 16K bandsp. 

Köpes: 24K 031-47 58 97 

MATRISSKRIVARE EPSON 
MX-100 listpris 9250:- säljes f. 
3500:-. Mikrodatorkort 800:
Tel. 031 -16 86 75 

Alla element + filter till 200W 
horn-dubbla 12:or helgjutet' 
mellan horn dubbla T35B 1200:
(norm. 2300) Revox B77. 
Tel. 08-85 35 00 e.m. 

Revox B77 2spår 7 V2 och 15 
tum/see. 1,5 år gammal 5500 kr 
Te l. 0156-10868 

ZX81 Komplett med svensk 
bruksanvisning kr 825. 
ZX 16K RA'M 3 st med garanti 
435 kr per stYCk. 
ZX Sinclair Spectrum provex 
felfritt 2300 kr. 

Tel. 0321-133 95 lördag k114-19 

Bygg om din ZX81 till svart 
skärm med vit text. Komplett 
byggsats med omkopplare. 98:
M-DATA tel. 046-29 49 32. 

ABC80 mästare i Othello? 
Nytt Z80-pgm i 9 spelnivåer. 
Lågpris 88 kr. Ring 0526-1 0962 

Högtalartyg svart/guld el. grått 
130 cm bredd. Endast 4:-/ dm. 
Prover m. dubbelt porto. 
GARDÖ PI6115B 
53300 GÖTENE 

M ixerför PA och insp Star Sound 
Dynamix 16/8/2. Endast 1 mån 
nypris 15.900 säljes för 12.000 . 
Elektroniskt bal miking. 
Tel. 031-810100 ank 1474, 
8-17 fråga eft Stefan. 

AL TEC mixer 1690DK (ny) 8 
kan. + väska - AL TEC slutsteg 
9440A 800 w + väska - CROWN 
förförst. IC 150 - säljes till 
högstbj. 08-7143001 . 

Surplus från färg-TV radio 
bandsp. mm. Innehåller krets
kort med transistorer rör motst. 
kond. trafo spolar mm. 5 kg 80 kr 
inkl frakt 12 kg 160 kr inkl. frakt. 
Werner Rudolf, Box 53, 
68202 FILIPSTAD 

Spänningsstabilisatorer 
Philips, begagn. från 170:-/st. 
Tel. 035-11 7405, kvällstid 

Technics R51500 2-spår, 
4-spårs ton huvudsats, Levox 
proffsnav defluxer 10 st band 
7000 DBX 122 1000 byt Stax 
DA80 Tel. 0687-1 05 67 eft. 16 

Trerörs färgvideokamera JVC 
KY1900. Portabel U-matic 
videobandspelare VO-4800PS. 
Perfekt komb. mycket gott 
skick. Tel. 021-301890 kvällstid 

ACORN ATOM 12K RAM 12K 
ROM 3000:-. KOM. RADIO 
HYGAIN VAFS 1500:- . 
Tel. kvällstid 08-83 99 80 

OLTRONIX Spänningsaggregat 
STABPAC 2 st 5V, 3A m C.lim, 
OVP typ MEA 5-3 2 st 2x15V, 
2,5A m C.lim, OVP typ 2ME-15-
2,5. Säljes under halva nypriset, 
ev. byte m. hemdator. 
Tel. 040-45 07 43 ett 18.00 

DATATERMINAL CA790 med 
KL S, VH F utan nätdel har kostat 
3051 :- nu 1500:- . COSMAC 
Eval. kit 18S020 med manval. 
har kostat 1500:- nu 850:- . 
TELMAC med låda endast 400:
Tel. 0920-11745 förm. samt 
kvällar. 

15" Monitor Motorola 11 OV/ 
220V sep. Synk./comp. video 
utan hölje ngt. beg. 500:
.Tel. 08-36 5645 e. kl. 16.00 

TEXAS TI-59 med 100 magnet
kort. Obet. använd. Pris 700:-. 
TI-53 125:- . Statestikmodul 
100:-. Fråga efter Jan. 
Tel. 0456-118 72,117 90 

4 GHz LNA Microw Ass 120ok+ 
Feedhorn För sfärisk antenn. 
Begagnat. Tel. 040-40 28 14. 

10-410 MHZ FM-AM signaI
generator 0 ,1 uV-200mV utsp. 
Räknar utg. HF-säkr. 
PRIS 3995:- . 
Tel. 042-439 58 el. 433 44 

DATOR VIC-20 - TILLFÄLLE! 

VIC-20 dator komplett med 
kassettspelare instruktionsbok 
och tre kassetter fulla med 
program! PRIS 2950:-
Tel. 0430-261 79 eft. kl. 18.00 

ZX81-ägare se hit. 64K-RAM 
1500 kr. 16K-RAM 500 kr. 
Utländska ZX-Böcker och 
program. Tel.0431-2712919-21 

Motstånd 1 /4W 5% (2%) säljes i 
sats billigt inneh. över 1000 st, 
minst 10 st av varje värde, ca 
100 värden . 5 ohm - 1 mohm, 
R&TV årg. 76, 71, 78, 79, 80, 81 
samt vissa nr. av årg. 74-75 
Tel. 031 -18 3220 ett 16.30 

I[ 
•• KOPIB 

JI 

Köpes: Störningsutrustning mot 
illegal elektronisk avlyssning. 
Tel. 08-52 47 06. 

Köpes: Floppy, passande PET 
3001 , även intr. av printer 
och program. Tel. 0415-132 62 

AKAI GX 21 OD Reverserande 
rullbandspelare köpes. 
Tel. 08-31 8296 Svante Hult 
mellan kl 10 och 22 
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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 1 O 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 
PRENUMERERA! 
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
nadsfri! Sänd in kupongen 
inom 6 månader. 

Manus till ALLT MÖJLIGT . 
radio&televisionsradannons~r l 982 

Ulgivn' gsda och In gar Nummer l 2 3 4 5 6/7 8 9 10 11 12 
manusdagar 1982 

Utg.dag 30 .12 3 .2 3 .3 2.4 5.5 2.6 28 .7 25.8 28 .9 27 .10 26 .11 

Skriv din annons härI Manusdag 13.11 15.12 19.1 18.2 19 .3 16.4 14.6 13.7 16.8 14.9 14.10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

D E T G A R I N 2 8 T E C 'K E N P A V A R J E R A D 

Namn .................. ...................... .... .. ........ ....... .. ........................ ... Tel .... ......... ....... .. .......... .... .. ....... . . 

Adress ............... .... ... ............................. Postnr ......... ......... ...... Postadress .. ............................... . 
OBS! Endast förskottsbetalning med check eller per postgiro till Affårsförlaget A&A AB. 

O Pg 10618-7 (Märk talongen med " RT-radannons") O Check bifogas. 

PRENUMERATION 
Ja, jag prenumererar på RADIO&TELEVISION ett år framåt 

och får 12 nummer (11 utgåvor) för kronor 159,:-. Jag betalar 
senare när inbetalningskortet kommer. 

VARGODTEXTATYDLIGTl I 07 I 207 I 392 

Efternamn ...... ... .... .. ....... ..................... .... ..... . Förnamn ... .......... ... ... .. ... ... ... ..... c/o ... .... .......... ... .. .. .... . 

Adress .... .. .............. ... .... ...... ... ............ .. Ibslnr ........... .. ... ..... ... Ibstadress ... .. .. .. .. ... .. .. ......... ............. . 
Gata,postlada,boxetc 

Land .. ....... .... .. .. .. .. ..... ...... .......... ....... .. . Personnummer ....... ... .. ..... ... : ............. ....... ..... ..... . 

Jagvillvelameromhärförkryssadeannonser: CD CD CD CD CD CD (j) CD CD ® 
®®®®®®®®®@®®@@®®@@@@ 
@@®®®®®®@@@@®®@®®®@@ 
@@®®®®®®®®®®@®®@@@@@ 
®®®®®®®®@®®®@@®®®@®® 
®®®®@®®®®@@@@@@@@~@@ 
@®®®@@@@@@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

Företag .. .. ......... .. ................ .... .... .. ................. ... Namn ......... ... .... .. .. .. ... ... ....... ... .. .... ... .. . C/o .. ... ... ..... .... .. .. ...... ..... . . 

Adress ..... .... .. .. ... ..... ..... ..... .... ... ... ............ Ibstnr ........ ... ... ....... .. .. Postadress .... ..... ... .... ......... ... ... .... ................... . 
Gata,postlada,boxetc Land ..... .. ....... .... .. .... ... .... ..... 0 • •••• • • ,_ .. .. ..... fRT I 82 I 12 I 
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ZX81 
forts fr sid 45 

dan en jämförelse mellan det 
värde som finns i minnescellen 
med adress HL och ackumula
torn . Det liknar en subtraktion 
och Zero-f1aggan i statusregistret 
sätts om de två är lika . (Däremot 
påverkas inte ackumulatorns in
nehåll av operationen.) . 

I 16592 testar vi om Z-biten är 
satt. I så fall sker ett relativt hopp 
till läge L8 . Flyttningsvärdet är 
nu positivt och anger hur mycket 
som ska adderas till programräk
naren innan nästa instruktion 
hämtas. 

Om villkoret nyss inte uppfylls 
fortsätter programmet i adress 
16594 och vi jämför med ett nytt 
tecken . 

Om ingen av jämförelserna 
stämmer kommer vi till läge L6 
som innehåller en rutin som för
bereder för åter hopp till basic. I 
detta fall har jakten inte lyckats 
och detta meddelas till basic
programmet genom att nollställa 
C-registret. B är redan noll så det 
innebär att villkoret i basic-pro
grammets rad 520 uppfylls. 

På liknande sätt slutar pro
grammet om jakten lyckas, men 
då laddas C-registret med I för 
att tala om för basic-programmet 
att gratulationer till den lyckade 
jakten kan utdelas . 

I båda dessa fall ingår instruk
tionen POP, som hämtar tillbaka 
tidigare lagrad information från 
stacken. Detta är mycket viktigt 
eftersom basic-tolken också an
vänder stacken och eventuellt 
"kvarglömd" information ofelbart 
leder till att programmet spårar 
ur. 

Till sist . . . 
Jag har inte förklarat slutet av 

programmet i detalj , men jag 
hoppas ändå att du har kunnat 
förstå hur det fungerar. 

För att själv kunna skriva pro
gram i maskinkod eller ändra i 
t ex detta programexempel måste 
du nog ha mer information än jag 
har kunnat pressa in i dessa rader. 
Kanske kan du finna det du söker 
i boken I/O-teknik med maskin
språksprogrammering som du 
kan köpa från Studieförlaget i 
Uppsala eller från Beckman Inno
vation. Räcker inte detta kan du 
gå vidare med t ex Rodnay Zaks 
bok Programming the Z80. 

Jag önskar dig lycka till i dina 
försök . Skriv gärna till RT om du 
har tips eller synpunkter. 



TJÄRAN FRÅN 
EN el GARRETT. 

STÖD RIKSFÖRENINGEN 
MOT CANCER - CANCERFONDEN. 

Postgiro 90 1951- 4. 
Bankgiro 901-9514. 

ATARI 
och andra hemdatorer, 
köper Du bäst hos oss, 

NHE -
Nordisk H Elektronik 
Butik och postorder -
Kungsgatan 29, 
602 20 Norrköping. 
Tel. 011-189530 
Inga expo pack- och 
fraktkostnader. 
Du betalar det det kostar 
i butiken. 
Ring eller skriv för närmare 
inf. beställning. 

Info rlllatlonstlanst 41 

Aktiv " Sub-woofer", CENTURION REFERENCE B-1. Här får du chansen att 
komplettera din ljudanläggning med ett bassystem som ger en helt ny dimen
sion åt ditt musiklyssnande. Sub-woofern har en belastbarhet på 200 W, passar 
alla ljudanläggningar och är tack vare sitt nätta format, 57 x 37 x 37 cm lättpla
cerad i de flesta hemmiljöer. 
Specifikationer: 
• Hölje av 23 mm fanerad träfiber-

platta av mörkbetsad ek 
• Klothjul 
• Volym 52 liter netto 
• Avstämd basreflex 
• 2 x 22 cm TBS dubbelbas 
• 200 W belastbarhet 20-BO Hz 
• Subsonicfilter 16 Hz/ 18 dB / okt 
• 220 V S-märkt 
• Yttermått 57 x 37 x 37 cm 
• 2 års garanti 

• 10 manslutningskabel 
• Skyddssäkring 
• Nivåreglerad 
• Effektslutsteg 65 W 

kont. 20-BO Hz 
• Frekvensomfång -0,5 dB 

20-BO Hz 
• Lågpassfilter 100 Hz/ 18 dB/ okt 
• Låg strömförbrukning 
• Lättplacerad, passar alla anlägg

ningar 
• Framtagen av SSR-Iab, Sverige 

Pris: Inklusive moms 1.990:-, vid förskottsbetalning tillkommer ej 
exp.avg. och frakt. 

Box 12035 
Prästgårdsgatan 1 
750 12 UPPSALA 12 

TELEPRODUKTER 

Bg 185-5667 
Pg 697914-0 
Tel 018-10 93 90 

Inform.::ltl () ll <:; tj ;:msr 4S 

• UV·Belysningsaggregat med 2x15 W 

'~ 
• Framkallnings· och etsaggregat 350x350 mm 585:- • Borrmaskin inkl. arbetsbord 

" för max 12 Eurokort 1.598:· 450x210 mm 755:. 
Oubbelnätaggregat 745:-

• Kretskortslaminat med fotoresist 100x160 mm ES12:18 - OS 13:44 
• Framkallning smedel10 gr 2:10 • Etsmedel 500 gr 14:75 • Profiler för självbyggare. 
• Instrumentiådor eloxerad aluminium från 83:50 Priser exkl. moms och frakt. 

SOLECTRO AB TELEFON 046/293555 
BOX 62 • 23700 BJÄRRED 

InformatlonstJanst 46 

Kalalogtldnlngen 
1882/83 

32 välmatade sidor 
mikrodatorer & 
kom ponenter. 

Inte nog med att den är 
kostnadsfri, det är dess
utom inte förbjudet att 
bifoga svarsporto. 

BHIAB electronlcs, 
Box 216, 
761 00 Norrtälje. 
0176-18425 (9-13) 

Info fll1atlonstjanst 42 

Bygg själv! 

2010A 
3~ siffrors 

Digitalmultimeter 
KompLbyggsats 659:- exkl 
moms 

Begär katalog och prislista 
över Sabtronics byggsatser! 

mefa Electronic Import 

Box 4023,281 04 Hässleholm 
Tel. 044-84 149 

InformatlOnstjanst 43 

VIC 20-ägare 
TILLBEHÖR till hyggliga priser 
STACK 4-slot MOTHERBOARD: 
Passar baktill på Storeboardeller Stack 3k Memory 
och tillåter att använda upp till 4 plugg-in-kassetter 
tillsammans med extra Ram. Pris 445:- kr. 

STACK STORE BOARD: Försedd med 8k Minne, 
kan utökas upp till 32 k toto Pris 845:- kr. 

VICKIT: Innehåller HELP till programmerare även 
Auto, Delete, Find, Off, Ren, Step, Trace. Tillsam
mans med Storeboard endast 250:- kr 

VICKIT 2: Innehåller allt på Vickit plus Text, 
Graphics, Line, Clear, Draw, Put, Fill, Set, Point. 

Pris 515:- kr. 

STACK LIGHTPEN: Sensorn i pennan "ser" TV
skärmen. Bra till utb., spel, menyval etc. Gratis er
hålles spel på kass. Pris 410:- kr. 

ÖVRIGA TILLBEHÖR: b\.a . 8k Rampack 515:- kr. 
4-Uttagsexp.-enhet för ROM-kass. 525:- kr. 

Priser ink\. moms och frakt 

GO RADIO 
Box 73, 260 91 FÖRSLÖV, Te\. 0431-503 97 

InformatIOn st jan st 45 

Vi räddar barn 
mssLQ!p hjälp. 

Rädda Barnen 
InformatlOnSlj anSl 44 
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Vi har gjort det lättare för di . .. ~1I marknaden idag V. g att hitta ratt produkt och C G~llspeciella rubrik: L:;l~~~ogv~kt~!djå·l':1st är placerad und~~nst 
a er endast smllföretag! rs et Igt! 

1~1\II,JIJI)l'NI)I~rl' 
•• 
Ovrigt 

SAFTIG 

sommarrabatt på Ol ivetti 
elskrlv- . räkne- och ordbe
handlingsmaskiner samt 
skrIvarei 

Tillfälle just nu : Term ' 1-
bord 160 Ina . x86 cm . med ställ-
bar skiva 76x57 cm och 
hurts. HALVA PRI SET' f 
1825:- nu 895:- . orr 

Minipriser även på jap 
kassaskåp. broschyrs täll 
m.m 
Ring 08 -400 320/ 400 880 

BILLEBROS 
SNABBGROSS AB 
Skånegatan 75. Sthlm. 

Elektronik 
ETA-AUKTION 

Den årliga ETA-auktionen 
sker I år Lördagen den 4 'e 
dec .. k !. 16.00. Då komm~r 
att forsäljas MASSOR 
elektronikkomponent av 
apparater m.m. M ISSA ~~TE 
CHANSEN att göra årets 
fynd! ! ALLT kan finnas på 
ETA-auktion. Auktions- . en 
katalog kan fås genom att 
skicka ett självadresserat 
frankerat kuvert t ill : ' 

ETA Elektronfysik 
CTH 
Rännvägen 6 
412 96 Göteborg 

DIGITAL MULTIMETER 

Superbra superIiten 
2,5x8,5x16 cm. LCD DIGI
TAL MULTIMETER YF-
1000. Pris endast 365:- + 
moms. 1000 VISITKORT' 
308:- + moms. 500 st.162:
+ moms. Högsta kvalite. 

NEWLANDS 
Box 5065 
424 39 Angered 
Tel. 031-30 33 95 
(orderautomat). 

BIL-ELEKTRONIK 
I BYGGSATSER 

Bildator 
Bil-larm 
Tändsystem 3 st 
Elektronisk Tärning 
G ratis broschyr och prislista 

SPECTRA BIL & FRITID 
Box 417 
184 00 Äkersberga 
Tel : 0764-670 10 

Stereo-HiFi 
NETTO-PRISER 

på REVOX, DUAL o 
~IONEER . Stort urval equa
hzers, mixers, mikrofoner 
~OPPlingSbOxar, etc. Prise~ 

eVox B77 mk II Kr 6995·-
DUA~ Cs 741Q Kr 2085:- ' 
Fabriksnya produkter i . . 
senas~e utförande med 
garantI. Moms inkl. Vi 
gara~terar dig lägsta prisll 

Kreditköp med VISA-ko t ·' 
Info + prislista mot sva~s~· 
porto. 

SOUND CENTER 
~ox 2?0 18, 20074 Malmö 

e Will not be undersold! 

BILLIGA BRA BAND! 

TDK AD C90 13.80 TOK SA 
C90 19.80 MAXELL UD C60 
13.40 C90 14.80 VIDEO
BAND! TDK E-180 140'
TDK L750 140:- + ANDRA 
PRODUKTER 
60 BAND = FRAKTFRITT 

RADIOTEKNIK 
Tel. 0380-153 23, 250 52 

KVALITE TILL LÅGPRIS! 

dbx222 1695:- , dbx224 
2595:-, dbx-skivor fr 89·
Equalizers ADC fr 895·~ , 
U6!3 HIFI , U66förbil GLiLD
PiATT PHONO. Högt mm i 
v r KATALOG &SKIVLISTA 
PRIS 5:- . 

SYDLJUD 
PI 1540, 290 34 Fjälkin 
Tel. 044-532 30 ge 

NÄTAGGREGAT 

DC-POWERSUPPLY 
. 220VAC-13,8VDC 8A i 
~roffslgt utförande Al-pro
filer .PRIS 440:-. 20A PRIS 
860.-. ?20VAC-24VDC 10A 
695.:- Aven övr. nätaggr 
begar lista. . 

Tele - Radio 
Björkvägen 3 
263 00 HÖGANÄS 
Tel. 042-43958 . 

REGANCY SCANNERS! 

Mod. M400ES programmer
ba.r 62-543. MHz i 3 band 
Kans11ghet 0,45nV Scanma'k 
30 kanaler pris: 2400'
Mod M 1 OOES, som o~a'n 
men med 10 kanalers 
soknlng pris : 1950:-. Frakt 
+ pf-avg. tillkommer. Inkl 
moms. 

B~ MULTITEKNIK 
FJaderholmsgränd 11 
127 40 Skärholmen 
Tel. 08-710 95 22 

Passa På! 
för att här kommer kanske E . 
handsken . Sälj din produktlt :·bJUdandet som passar dig som 
eftertext för småföretagare JEanbs~ gd

enom 
Radio & Televisions - r JU andet . 

Regler för annonseringen· 
Endast insänd kupong ga·· I·le Ö r som manus 

ppen endast för småföretagare . . 
ngar. I fakturerar efter infö d Bifoga Inga pe V ' _ _ r annons. 

Maniiitiil:lnliIJljj"Nlii~i 
RadiO & Televisions eftertext
annonser för småföretagare. 
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V1 har gjort det lättare för di . ' .. ~a marknaden idag V . . g att hitta ratt produkt och t' " Sl~ speciella rubrik : L::r P~O~Uktl tjä~st är placerad und~~nst 
Galler endast småföretag~C overskådhgt! 

1~1\II,JtJI)l'NI)I~rl' 
Datorer 

ZX80-ZX81 TILLBEHÖR 

Minnen av hög kvalite m 6 
mån garanti. Inga vobbel
problem. 16K Ram i låda + 
GRATIS spelkasset AllEN 
ATTACK m/k. 495 kr 16K 
Ram u låda endast 395 k 
64K Ram i låda för bara r 
995 kr. Begärgratis katalog. 

ARNSVIK-DATA 
Box 19017 
250 19 Helsingborg 
Postgiro 746521-4' 

TALA MED DIN DATOR! 

Komplett röstigenkännings
system med mikrofon o. låda 
Passar för UK 101 Su 
b d 

' per-
oar ,Nascom, VIC-20, 

ZX8~/~ 1, PET, APPLE mfl 
~egar Info! Pris end. 875'k'r 
Inkl. moms. 

ARNSVIK-DATA 
Box 19017 
250 19 Helsingborg 
Postgiro 74 65 21-4 

SENTEC PD-8 

Bryggkopplingsenhet nu 
375:- inkl. moms och frakt. 

AUDIOSCAN AB 
Stoc~holm: 08-31 0480-580 
HelsIngborg: 
042-137660-661 

KOMPONENT EXTRA 

n:L, C-MOS, Mikrodatorer 
Minnen Handterminallådo~ 
Komponen~a~e~ , 
Japanska transistorer RÖR 
Gratis katalog. ' . 

BO Elektronik 
Box 7016 
691 07 Kariskoga 
Tel: 05S6-122 31 

Datorer 

DATORTILLBEHÖR 
TILL LÄGSTA PRIS 

Disketter från 19:-/st 
D~tapapperfrån 145:-/3000 
Etiketter 
Kassetter 
Skrivare 
och mycket mera 

NYH ET Vändbar diskett 
fordubblar ditt skrivmin~es 
kapacitet. 32:-/st. 

Samtliga priser är exkl 
moms. . 

DATALAB 
Box 2127, 18302 TÄBY 
Tel. 08-758 84 94 

TI.~L ABC-80 HAR VI 
NASTAN ALLT! . 

Bokf. med intern redovisning 
1400:- 80-tecken 16K 
~xtra minne, expa~sions-
.dor: LIB i prom, expo kort 

for fritt RAM ": ROM 

Ing.ta U. HAHNE 
Box 183 

m.m. 

'681 01 Kristinehamn 
Tel. 0550-180 05 

ABC80 ÄGARE! 

128k RAM , mont.i tang 
bordet 2195:- 80-teck~n 
ABC800 kompatibel 895;-

. 16k RAM 695:-. Priser inkl 
moms. . 

Ge-Jo Elektronik 
Box 30 
52030 Ljung 
Tel. 0513- 506 73 

PROGRAMBANKEN 

Massor av program och rll
behör till ABC-SO, ABc-sbo 
och VIC-20. Låga priser -
Beställ Ditt exemplar NU! 

CR-Teknik DATA 
Björkered 312 00 LAHOLM 
Tel. 0430-261 79 

ABC80-KATALOGEN HÄR! 

Inv~rterad video 295:-, 
antlflexskärm 265:-, TKN80 
11.50:-, SYSABC Ny flex
sklveassembler 545'-

Elektronik 
MOTSTAND$SATSER: 
Komplett E-12 

OBS 2 ordbeh 98:- K'atalOg 
118+50 sid. Sänd 8:- i 
check eller frimärke! 

ABC DATA 
Box 2002 

10 ohm till och med 10 
Mohm, 10 av varje 85:-
730st. 25 av varje 150:-
1825st. 100 av varje 500'-
7300st. Moms och frakt tiil
kommer. 

175 02 JÄRFÄLLA 
Tel. 08-761 6655 FMT 

Box 356. 901 07 UMEA 

Passa På! 
för att här kommer kanske E b' 
handsken. Sälj din prOdUkt//-' Judandet som passar dig som 
eftertext för småföretagare _ JEanbs~ gd

enom 
RadiO & Televisions r JU andet. 

Regler för annonseringen: 
Endast insänd kupong gäller som Öpp d .. manus. 

. en .en ast for småföretagare. 
Bifoga Inga pe V · f ngar. I akturerar efter info" d _ _ r annons. 

I Maniiitiil:lfIliIJljj"Nlii~i 
I RadiO & Televisions eftertext- I 

annonser för småföretagare 

I Nummer. ....... ....... .... .. .. .. . Kostnad 250 :- /st + moms.' I 

:~ R:ug~b:rl:k;:~~······· ·· ·········· ········· ··········· •• .••..•.•••....••........................... : .......... .. ... 

I ~L! [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 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 : : 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 
1 111111111 111:::::::::""111111 11 I 
I =IIII[ I I III II[IIIII:::::: : ::~ I 
I I 

Adress .. I .......... .... I 
Postnr .. I .. Pw~~~ I 

I :~~O;:.:N,iGöcHTEx;:A ................. I 

Kupongen skickas till I 
I Radio 110 Televi,ion Annonuv . L. Box 3224, 10364 Stockholm d ./Erbludandet ~ I 
--- __________ :.J 
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I nästa 
nummer av 

radio & 
television! 

Specialinslag i 
• • lanuar.-numret av 

Radio & Television. 

·VI PROVAR 
DI-MOnAGARE 

-RAPPORT FRAI 
TOKYO 

AUDIO FAIRE 

Du kan köpa nya 
nya numret fr .o.m 

30 december! 

•• LAS DET! 

98 RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1982 

ANNONSÖRSREGISTER 
RADIO 1 TElEVISION 
NR: 12/82 

AGFA-GEVAERT 
ALL TATRONIC 
AMK BERLIN 
AUDIO S 
AUDIOSCAN 

BECKMAN 
INNOVATION 
BELL O HOWELL 
BHIAB 

ELFA 

SID 
84 
36 
69 
70 
71 

22 , 23 
83 
95 

100 

FERNER ELECTRONIC 60 
FREKVENSIA 72 
GIR/ THELLMOD 54 
GO RADIO 95 

HANDIC AGENTUR 41 
HANDIC ELECTRONIC 38 
HEATHKIT SCANDINAVIA 

HI-Fl KIT 

INTER ELECTRONIC 

JENVING, TOMMY 
JOSTY KIT 
JVC SVENSKA 

LAGERKRANTZ 
LJUDIA 
LSI ELECTRONIC 
LUXMAN 

MATER IMPORT 
MIKO KOMPONENT 
MINIC 

NAD/ SVERIGES 
HI-Fl CLUB 

91 
55 

89 

34, 90 
25 

2 

40 
54 
59 

6, 7 

87 
29 

90, 95 

4 , 5 
NATIONAL PANASONIC 8 
NORDISK 
HEMELEKTRONIK 95 

OKAB ROEDERSTEIN 90 

RACAL-DECCA 89 
RENNEMARKS 52 

SCANDIA METRIC 37 
SHARP 17 
SISACO 35 
STRÖMKRETS 60 
STUDIEFÖRLAGET 60 

TELEINSTRUMENT 35 
TELETON 99 
TELEVERKET 32 
TOROlD 86 

ÄL VSJÖ SYDIMPORT 91 

Prenumerationstjänst 
Postadress: Box 3263, 
103 65 Stockholm 3 
Telefon: 3407 90 
Postgirokonto: 88 95 00-5 
Prenumerationspris: 

Helår 12 nr 159: -

Prenumerationer kan beställas 
direkt från Prenumerationstjänst . Box 3263. 
10365 Stockholm 3, i Sverige på närmaste 
postanstalt med postens t idningsinbetal
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. (Adress
ändringsavgift 2 :50.) 

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 
Pressbyrån eller direkt från Ahlan & Åker
lunds Förlags AB , Torsgatan 21 , 10544 
Stockholm. tel 7364000 - Lösnummer
expeditionen. Som regel finns dock endast 
ett halvt år gamla tidningar att tillgå . 

Bifoga inga pengar; tidningen sänds mot 
postförskott. Redakt ionen kan inte effek
tuera beställningar på kopior av artiklar ur 
äldre nr. Vissa bibliotek har inbundna år
gångar och kan ibland stå till tjänst med 
kopior. 

ADVERTlSING REPRESENT ATlVES 
8elgium 
Publicitas Media , Avenue de Terveuren 402, 
B-1150 Brussels, Telephone 027 / 
71 9B 12-13, Telex 33795 
France 
R.I.P.S.A . 26 Avenue Victor-Hugo, F-
751 16 Paris, Telephone 01 / 50066 OB, 
Telex 61067 
Danmark 
Civil0konom Bent S Wissing, International 
Marketing Service, Kronprinsensgade 1. 
DK-1114 Köpenhamn. Tel 01 / 11 5255 
Germany 
Publicitas GmbH. 2 Hamburg 39 . Bebelallee 
149, Tel 040/ 5110031-35, Telex 
02 15276 
Holland 
Publicitas, 38. Plantage Middanlaan, Am
sterdam 1004, Telephone 020/ 232071 , 
Telex 11656 
Italy 
Etas Kompass Riviste Estere, Via Mantegna 
6 , 20154 Milano, Telephone 02/ 34 70 51 , 
Telex 33151 
Switzerland 
Mosse-Annoncen AG , CH-B023 Zurich , Lim
matquai 94 , Telephone 01 / 473400, Telex 
55235 
United Kingdom 
David Todd Associates Ltd, 117 Camberwell 
Road, London SE5 OHB, 01 /703 62 07 

Alla fllrfrAgningar som avser 'i RT 
publicerat material - artiklar. produkt
översikter m m samt byggbeskrivningar • 
scheman och komponenter liksom kret
sar - resp alImAnna frAgor skall göras 
skriftligen till red. TelefonfllrfrAgningar 
kan i allmänhet inte besvaras p g a 
tidsbrist. Fllr alla upplysningar om äldre 
RT -nr:s innehAll hänvisas till bibliote
kens inbundna Arg med Arsregister . 



Fuji Beridox Videokassetter 
tör VHS & Beta. 

OC4.s. PM . ;s'~rr~ 

Fuji Beridox 
ger bättre 

färgåtergivning 
och bildkvalite . 

Även efter många 
avspelningar. 

- den japanska toppkassetten 
Generalagent: TELETON AB , 351 04 Växjö . 



ijiDEL~!S : 25 . i i 00002.·<321 5 

4 GöTEBOF~G RT 12 5 

rA.
· kalaiogen nr 51 

"kar~ mmll! -._. 

ELFA-katalogen, elektronikbranschens nyttigaste uppslagsbok. Med allt mellan antenn 
och jord. Cirka femtonhundra sidor om studioutrustningar, mikrodatorer, halvledare, 
mätinstrument, kabel , strömställare, kontaktdon, kommunikationsradio, chassisystem, 
byggsatser, passiva komponenter, verktyg, fackböcker och mycket, mycket mer, totalt 
över 18.000 olika artiklar. Trevlig läsning! 
ELFA-katalogen nr 31 distribueras gratis till industrin, institutioner och skolor. 
Som privatperson kan du köpa den i var butik för kr 18:- inkl moms. Du kan 

också beställa den att sändas mot postförskott, kr 27:- (inkl porto + pf-avgift), 
genom inbetalning av kr 27:- till postgiro 2512 15-0 eller genom att sända 

in kr 27:- i fri märken. 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

17117 SOLNA 
INDUSTRIVÄGEN 23·08-7300700 


