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

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

Vi som inte nöjer oss med annat än det bästa, vi väljer MaxelI. 
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Åhlen & Åkerlunds Tryckerier 1982 

OMSLAGET: Det existerar mycket få 
portabla kassettdäck för inspelnings
ända mål på svensk ma rknad, sä rskilt i 
de mera moderata priskategorierna 
under Sonys TC- D5, som vi har prova t 
tidigare. Men en intressant nykomling 
är Philips bärba ra A udioVisua/-ma
skin . Ett full stä ndigt test inleds på 
sida n / 2. 
RT-foto: Lennart Ed/ing, Ka mera
Bild. 

INNEHÅLL 

USA-scenen: Robert Angus 
månadsrapport 4 
För att få fart på det under stort ståhej lanserade 
antibrus-systemet ex överväger nu legotillver
karna av decodern att starta egen skivindustri. En 
särskild USA-videorapport tar upp två uppmärk
sammade domstolsutslag i Nordamerika. 

4 GHz satellit-tv från Luxor 6 
Ett nytt satellit-tv-system från Luxol' går på 4 GHz 
och kan därför användas redan i dag. 

RT provar: De senaste 
kassettnyheterna 10 
Vi har nu fått prover p å det svenska Tl'ack-bandet 
och ger vårt omdöme tillsammans med några 
glimtar från tillverkningen. Nya band från Sony 
presenteras också liksom en uppföljning av vårt 
stora kassettest i fjolårets decembernummer. 

Dx-forum 11 
Den här månaden fortsätter Stig Adolfson sina 
praktiska prov med ny materiel från brittiska 
Datong - aktuellt nu är ett U-filter som ökar 
selektiviteten. 

RT provar: Philips D 6920 
Audio Visual 12 -
Det finns ytterst få bärbara kassettdäck på markna
den. Det provade Philipsdäcket är ett av dem. 

Video 14 
Månadens videokrönika tar upp några aspekter på 
märken och marknader samt ett antal tekniska 
nyheter. 

Textad video 
med datorhjälp 16 
Datorer används numera för alt skapa text i 
videoprogrammen. Vi presenterar här ett modernt, 
svenskutvecklat system. 

För SO år sedan 18 
lärde Populär Radio ut hurusom man spelade in sin 
egen grammofonskiva. 

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

N är tv-febern kom 
över Sverige 27 
eller En återblick på vad som hände för 30 år sedan 
eller hur Gunnar Roth, Ella, lagade till en 
"folk-tv" i byggsats. Dåvarande Populär Radio gick 
ut hårt 1951 -1952 med tv-teori och praktiska 
byggen likaså. 

Commodore VIC 20 provad 32 
VIe 20 är den första i en ny datorgeneration. Till 
ett rimligt pris erbjuder den såväl färg som grafik. 

Räknedosa: 
Hewlett-Packard 11 C 39 
Vi presenterar ett nytt räknehjälpmedel från Hew
lett-Packal'd. Modell 11 e är främst utrustad för 
tekniska beräkningar. 

Dumpen 49 
tar den här gången upp kommunikation mellan 
ordbehandlingsdatorer . 

Nr 2 1982 Årgång 54 

Snabbare, billigare 
oscilloskop från Philips 43 
Med förbättrad produktionsteknik har Philips 
lyckats sänka priserna på oscilloskop, samtidig! 
som man åstadkommit högre prestanda. 

RT provar video: 
Sharp VC 2300 44 
Den provade kombinationen är unik såtillvida att 
spelaren är b åde bärbar och stationär, kan drivas 
på både batteri och nät men är ändå komplett med 
inbyggd timer och tv-mottagare. 

Tillgänglig tv från Sanyo 47 
Vi har provat en av världens minsta tv-apparater 
med en mycket liten bildskärm och mottagnings
möjligheter för alla tv-system - i svartvitt. 

Första svenska 
satellitterminalen 48 
Korta fakta om ett svenskt projekt avsett stå klart 
1983-1984. 

Klockmodul 
för radiostyrning 50 
Innehållet i ett digitalt armbandsur är användbart 
i många sammanhang. Inte minst gäller det vid 
tävlingar med radiostyrda modeller, där klockan 
kan byggas in i utrustningen för exakt tidtagning. 

Tag bort sändarens 
nyckelknäppar! 54 
Varför ger sändaren nyckelknäppar vid telegrafi
sändning? Hur tar man bort dem? Lei! Åsbrink har 
analyserat orsakerna och ger här konstruktiva tips . 

Vakande öga 
över oceanerna 57 
NOSS är en ny generation satelliter från USA
industrin avsedda att kontinuerligt övervaka ocea
nerna och alla slags marina och havsbiologiska 
tillstånd. 

Nya produkter 58, 59 

Dolby HK Professionai 60 
heter ett helt nytt inspelningssystem för magnet
band. Namnet till trots kommer det ursprungligen 
inte från Dolby Labs utan från Bang" Oluf
sen i Danmark. 

Ordbehandling 
kräver specialsystem! 66 
Skillnaden mellan en vanlig smådator, komplette
rad med elt ordbehandlingsprogram och e n riktig 
ordbehandlingsutrustning är stor, kan vi konsta-
tera efter praktiska prov. . 

Datorn GPC-34 - del 2 68 
Här följer fortsättning till presentationen av ett 
datorkort med processorn INS 8073. 

Medicinsk elektronik 72 
Ett kardinalproblem vid röntgenanalys har alltid 
varit avvägningen mellan bildinformationen och 
det brus som alstras . Nu har nya, digitala förfaran
den kommit som radikalt minskar bruset i bilderna. 
- Ny mätapparatur från Hewlett-Packal'd för 
syrekontroll. 

Radioprognoser 73 
för februari 1982. 

Brev 74 
Ur den stora brevskörden till RT ger vi här några 
svar av allmänt intresse. 

RADIO & TELEVISION - NR 2 - 1982 3 



1983: Digitalt JVC-kassendäck ... 
CX-Iägret gör egna skivor .. ? 
Memorex säljs och delas upp ... 
Helt nytt digitalljudsystem ... 
•• Varje höst möts medlem
marna i AES, Audio Engineering 
Society, till konvent i New York 
och fastän den strikt yrkesinrik
tade sammanslutningen aldrig 
mer än perifert varit inriktad på 
hem ljud som främst en system
fråga och som ett allmänt kvali
tetsspörsmål, har många intresse
rade amatörer löst endagsbiljett 
och vandrat igenom den stora 
utställning vilken alltid beledsa
gar föredragsdelen. Men också 
om de s k studentbesökarna är 
talrika har AES-mötena knappast 
så mycket att ge hi fi-.vännerna. 
Under senare år har möte'na allt
mera ägnats sådant som rundra
dio och filmljud, och konventen är 
mötesplats för tekniker som kon
struerar och bygger industrimate
riei långt mera än hi fi-grejor. 

En del av de nu visade produk
terna har tidigare utställts i Chi
cago på Consumer Electronics 
Show liksom i Tokyo eller rent av 
på något av de föregående AES
mötena i Los Angeles resp Ham
burg. Likaså verkade de väsent
liga besluten om främst digital
standarden ha fattats innan New 
York-konventet inleddes. 

Men digitaltekniken gjorde sig 
påmind nästan över allt genom att 
ett antal firmor demonstrerade 
med kompaktdiskar av Philips
Sony-typen. Sony hade också 
medfört till showen första proven 
på Bee Gees nya album "Listening 
Eyes" i DAD-format (Digital Au
dio Disc). 

Viktigast i särklass var dock 
accepterandet av frekvensen 48 
kHz som sampling, vilket fram
förts med viss eftertryck a v de 
europeiska rundradiointrtlssena . 
3M, som framstäiler sina digitala 
32-kanalmaskiner för 50 kHz, 
meddelade att man kommer att 
ansluta sig till 48 kHz-standarden 
och att de befintliga maskinerna 
enkelt kan justeras för den lägre 
samplingfrekvensen. 

Som känt antogs två standar
der , 44,1 resp 48 kHz, för olika 
ändamål. Den längre frekvensen 
är DA D-konstruktionens, och allt 
talar för a.tt den nya de facto
standarden också senare blir offi-

ciell I EC-norm. 
Lite i skuggan av DAD kom 

AH D-disken, som ju är större och 
företräder en annan digitallös
ning. Den är JVC:s nu mångåriga 
pretendent på alternativet till 
DAD, som bekant, och AHD visa
des inte bara av moderbolaget 
utan fanns på flera andra håll 
under olika namn. 
~ Mest uppmärksammade nya 
produkt torde dock JVC:s 
pcm-kassettdäck ha blivit på 
AES-expon . Den riktar sig lika 
mycket till hemanvändare som 
vad man lite löst brukar kalla 
"halvproffs". Apparaten liknar i 
hög grad ett vanligt, fast avance
rat kassettdäck. Marknadsdebu
ten är tänkt ske mot slutet av 1983 
och priset beräknas bli ca I 300 
dollars. Däcket arbetar med en 
sampling om 33,6 kHz och 14 
bitars kvantisering - eller "mot
svarande 14 bitar", bör väl sägas . 

Onekligen elegant 
är JVC:s studie till 
ett kommande, di
gitalt arbetande 
kassettdäck och där 
programvaran up
penbart blir högst 
snarlik den vanliga 
kompaktkassettens 
och i lika stort 
hölje. Marknads
lansering kan före
stå under senare de-
len av 1983, heter 
det. Dylika digita
la audiokassettdäck 
har flera firmor 
framme, bl a har vi 
sett prototyper hos 
Sony. Å'ven Tech
nies och Sharp ar
betar på de här pro
jekten. Om några år 
lär hela den ja
panska industrin ha 
fram me digital
däck, men en lanse

-

Man spelar in över två stereoka
naler i varje riktning på en' metall
bandkassett, vilken alldeles liknar 
en vanlig kompaktkassett och är 
lika stor. Varje kanal är indelad i 
fyra spår vi lka omfattar ett sär
skilt "servicespår" för access till 
godtyckligt programställe, pro
gramindikering och andra funk
tioner. Bandet löper med 7, I cm I 
s, vilket svarar mot 2314 tum. 
Enligt fabrikanten är värdet för 
packningstätheten 46,3 kbit (bit 
per tum) och på en högdensitets
kassett kan man spela in 60 minu
ter. Däcket saknar digital/analog
omvandlare, men kommande ver
sioner kan komma att ha en sådan 
krets inbyggd. 
~ Urei visade en ny CX-enhet i 
form aven inl avkodare, medan en 
hel del andra legotillverkare av 
ex i "utombordsform" inte dolde 
att de är missnöjda med CBS takt 
ifråga om utsläppet av eX-ko-

-

ring allmänt kräver samarbete med musikindustrin, eftersom 
mediet knappast är tänkt för egna heminspelningar i första 
hand. Men inte omöjligt kan också det bli verklighet med tiden. 
Analogi digitalomvandling förutsätts alltså i det längre per
spektivet. 
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Robert Angus: USA-rapport 

dade skivor plus den ganska ringa 
reklam och promotion som kon
cernen har bestått sitt system. Jag 
talade bl a med Ed Hart. vd för 
Phase Linear, som ansåg att om 
ex någonsin skall fås att lämna 
marken kan firmor som hans egen 
helt enkelt tvingas till att börja ge 
ut egna eX-skivor! Phase Linear, 
sade han, har redan börjat 
granska möjligheterna till att pro
ducera egna inspelningar med an
vändning av original material man 
hyr från märket Nonesuchs klas
sikerkatalog. Det kan förefalla 
drastiskt, men julhandeln som in
leddes någon månad efter New 
York-konventet, blev för skiv
marknadens del knappast någon 
större framgång. ex måste nog få 
ökad draghjälp om brusminsknin
gen ifråga skall ha någon chans. 
~ Två nya studiohögtalare kom
mer från elementtillverkaren Ce
tec Gauss, känd för supertunga 
basdelar och fina specialelement. 
Högtalarna är bolagets första pro
dukt i sitt slag. Den översta mo
dellen 7480 har en 18 tums (45,7 
cm) basdel i ett 345 dm' hölje ihop 
med en stor kompressionsdrivare. 
Modell 7350 har en IS-tums bas
enhet (38 cm) i en låda om 175 
dm' med en drivning av horn typ 
för konstant direktivitet. 
~ Från Sansui visades firmans 
senaste förslag till am-stereo och 
dBX hade tre nya saker att föra 
fram, dvs de fanns att se redan på 
Tokyo Audio Fair. 160X är en 
kompressor Ibegränsare med flera 
nya detaljer som dubbelindikator 
med utsträckt område för fortlö
pande övervakning av förstärk
ningsgraden resp in/ut-nivåerna, 
F 900U heter en ram som kan ta 
upp till åtta av bolagets signaIpro
cessormoduler plus en "blind" mo
dul. Modell 180 är en typ I-anti
bruskrets med två inkodnings- och 
två avkodningskanaler i en stativ
anpassad burk. 
~ "Proffsdäck" kallar danska 
B &W nya modell 9000, en ut
veckling av de närmast föregå
ende lyxapparaterna i 8000-serien 
men nu med bolagets DoIby
utveckling HX Professional. som 
backas upp aven processorstyrd 
elektronik för förmagnetisering 
och ekvalisering. USA-pris I 800 
dollars. Däcket är optimerat för 
nyare ferroband mera än krom
dioxidtape, vilket är ett avsteg 
från hittills gällande B& W-poli
tik. Däcket testar automatiskt 
bandets MOL-och M RL-egenska
per och talar över lysdioder om för 
användaren vad resultatet blivit. 
Om inte en modell 9000 gillar 

forts på sid 36 



Professionella musikmänniskor världen över använder till 
stor del AGFA tonband och A@JFA kassetter vid inspelning och 
kassettkopiering tack vare den konstant höga kvaliteten. 

AGFA SUPERFERRO t.ex. ligger i topp test efter test tack 
vare sin höga utstyrbarhet och låga distorsion. AGFA SUPER
FERRO och AGFA SUP~CHROM är de enda kassettterna 
som har 6 minuter längre speltid. Det gör det ändå lättare att 
välja. 

Informationstjänst 1 

HÖR SOM PROFFSEN. HÖR MED AGFA. 
Agfa-Gevaert AB, Box 6 , 16393 SpANGA 
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Luxor "smygstartar" 
satelUt·tv 
Nu har Luxor satellit-tv-mottagare för 4 
GHz-bandet. Ett flertal utrustningar är redan 
. i bruk runt om i landet. 

•• l väntan på satellitsänd tv i 
12 GHz-bandet kan man ta emot 
satelliter på 4 GHz, vilket har 
framkommit i tidigare RT -num
mer. 

Här finns bl a de starka ryska 
sändarna. Luxor ligger här långt 
framme och presenterade för flera 
år sedan utrustning för 12 G Hz. 
Det är ju där Nordsat, eller rät
tare sagt dess bantade upplaga , 
och andra länders rundradiosän
dande tv-satelliter skall ligga. För 
a tt få vara med i leken på ett tidigt 
stadium erbjuder Luxor även ut
ru stning för 4 GHz-bandet som i 

M i krovåghuvudets delar. 

T h: J antennens fokus sitter det 
här mikrovåghuvudet tillverkat av 
Avantec. 

dag är i bruk på ett flertal platser 
inom Sverige. Stockholmarna har 
kunnat se ryska tv-program på 
Nordiska Kompaniets elektro
niska specialvisning Mikrorarna. 
l Malmö har tiotusentals männi
skor sett samma sak i kvarteret 
Kronprinsen, där programmen 
går ut på det stora centralantenn
nätet. Göteborgarna är inte heller 
försummade: Gästerna på hotell 
Ramada kan dagligen mellan kl 
06 .00- 23.00 se på program från 
tre av transpondrarna på ryska 
"Ghorizont". Än så länge kablas 
programmen inte ut till hotell-

Moving-coil-ersättaren från Stan ton Magnetics ... 
den revolutionerande 980 LZS. 

Nu kommer det en lågimpediv pickup som ger alla rörlig
magnet-pickupens fördelar utan att ha moving-coil-pickupens 
nackdelar. Den ger ett nytt otroligt klart ljud, vilket beror på den 
enastående snabba stigtiden av mindre än 10 mikrosekunder. 
Låg dynamisk nålspetsmassa (0,2 mg) med extremt stor 
rörlighet för maximala spårningsegenskaper. 980 LZS kan 
anslutas antingen till en moving-coil-Ingång eller till en separat 
förförförstärkare. För moving-coil-fantasten erbjuder 980 LZS 
en ny standard av tillförlitlighet som hitiIIs inte funnits, För de 
som föredrar rörlig magnet ger detta helt nya koncept en ny 

nivå av ljudupplevelse utan att offra den pålitlighet och de fina 
ljudegenskaper som sedan länge sammanknippats med de 
bästa konstruktionerna med rörlig magnet. 
Från Stanton .. . de professionellas val. 

STaNTOn 
THE CHOICE OF THE PROFESSIONALS'· 

För mer information, kontakta : 
ELFA HIR AB, Box 1273, 171 24 Solna - Tel. (08) 7300280 

Informationstjänst 2 
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rummen, men det finns planer 
också på det! 

Dock är de påstådda juridisk
Iegala frågorna inte lösta . Se RT 
1981 nr II "Klarläggande konfe
rens om satellit-tv" och "Informa
tionsfriheten hotas av Telever
ket". (Wallins Radio i Vetianda 
hör till dem som har satsat på 
Luxor-systemet.) 

Fjärrkontrollerad 
satellit-tv-mottagare 

Med samma fjärrkontrollenhet 
kan man kontrollera såväl hi fi
anläggning, tv-mottagare som sa
tellit-tv-enhet från Luxor. Den 
senare ställs in precis som en 
vanlig kanalväljare. 

I 4 G Hz-utrustningen ingår en 
två meter stor parabolantenn av 
aluminiulTl· 

Inomhusdelen till å ter förpro
grammering av 14 kanaler, fyra 
ljudsystem samt videopolaritet. 
En lysdiodindikator visar inställt 

. program. Som tillsats finns en 
modula tor som krävs då tv-appa
ra ten inte har videoingång. 

Luxor Team Satellite kallar 
man det här projektet, till vilket P 
O Bäckman är pappa. Det är ett 
initiativ som förtjänar lyckönsk
ningar' • 

GL 

Hamegs nya 2-kanaloscilloskop med 20 MHz band bredd finns 
nu för leverans i Sverige. Trots det låga priset - 2450:- exkl moms 
- erbjuder HM 203 prestanda som normalt förknippas med 
betydligt dyrare instrument. 

Liber är svensk generalagent för det västtyska instrument
företaget, Hameg, känt för sin höga kvalitet. 

- ..... =t+1·%'I .. {" ... ------------------------
Bandbredd: 

Stigtid: 
Överskjut: 
y -förstärkare: 

Max inspänning: 

DC - 20 MHz Tidbas: 0.5 Jls/cm till 
0.2 s/cm 

Svep expansion: x 5 17.5 ns 
1 %max 
5 mV/cm till 

20 V/cm 
500V 

X-Y mätning: X via kanal 1 
Triggområde: 5 Hz till 30 MHz 
Triggsätt: Int, TV, Nät, Ext 
Vikt: 6 kg 

Informationstjänst 3 

'[nomhusdeliJtf.> uv satellit-tv-sy
stemet är helt JJärrkontrollerad 
av samma enhet som man använ
der för att JJärrstyra sin tv-motta
gare,· kamera och hi fl-anlägg
ning . 

T v: Det blåste ordentligt när 
3-meterparabolen skulle monte
ras på en av byggnaderna i kvar
teret Kronprinsen i Malmö. 
Några större problem var det dock 
inte, meddelar oss P O Bäckman, 
t v på bilden. 

PRISEXEMPEL HAMEG OSCILLOSKOP: 

PRIS 
EXKL 

TYP KANAL BANDBREDD MOMS 

HM 307 DC-lO MHz 1590:-

HM 203 2 DC-20MHz 2450:-

HM 203N 2 DC-20 MHz 2700:-

HM412 2 DC-20MHz 3750:-

HM 412N 2 DC-20 MHz 3995:-

HM 705 2 DC-70 MHz 5975:-

För beställning, datablad och annan 
information - ring eller skriv till 
Liber Skolelektro, 73300 SALA. 
Telefon: 0224-180 SO. 

Liber 
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Efter påläggning av oxidskiktet får bandet torka och härda i en 
varmlufttrumma. När torkningen är avslutad kommer bandet här till 
vänster och fors in i en kalenderingsmaskin, som polerar ytan for 
maximal jämnhet. 

Bandet ligger ännu på så kallade jumborullar, här aven bredd som ger 
80 band av kassettband bredvid varandra. I denna, maskin sker 
uppskärningen till rätt och jämn bandbredd. Bandet rullas här upp på 
PU""U''''~, som sedan tas vidare for inladdning i kassetter. 

Vi har provat: 

SVENSKA 
TRACK-BANDEN! 
o Aldrig tidigare har vi testat ett band av svensk 
tillverkning. Sällan har vi väl också sett en lika tuff 
och utmanande marknadsföring för produkten. 
O Men satsningen är förståelig. Om ett nyttfabrikat 
skall kunna etablera sig, måste det till hårda tag. Vi 
har besökt tillverkaren och diskuterat framtiden 
samtidigt som vi här presenterar mätningar på de 
första Track-banden. 

•• Så har vi då slutligen fått 
ett svensktillverkat kassettband: 
Track Tape, som varit bran
schens stora samtalsämne under 
hösten , kom ut med sina kasset
ter på marknaden efter åtskilligt 
trassel och diverse förseningar. 

Nu har man lyckats göra sig 
uppmärksammad i ett flertal 
bu tiker, och försäljningen går 
också över förväntan , meddelar 
marknadschefen Tomas Carl
son. Alla band som produceras 
levereras genast. Det avsatta 
lagerutrymmet har ännu inte 
hunnit fyllas alls . Delvis beror 
detta på att man byggt upp en 
stor orderstock redan innan man 
fått fram några band över huvud 
och att man nu måste försöka 
effektuera de beställningarna 
samtidigt som det tillkommer 
nya . Den stora försäljningen vi
sar på ett intresse för banden 
hos många konsumenter. 

Tomas Carlson berättar vi
dare att det förefaller som om 
många köper bandet primärt för 
att det är svenskt, något som 
man inte räknat med i så hög 
grad . 

I planerna för framtiden finns 
ett antal produkter, mer eller 
mindre fast planerade. Det band 
som nu har börjat säljas heter 
Track l och är ett järnoxidband. 
I planerna ingår också ett krom
ekvivalent band, möjligen upp
byggt i mycket exklusiv teknik, 
som skall kallas Track 2. Det 
bandet skall komma ungefär till 
mitten av 1982. Man har dock 
blivit lite mer försiktig med 
tidangivelserna efter det dröjs
mål som drabbade-produktionen 
i starten av Track l. 

Ännu längre fram i tiden lig
ger det band som kanske är 
ekonomiskt mest intressant, 
nämligen videoband. Man pla-

l" 

nerar f n intensivt för VHS-kas
setter men följer marknaden 
noga. Viss utrustning för video
produktionen finns redan på 
plats, men något datum för pro
duktionsstart har man inte. 

Det band som finns nu är 
emellertid Track I. Bandet finns 
i tre längder: C 60, C 80 och C 
90. Mellanbandet är aven ovan
lig längd och skall vara avpassad 
för speltiden för en lp-skiva. 
Därmed skall man inte behöva 
köpa mer tape än vad som går 
åt, vilket man stundom gör med 
en C 90. 

Tillverkaren har också sett till 
att det blir en ordentlig prisskill
nad mellan C 90 och C 80, en 
skillnad som nog inte helt är mo
tiverad av kostnadsbesparingen 
man gör med det kortare ban
det. Detta skall locka kunder till 
C 80, speciellt som man anser 
att den övervägande delen kas
settinspelningar handlar om att 
överföra lp-skivor till kassett. 
Längden 80 minuter, 40 på varje 
sida, är ingalunda ny och oprö
vad . Tanken bakom den är väl 
heller inte alldeles invändnings
fri: Bara om lp-skivan är be
gränsad till 20 minuter per sida 
stämmer resonemanget med 
längden. Framför allt klassisk 
musik kan vara åtskilligt längre 
och till och med överfylla en C 
90. Popskivor begränsas dock 
ofta till ca 20 spelminuter per 
sida . 

Men bortsett från längden : 
vad är annars nytt med bandet? 
Vad har man egentligen åstad
kommit ? Track går ju ut väldigt 
hårt i reklamen och säger att 
man skall köpa Track 1 i stället 
för en rad namngivna märkes
band . Är då bandet lika bra som 
till exempel Maxell UD eller 
MaxelI X L l S, som nämns ? 



IEC 1 (referensband! 

Track 1 

MaxelI UD 

MaxelI XL 1S 

Audio Mania 

Alexett Ekonomi A 
Alexett Ekonomi B 

DIN Cr02 (referensband! 

Sony UCX-S 

Sony CD-a 

TOK SA-X 

BASF Chromdioxid Super 

Vi har mätt och lyssnat på 10 
prover direkt från fabriken, och 
dessutom på två prover köpta i 
butik. Kvaliteten på de inalles 
12 proverna var jämn, även om 
man kunda spåra vissa skillna
der mellan de butiksköpta pro
verna och de vi fått från fabri
ken . Skillnaderna var dock inte 
större än att de var normala för 
två olika tillverkningsomgångar. 
Avvikelserna i känslighet vid lO 
kHz mellan de två mest extrema 
proverna var ca 1,8 dB, och 
skillnaden i maxnivå vid 315 Hz 
var 0,5 dB. 

De mätvärden som ges i tabel
len är medelvärden för de 10 
fabriksproverna , som är av se
nare tillverkning än butikspro
verna. Vi jämför där med de två 
Maxellbanden. Alla järnoxid
band är där mätta med samma 
förmagnetisering, nämligen en 
sådan som ger 12 dB lägre 
utstyrbarhet vid 10 kHz (mätt
ning) än vid 315 Hz (3 % distor
sion) . 

Om man jämför Track l med 
MaxelI UD finner man då först 
och främst att Track-bandet har 
en väsentligt sämre frekvens
gång. Den är en funktion av att 
bandet skall arbeta med en lägre 
förmagnetisering än UD. Den 
optimala arbetspunkten för UD 
ligger mycket nära det värde 
som är normalt på de flesta 
spelare i dag och nära det värde 
som föreslås i kommande IEC
normer. Det är därför olyckligt 
att Track arbetar med lägre 
förmagnetisering . 

Förutom diskantförlust får 
man här en något lägre maxnivå 

MaxnivA Känslighet - 20 dB BrusnivA Dynamik Variationer 

315 Hz 10 kHz 315 Hz 

(dB! (dB! (dB! 

+3.7 - 7.5 O 

+2.7 -12.1 O 

+4.2 - 8.0 -0.4 

+6.4 - 5.8 + 1.0 

+ 1.4 -10.5 -1.3 

+0.9 -14.3 -0.8 

+ 1.0 -26.5 -1.5 

+2.1 -10.0 O 

+4.3 - 8.0 +2.3 

+3.3 - 9.1 +2.1 

+3.8 - 4.0 +3.3 

+4.8 - 5.8 +2.2 

vid lägre frekvenser för Track l 
jämfört med MaxelI UD. Det 
för med sig att man får något 
högre distorsion om man spelar 
in lika starkt på Track som på 
UD. Nu är emellertid brusnivån 
högre på Maxell-bandet, så den 
sammanräknade dynamiken blir 
ändå i stort sett lika för båda. 
Skillnaden är att UD ligger 
högre både med maxnivå och 
brus. Maxellbandet har dess
utom bättre nivåjämnhet, men 
värdet för Track l är inte ex
tremt. Tvärtom är det väldigt få 
band som slår MaxelI i det här 
avseendet. 

. Nej, det som är den reellt 
svaga punkten på Track l är att 
det skall arbeta vid så låg för
magnetisering. Få användare 
har möjlighet, och intresse av, 
att trimma om sina spelare till 
optimal arbetspunkt. 

- Det här är ett problem, 
medger Ingegerd Engfelt, vd 
och ägare till Track Tape AB, 
men vi arbetar på att höja ar
betspunkten. Och vi kommer att 
lyckas! Kvaliten kommer också 
att höjas så att vi successivt 
klättrar upp till toppen, lovar 
han . 

I dag är alltså produkten väl
digt lik MaxelI UD, om man 
trimmar om sin spelare. Kör 
man med samma förmagnetise
ring för de båda banden kom
mer UD i alla lägen att framför 
allt ge bättre diskant. 

Priset kan vara ett argument 
för att köpa ett visst band. 
Jämför man priser för UD C 90 
och Track l C 90 kommer U D 
att vara billigare i de allra flesta 

10 kHz 

(dB! (dB! 

O -51.9 

- 3.6 - 52.4 
- 0.4 -51.2 

+ 2.7 - 51.4 

- 2.4 -52.4 

- 5.2 -53.8 

-18.5 -56.4 

O -56.3 

+ 2.5 -54.7 

+ 0.9 - 54.5 

+ 5.4 -54.1 

+ 4.7 -55.9 

fall. 80-längden kommer 
Track-tapen närmare UD-pri
set, men jämförelsen förutsätter 
då att man inte behöver de sista 
10 minuterna på bandet. 

Att jämföra Track l med 
ännu dyrare och mera högpre
sterande band är knappast rik
tigt rättvist. Men eftersom 
Track i sin reklam menar att vi 
skall köpa Track l i stället för 
t ex MaxelI XL l S, så låt oss 
jämföra: Dynamiken är drygt 
ett par dB bättre för det dyrare 
bandet. Diskanten är ca 6 dB 
bättre utstyrbar vid 10kHz. 
Nivåjämnheten hos XL IS är 
betydligt bättre än hos Track l . 

Motivet till att man bör välja 
Track l framför XL l S kan 
därför knappast vara kvalitets-

(dB! (dB! 

55.6 0.5 

55.1 0.7 

55.4 0.3 

57.8 0.2 

53.8 0.8 

54.7 0.5 

57.4 1.9 

58.4 0.3 

59.0 0.4 

57.8 0.2 

57.9 0.5 

60.7 0.2 

aspekten utan möjligen priset , 
eller att man vill gynna svensk 
industri . 

Track l är ett bra band. Det 
är tillverkat med modernast 
tänkbara teknologi av ett litet 
entusiastiskt företag . För 
många tillfällen och många an
vändare är en högre kvalitet 
måhända överflödig. Men för 
att bandet skall bli riktigt bra 
fordras ännu viss utveckling . 
För att bandet skall bli lika bra 
som MaxelI UD måste arbets
punkten mera anpassas till fak
tisk standard. För att bandet 
skall kunna ta upp kampen med 
kvalitetsgiganterna måste pre
standa höjas avsevärt. Vi följer 
spåret! 

BH 

Slutresultatet av hela tillverkningskedjan är denna särpräglade kassett 
med sitt band. Huset tillverkas i USA, men bandet är alltsd svenskt. 
Det första svenska tonbandet! 

RADIO & TELEVISION - NR 2 - 1982 9 



Efter stortestet: 

Nya prover 
och mätningar 
på Alexett Ekonomi
kasseltoch 
"rullkassetlen" 
Audiomania 

Nytt japanband 
i kromtoppen: 
SonyUCX-S 

,.,.,.,...,--,.",.">--.~~".,,..... __ ._-_._~-,-,_ .. _._._--..-------,--,.,~ 
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•• Som en efterdyning till 
stora kassettestet i R T 1981 nr 
12 kommer här några flera mät
ningar. Ett av de banden vi hade 
med var Alexett Ekonomikas
sett . Det rör sig om en enkel 
kassett för kopieringsbruk, lad
dad i Sverige, men med band
materialet tillverkat utomlands. 

De prover vi mätte till det 
stora testet visade egendomliga 
värden . Bandet mätte det lägsta 
brus vi någonsin sett på ett 
järnoxidband, men utstyrbarhe-

•• Kromband, eller kromekvi
valenta band, är försäljningsmäs
sigt en liten grupp i Sverige. Den 
ökar dock, och ett nytillskott i 
utbudet kommer här från Sony. 
Det nya kassettbandet heter 
UCX-S och ha r fått betydligt 
förbättrade prestanda gentemot 
det tidigare kromekvivalenta ban
det CD-a. 

Det man magnetiskt har för
bättrat är hystereskurvans form 
och omfattning. Man har ökat 
såväl remanens som koercivitet 
liksom hystereskurvans "f yrkan
tighet". Den högre remanensen 
ger en förbättrad känslighet, den 
högre koercivi teten en för bä ttrad 
diskant i stort sett. 

Vi har gjort mätningar och 
jämfört UCX-S med "gamla" 
Son y CD-a, samt med ett par av 
konkurrenterna i den allra högsta 
kromklassen: TDK SA-X och 
BAS F Superkrom. Vi finner då 
att utstyrbarheten hos de nya 
Sonybanden ligger mycket högt. 
Vi har här mätt banden vid 
samma förmagnetisering och få 
band presterar lika hög utstyrbar
het som UCX-S. Man kan också 

ten var ganska låg. Tack vare 
det låga bruset blev ändå dyna
miken riktigt hög. Bandet var 
ändå nära oanvändbart på 
grund aven frekvenskurva som 
"doppade" både snabbt och 
grundligt. Det gick helt enkelt 
inte att få någon nämnvärd dis
kant på bandet! 

Detta tydde i det stora hela på 
a tt proverna var misstänkta, 
men eftersom vi inte fick fram 
nya prover publicerade vi resul
taten. Numera har vi dock fått 

säga att få band ger lika liten 
förvrängning vid oförändrad nivå. 

För att man skall få hög dyna
mik fordras också att bruset är 
lågt. Ofia blir bruset högre när 
man höjer känslighet och utstyr
barhet. Här hålls emellertid bru
set lågt, och resultatet blir en 
förnämlig dynamik. 

Också diskantegenskaperna är 
synnerligen goda. I de flesta kas
settdäck uppstår en klar diskant
höjning med de extrema banden 
BASF Superkrom och TDK SA
X. Med Son y UCX-S får man en 
mera måttlig höjning i regel. 

Med något högre förmagnetise
ring kan man höja prestanda för 
BASF Superkrom. TDK och So
nys nya band ligger däremot mera 
optimalt vid den använda , mera 
normala arbets punkten . 

Det tidigare kromekvivalenta 
bandet från Son y höll inte någon 
toppklass. Det nya UCX-S där
emot gör det helt visst. Med det 
väl fungerande kassetthus som 
används bildar UCX-S ett mycket 
bra alternativ i den absoluta topp
klassen bland kromekvivalen
terna. BH 



prover som visar ett mera nor
malt beteende. I tabellsamman
ställningen har vi kallat de nya 
proverna Alexett Ekonomi A . Vi 
har också mätt om de gamla 
proverna på samma sätt som de 
andra banden, och kallar dem 
här Alexett Ekonomi B. Bandet 
visar sig nu i sin mera normala 
skepnad vara ett ganska bra 
lågbrusband med normala egen
skaper för ett sådant. Vad som 
egentligen hänt med våra tidi
gare prover vet ingen . 

Audio Mania är också ett 
band som är bekant från kasset
testet. Det rådde då, och även 
senare, en viss förvirring om vad 
bandet egentligen hette och vad 
slags band som låg i kassetten. 
Det har nu visat sig att man 
stannat för ett TOK-band i höl
jet, och att namnet skall vara 
Audio Mania. Tillverkaren he
ter emellertid Audio May's och 
det namnet fanns också på de 
band vi provade då. Importör är 
då som nu Inkel Svenska AB. 

Bandet som nu skall sitta i 
kassetten skall motsvara TDK 
D, och det bör vara något bättre 

- 1000 500 O 

-2000 

än det tidigare enkla BASF
band som bestods . Något super
band är det dock fortfarande 
inte fr åga om. Bandet har pre
standa som på de flesta punkter 
ligger ett par dB under MaxelI 
UD. 

Nej, det är kassetten i sig som 
är intressant med sina små 
bandspolar i höljet. Konstruk
tionen bör förhindra bandtrassel 
effektivt, liksom den bör ge su
veränt jämn och lätt gång hos 
bandet. Tyvärr är dock tydligen 
kassetthöljet så pass dyrt så att 
man inte kan ladda det med ett 
verkligt bra band och ändå 
hamna i en vettig prisnivå. 

Vid kassettestet i nr 12 öns
kade vi ett bättre band i kasset
ten, så att band och kassett så 
att säga kom mer på lika nivå . 
Nu har man förvisso gått en bit 
på väg med det nya, bättre 
bandet från TDK, men fortfa
rande ger bandet som sådant 
inte anledning till större upp
hetsning över den höga kvalite
ten. Kassetthuset är fortfarande 
värt ett bättre band! • 

BH 

ucx-s 

1000 H 

UCx-s vs CD-a/EHF 

Denna figur föreställer hystereskurvorna för Sonys CD-a och den nya 
UCX -S. Som synes är det nya bandmaterialet mera idealt i det att 
kurvan är mera fyrkantig, samtidigt som värdena för de viktiga 
parametrarna höjts. 

Brittiskt 
If-filter ökar . 
selektiviteten 

Stig 
Adolfsson 
rapporterar 

Här en kort provningsrapport med ,synpunkter på ett nytt 
brittiskt If-filter för cw- och ssb-Slgnaler. .. 

Filtret bedöms ha goda egenskaper men saknar tyvarr 
nätdel. 

Med Datongs If-filter för ssb, cw och rtty 
de trängsel f yl/da amatörbanden. De praktikpro

"<lrn~I""JM förtjänar beröm. 

•• På senare år har kommit i Storlek: 184 mm brett, 153 mm 
marknaden flera typer av If-fil- djupt, 44 mm högt 
ter, avsedda att förbättra radio- Vikt l, l kg 
mottagares selektivitet. Dessa Några typiska filterkurvor, 
filter finns i olika utföranden, upptagna av tillverkaren, visas i 
företrädesvis för cw och ssb men fig 1-3. Förf som provat filtret 
även am-filter förekommer. Vi en tid kan avge följande syn
skall denna gång se lite närmare punkter: 
på ett cw jssbjrtty-filter som FL 2 är ett bra hjälpmedel då 
tillverkas av Datong Electronics det gäller att få fram rena cw
Ltd i England. Svensk generala- och ssb-signaler på trängda 
gent är Data Comm i Upplands amatörband. Med den väldigt 
Väsby. bra nta filterkarakteristiken är 

Tillverkaren uppger följande det inte svårt att separera signa-
data för filtret : ler som ligger mycket nära var-
Modell: FL 2 andra. Speciellt uttalat blir det 
Ingångsimpedans: 5 kohm på mottagare 'som saknar smala 
Frekvensområde (låg- och hög- mf-filter. Det av tillverkaren 
passfilter) : 200-3500 Hz, lin- uppgivna värdet på notchdjupet 
järt verkar dock vara något optimis
Notch- och peakfilter: 200- tiskt. 
3500 Hz, linjärt En stark bärvågeffekt på 
Notchbredd vid -6 dB: 200 Hz ' avc:n kommer man ju inte ifrån 
Notchdjup: 30 dB med den här typen av notch
Bandbredd vid cw2- och rtty- funktion. Slutsatsen blir ändå 
läge: 100 - 1 750 Hz vid -6 dB att FL 2 borde vara ett värde
Bandbredd vid cw-läge: 70-700 fullt bidrag till sen osa 
Hz vid -6 dB dx-jägare, inriktade på ssb- och 
Uteffekt: 2 W till 8 ohm med 18 cw-trafik . Det bör kanske påpe-
V kraftförsörjning kas, att nätaggregatet inte med-
1,5 W till 4 ohm med lOV följer uta n får köpas sep·arat. 
kraftförsörjning Skulle inte tillverkaren j general-
Strömförsörjning: 50 mA vid agenten kunna bygga in ett dy-
min volympådrag likt i lådan ? Ett ytt re aggregat 
350 mA vid max volympådrag är trots allt a nska o raktiskt.. 

IIZ II II H ,h.,..~~,=,-. =, ';;","";';'''';'', .:.:.tr,,,'" H : " " l z 
o dto.r--__ ~ "ODE SS 8 Il dD' "OOE ISB · HOT(H e ,HI' IlOOE S'i. · P EA lI. 

Fig l. Ssb-Iäge. En- Fig 2. Samma somfig 
dast hög- och låg- l, men med notch
pass filter inkopplade. funktionen inkopplad 

till l 500 Hz. 

Figure 3 

" . " 
Fig 3. Samma som i 
fig 2, men med peak j 
notch-filtret inställt 
på peak. 
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Philips D6920 AV 
Inspelningssystem 
i budgetprisklass 
~ Philips nya portabla kassettdäck är mycket an
vändbart för den som gör egna inspelningar och 
bearbetningar av ljud. Här finns det mesta man kan 
önska sig i den vägen, inklusive möjlighet att lägga 
styrpulser för en diaprojektor till ljudet. 
~ Tekniskt är också lösningen intressant med mikro
processorstyrning och tre motorer. Däremot bjuder 
apparaten inte på några ljudtekniska sensationer: 
ljudkvaliten är tämligen medioker och kan jämföras 
med bättre radiobandspelares. Bland annat saknar vi 
brusreduktionl 

•• Det finns mycket få bärbara 
kassettdäck på marknaden . Vi 
blev därför intresserade när vi såg 
Philips D6920 första gången. Den 
föreföll att kunna bli en allvarlig 
konkurrent till t ex Sonys Te D5. 
som visserligen är åtskilligt 
mindre, men också alltför dyr för 
de nesta . Philips maskin kostar 
'bara ca l 400 kr och borde därför 
vara ett intressant alternativ till 
ex vis JVC:s 1635. tyvärr borta ur 
marknaden . 

Men skenet bedrar en smula. 
D6920 har en mängd finesser och 
goda egenskaper, men den är 
ingen hi fi-spelare! Ljudkvaliten 
är tämligen medioker i relation till 
vad man kan få från kassett, och 
spelaren är därför inget verkligt 
alternativ för den som kräver 
bästa kassettljud och ändå vill ha 
möjlighet att använda apparaten 
oberoende av elnätet. 

I stället har alltså D6920 andra 
kvaliteer , och en del av dem fram
går av det fullständiga namnet 
som lyder D6920 A V. där A V 
kan läsas som Audio- Visuell. 
Ljudkvalitetsmässigt kan spelaren 
jämföras med en radiobandspe
lare - fast utan radio. 

Inbyggda mikrofoner 
och inga DIN-kontakter! 

Som kassettspelare har den an
nars egenskaper som gör den lätt 
att använda i många situationer. 
För inspelning kan man välja de 
inbyggda elektretmikrofonerna, 
yttre mikrofoner eller linjesignal 
in. Mikrofonkontakterna är av typ 
liten teleplugg, 3,5 mm. Linjean
slutningarna, både ut och in, är av 
typ phonokontakt, och Philips har 
därmed övergett DI N-kontakten 
helt för linjesignalerna. Tackar! 
Märkligt nog har man inte dragit 
full nytta av detta, emellertid. I en 

DIN-kontakt får man i regel inte 
ut någon monitorsignal , dvs man 
få r inte ut den signal ma n just 
spelar in . Det beror på att stan
da rden enligt DIN föreskriver så 
på grund av att man annars kan få 
överhörnings- och rundgångspro
blem i själva kontakten. Nu har 
man inte lagt ut någon monitor
signa l i D6920, trots andra och 
mera generellt användbara kon 
takter , och det förvånar. När man 
t ex spelar in en skiva med spela
ren ansluten till en stereoanlägg
ning kan man alltså inte avhöra 
skivan genom spelaren för att 
kontrollera att anslutningar och 
nivåer är rimliga. Först eft~r av
slutad inspelning kan man få ut 
den avspelade signalen. 

I linjeutgången, vill säga. I hör
telefonutgången på framsidan får 
man ut a lla slags signaler liksom 
från den inbyggda högtalaren. 
Det gå tfulla är alltså varför man 
inte också får dem i linjeut
gå ngen ? 

Till de positiva egenskaperna 
hör a lltså a tt spelar.en har inbyggd 
kontrollhögtalare . Den ger inte 
någon nämnvärd ljudkvalitet men 
är användbar för medhörning el
ler för kontro\lavspelning . Högta
laren är en och återger därför 
ljudet i mono, men man tillgår 
stereofonisk utsignal i två högta
la ruttag på apparatens baksida. 

I en engelskspråkig broschyr 
utlovas en uteffekt på 2 x 4 W per 
kana l, medan en mera moderat 
svensk sådan blygsammare a nger 
2 x 4 W totalt, dvs 4 W per kanal. 
Verkligheten är ännu något bist
rare. Vi har mätt 1,5 W per kanal 
i 4 ohm och begynnande klippning 
vid nätdrift. Driver man maskine
riet på batterier (goda sådana), 
begränsas uteffekten ytterligare 
till ca 0,7 W per kanal. För att 
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För att utnyttja 
spelarens möjlighet 
till kontrollpulser 
måste man ha en 
liten tillsats för ca 
300 kr. Med den 
kan man både 
in och tillgodogöra 
sig styrpulserna för 
att t ex styra en dia
projektor. 

man skall få rimligt välljud från 
den effekten krävs ordentligt lätt
drivna högtalare, men stereo blir 
det likafullt, tack vare de två 
kanalerna. 

Valbar automatik, 
bra trickmöjligheter 

För korrekt utstyrning dispone
rar man två tämligen lättlästa 
instrument. Utstyrningen kan ske 
valvis manuellt eller automatiskt. 
Automatiken är bekväm och kan 
användas för det mesta , med 
tanke på den kvalitetsnivå man 
kan vänta av ljudet. Den manuella 
möjligheten är ändå omistlig i 
vissa sammanhang. Man kan med 
den t ex lägga sig på en medvetet 
lägre nivå i vissa avsnitt eller göra 
sny'gga toningar upp och ned . 

Aven en avslutad inspelning 
kan emellertid påverkas. Dels kan 
man lägga nytt ljud till det redan 
inspelade med en sound on 
sound-funktion. dels kan man i 
efterhand göra upp- och nedto
ningar i inspelningen. Sound on 
sound fungerar helt enkelt så att 
man kopplar bort raderhuvudet 
vid inspelningen. Det som lagts 
tidigare på bandet kommer då att 
ligga kvar tillsammans med det 
nya man spelar in. I inspelnings
huvudet har man emellertid en 
förmagnetisering som verkar som 
en viss radering, varför det tidi
gare inspelade sjunker i nivå och 
framför allt tappar diskant. Om 
man därför har spelat in musik på 
bandet och i efterhand vill lägga 
till kommentarer kommer musi
ken att tonas ned i de partier där 
man lägger på talet. En avancerad 
effekt på enkelt sätt! 

Man kan också blanda tal och 
musik redan vid inspelningen ge
nom att välja ett särskilt läge på 
en funktionsomkopplare. Genom 
sound on sound har man dock 
friheten att välja att göra det 
direkt vid inspelningen eller se
nare. Det finns ett par nackdelar 
med att göra det senare. För det 
första kan man inte höra vad som 

är inspelat på bandet samtidigt 
som man lägger dit t ex kommen
tarer. Man kan därmed inte passa 
in dem exakt i ett musikavsnitt. 
För det andra förstör man den 
tidigare inspelningen i det att man 
inte kan ta bort det tillagda talet, 
om det skulle råka bli fel. Då får 
man börja om från början! 

Upp- och nedtoningarna i en 
gjord inspelning sker med knap
pen post fading. Den sätter rader
oscillatorn i funktion med mjuk 
start och mjukt slut. Post fading 
används under avspelning och 
man hör därför precis vad man 
gör. Genom att starta med knap
pen intryckt och sedan släppa den 
får man en mjuk upptoning och 
genom att trycka ned den när 
bandet går får man en nedtoning. 

Mikroprocessor 
styr tre motorer 

Manöverkomforten är förnäm
lig. Alla funktioner för bandtrans
porten sköts elektriskt med en 
mikroprocessor. I stället för 
strömslukande solenoider för 
nyttning av tonhuvudena har man 
en motor som bara drar ström 
under själva förnyttningen. Spela
ren drar därför lite ström, trots 
den ava ncerade manöverlogiken . 
Alla knappar är små och lätt
tryckta, och väsentliga drifttill
stånd indikeras med lysdioder. En 
anmärkning måste vi emellertid 
ge ejeet-tangenten. Den förmår 
inte alltid öppna kassett luckan 
som avsett utan man får hjälpa till 
med fingrarna . 

Bandet drivs av två motorer; en 
för kapstandrivningen, som ger 
bandet jämn och korrekt hastig
het, och en för spolningen . Till
sammans med motorn för huvud
förnyttningen har maskinen där
med inalles tre motorer, vi lket ger 
enklare och mera tillförlitlig me
kanik. 

Styrpulser för dia 
på särskild kanal 

Bokstäverna A V typbeteck-
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En snygg och lätt jobbad design utmärker Philips bärbara kassettdäck. 
Går man i närkamp med spelaren upptäcker man att det mesta som 
verkar vara metall är plast, vilket åtminstone ger låg vikt. Bärremmen 
kan lätt tas av i stationärt bruk. 

ningen står där inte för roS' skull. 
Alla de bea rbetningsmöjligheter 
som maskinen har kommer sär
sk ilt väl till a nvändning om ma n 
vill göra Ijudsä ttning till diapro
gram eller smalfilmer. I sådana 
fa ll önska r man också att kunna 
synkronisera diashowen eller fil
men med ba ndet. Därtill behövs 
någon form av styrpulser på ban
det. Ett sä tt att lagra sådana är att 
ta ena stereokanalen i anspråk, 
men man mister då en del av 
Ijudmöjligheterna . Bä ttre är att 
lägga styrpulserna på ett särskilt 
spår. Så ha r ma n gjort i Philips
appa ra ten . Ett problem med st yr
pulser och kassettspel a re ä r att 
separationen mellan stereokana
lerna är dålig, så att man ofta 
störs av styrsigna len, även om den 
ligger på en an na n kana l. Med det 
separata styrspå ret blir överhör
ningen försumbar. Vi lyckades 
inte mä ta någon överhörning över 
huvud utan den försvann helt i 
ba ndets brus. 

Det styrspår man spela r in lig
ger på en av de kana ler som 
a nvänds vid spelning å t andra 
hå llet på kassetten. Man kan där
med ba ra använda kassettens ena 
sida när ma n vill ha styrpulser. 

För a tt spela in och känna av 
styrpulserna behöver man en liten 
tillsats. Den heter EM 1920 och 
kosta r ca 300 kr. Förutom till 
styrning av diaprojektorer eller 
filmutrustningar kan man an
vända kontrollpulserna till en 
mängd andra ända mål. Det före
slås i bruksa nvisningen att man 
kan styra en modellj ä rnväg med 
dem. Man kan också tänka sig a tt 
påverka reläer för om koppling av 
högta lare med pul serna, så att 
man kan dirigera ljudet till en 
mängd platser i ett rum. Man kan 
använda spela ren som ett automa
tiskt programverk för kontroll av 
framkallningsprocesser t ex . Pro
gram byter man genom att byta 
kassett. Möjligheterna är sålunda 
legio med såväl spelare som det 
tillhörande styrdonet. 

Endast järnoxidband 
utan brusreduktion 

Som vi nä mnde inledningsvis ä r 
ljudet tyvä rr inte av bäs ta kva litet. 
På kassettluckan står att spelaren 
ä r "kromkompa tibel " eller möjli
gen a tt tonhuvudet ä r det. Detta 
ä r non sens. Det enda vi med lite 
god vilja kan göra med ett krom
ba nd ä r att spel a av det och 
kompensera den extra diskanten 
genom att skära diska nt i högta la
ren med en särskild spak. Där
emot kan man inte skära diskan
ten på signa len till en inkopplad 
stereoanläggning. Om nu detta 
trots a llt vore "kromkompatibili
tet" skulle ma n lika gärna kunna 
ta la om " meta llkompatibilitet" , ty 
metallband spelas av på samma 
vis som kromband. Att spela in på 
något a nna t än järnoxidband ger 
inte a nvändbart resultat. 

Om ma n möjligen skulle mena 
att huvudet ä r "kromkompati
belt" så kunde ma n kanske för
söka tala om vad det i så fall 
betyder. N ej , spela ren är gjord för 
järnoxidband och inget annat. Re
da n det sä tter en gräns för vad 
som ä r möjligt a tt uppnå i Ijud
kva I i tetsväg. 

I stort sett a ll a kassettdäck på 
marknaden är utrustade med 
brusreduktion i någon form. Brus
reduktionen ä r praktiskt taget tQ; 
ta lt nödvändig för a tt man skall ra 
acceptabelt ljud från en kassett 
nä r man spelar upp den över en 
god stereoanläggning. Åtmins
tone gäller detta för järnoxidband. 
Philips har emellertid inte kosta t 
på någon form av brusreduktion i 
modellen , och det diskval ificera r 
den för många kräva nde anvä nd
ningsområden. Anledningen till 
att man sparat in på denna detalj 
är gåtfull. Kostnaden för Dolby B 
eller Philips eget DNL kan inte 
vara mer äri högst någon hundra
lapp på konsumentpriset! 

Bruset blir alltså ganska högt. 
När man hör det låter det dess
utom inte bara brus. Det finns 
ganska tydliga störningar från 

motorn och dess styrkretsar i 
brusbilden . Ändå är siffervärdet 
för brusavstånd inte så väldigt 
dåligt. 

Spelaren begränsar 
mer än bandet 

En förklaring till detta ä r att 
söka i frekvenskurvan, som inte ä r 
särskilt imponerande. Ej heller i 
det avseendet uppnår apparaten 
någon hi fi-kvalitet. I och med att 
diskanten är inskränkt får man 
också ett bättre brusvärde men på 
bekostnad av upptagningarnas 
kla ngkvalitet. 

Mätningarna är gjorda med 
Philipsba ndet Ultra Ferro. För att 
få högre dynamik kan man frestas 
att använda ännu bättre band . Vi 
gjorde några försök med MaxelI 
XL 1 S, ett superband av järnoxid
typ, som normalt ger väsentligt 
bättre resultat än Ultra Ferro . Det 
visade sig emellertid att spelaren 
klippte så snabbt i ut- och in
gångar att man inte kunde ut
nyttja det bättre bandet. 

Svajvärdet anges, lite lömskt, i 
specifikationen till mindre än 
0,09 % WRMS, vilket betyder 
vägt effektivvärde. Den typ av 
angivelser brukar användas av ja
panska tillverka re . I Europa bru
kar ma n i stället ange toppvä rde 
enligt DIN. Nackdelen med den 
senare siffran är att den i regel 
blir ungefär dubbelt så stor, vilket 
ju ser sämre ut i datasammanställ
ninga rna. Mäter vi enligt DIN får 
vi här ett värde på 0, 18 %, vilket 
mycket riktigt siffermässigt ä r 
dubbelt så stort som det uppgivna 
effektivvärdet. Svajet är ganska 
högt , men stör mestadels inte . 
Däremot få r man störande svaj 
om man rör maskinen alltför häf
tigt under gång. 

Enkel spelare -
men användbar 

Det vi saknar mest på Philips 
D6920 A V är någon form av brus
reduktion som skulle kunn a få ner 
bruset på en mera hi fi-m äss ig 

nivå . Men ljudkvaliteten är även i 
övrigt så enkel att t ex B-Dolby 
kanske kan verka malplacerad i 
sammanhanget. Appara ten är 
helt enkelt inte avsedd att inlem
mas i ett hi fi-system utan är 
snarare att hänföra till klassen 
radiobandspelare. 

Utrustningsmässigt ä r dock 
maskinen intressant. Här finns 
allt man behöver för att på enkelt 
sätt kunna ställa samman ljud pro
gram av olika slag . Med inbyggda 
mikrofoner och högta lare, t o m 
stereoförstärkare, kan man nyttja 
maskinen som en bä rbar ljudstu
dia av enkelt slag. Tack vare 
kontrollspåret på bandet kan man 
också styra diaprojektor och an
nat på ett förnämligt sätt . 

BH 

Vid samtliga mätningar har använts Phi
lips Ultra Ferro. 
Frekvensgång 

::: -tFF rdH H 11-1 -Ii r;}[: 
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Frekvensgång vid - 20 och O dB relativt 
250 nWb/ m . 
Svajning 
Mätt vägt enligt DIN = 0 , 1 B % 
Nivåer 
Max innivå före klippning ger 
från bandet = + 4 ,9 dB 
Nivå för 3 % distorsion 
över band = 
Brusnivå från band, 
vägd = 
Brusnivå utan band, 
vägd = 
Överhörning från 
styrpulsspår = 

Samtl iga nivåer anges 
relativt 250 nWb/ m. 

Dynamik 

+ 4 ,0 dB 

- 53 ,5 dB 

- 56 ,7 dB 

omätbar 

Definierad som skillnad mellan nivå för 
3 % 
distorsion och vägd 
brusnivå = 

Uteffekt 

57 ,5 dB 

Driven från nät ger spelaren i 4 ohm per 
kanal = 1,5 W 
Driven från batteri ger spelaren i 4 ohm 
per kanal = 0 , 7 W 
vid begynnande klippning . 
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Videogrammarknaden hotad? 
LVR-tekniken tul användning? 
•• Över världen tillverkas nu 
omkring I miljon videokassett
spelare i månaden . De flesta av 
dem är VHS men Beta och V 
2000 ökar f n starkare än leda
ren. Med utgångspunkt i uppgif
ter från Screen Digest, månat
ligt informationsblad om bl a 
video, har vi gjort en samman
ställning som visar hur stor del 
av den totala världsproduktio
nen som hänför sig till varje 
system. Här återfinns också de 
expansionsplaner respektive till
verkare redovisat. Siffrorna gäl
ler för slutet av 1981 och anger 
andel i procent av den totala 
världsproduktionen som angavs 
till I 050 000 styck per månad 
med planerad expansion till ca 
I 240000 st. 

slutet 1981 planerad 
VHS 59 % 52 % 
Beta 33 % 40 % 
V 2000 7 % 8 % 
eve 1 % 1 % 

VHS får alltså som synes 

lämna över en liten del av sitt 
försprång till Beta, även om 
skillnaderna är · små och som 
sagt gäller planer - inte verklig
het. 

Om man i stället delar upp 
produktionen på olika tillver
kare kan man få en annan bild 
av konkurrenssituationen . Här 
ger vi siffror dels för produktio
nen per månad, per slutet av 
1981, dels den procentuella an
delen av världsproduktionen . 

Matsus 
hita VHS 250000 24 % 
JVe VHS 150000 14 % 
Sanyo Beta ISO 000 14 % 
Sony Beta ISO 000 14 % 
Hitachi VHS IDO 000 9,5 % 
Sharp VHS 60000 5,7 % 
Toshiba Beta 50000 4,8 % 
Philips V 2000 45000 4,3 % 
Mitsu 
bishi VHS 40000 3,8 % 
Grundig V 2000 25000 2,4 % 
Sanyo VHS 20000 1,9 % 
Funai cve 100000,95 % 

Batteridrivet 
videoIjus 
•• I väntan på att videokame
rorna skall bli lika ljuskänsliga 
som det mänskliga ögat måste vi 
använda tillsatsljus i knepiga si
tuationer. Bästa resultat får man 
i regel med fotolampor av något 
slag, av rätt antal och rätt place
rade. Tyvärr är det ofta omöjligt 
att bygga upp en perfekt studiobe
lysning för tagningarna. Det kan 
saknas både tid, kraft (elektrisk 
sådan) och utrymme. En funge
rand.e lösning är då att använda 
någon form av enkel batteridriven 
belysning som sätts på kameran . 

Gunnar Olssons Foto, tel 08/ 
6806 10, säljer en sådan utrust
ning. Den är gjord för smalfilm
ning och det återverkar tyvärr på 
aktionstiden. Belysningen består 
aven IDO W halogenlampa som 
drivs av uppladdningsbara batte-

rier på 12 V. Brinntiden med 
fulladdade batterier uppges till 10 
minut~r. Det kan möjligen verka 
långt i förhållande till längden på 
en super 8-film (2-3 minuter) , 
men inte fullt så imponerande i 
videosammanhang, där en porta
bel spelares batterier ändå räcker 
bortåt en timme och banden ännu 
län~re . 

Ändå kan de lO minuterna ljus 
vara användbara . En längre tid 
skulle ofelbart föra med sig större 
vikt hos aggregatet, och videout- .. 
rustningen är som bekant tung 
nog ändå . 

Någon viktangivelse för batte
rilådan finns inte, men den kan 
bäras i rem över axeln . Uppladd
ningstiden med medföljande ladd
aggregat är ca 6-7 timmar, och 
det hela skall kosta ca l 000 kr .• 
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Den som uppmärksamt adde
rar procenttalen finner att ~um
man inte blir 100. Angivelserna 
är givetvis tämligen ungefärliga 
i många fall men torde ändå ge 
en fingervisning om vilka före
tag som är stora i branschen. 
Det finns alltså bara två euro
peiska tillverkare på listan, alla 
de övriga är japanska. I siffror 
innebär det att långt över 90 % 
av den samlade produktionen av 
videospelare görs i Japan . 

Listan toppas alltså av Mat
sushita och JVC, som tillhör 
samma koncern. I Europa är 
JVC dessutom tillverkare åt de 
flesta inhemska märkena och 
har alltså en betydande försälj
ning under andra namn. 

Man finner också i tabellen 
att Sanyo förekommer två 
gånger, dels som tillverkare av 
Beta, dels VHS. Förklaringen är 
att man tillverkar VHS åt vissa 
märken på den amerikanska 
marknaden . Lägger man sam
man de båda produktionerna 

kommer Sanyo att hamna på en 
andra plats i tabellen med ca 
16 % av världsproduktionen. 

Siffran för Funai med sitt 
CVC-system får anses osäker. 
Det lär finnas en annan tillver
kare för de CVC-spelare som 
säljs av Grundig från årsskiftet, 
men den är inte inkluderad i 
tabellen. Ordningen störs emel
lertid knappast av detta . 

Den snabba utvecklingen på 
kassettspelarsidan till trots finns 
emellertid de som är tveksamma 
till den fortsatta explosionen. En 
sådan är Eliot A Minsker, pre
sident i Knowledge Industries, 
USA, som menar att video
grammen på kassett och skiva 
hotas av den alltmera utbyggda 
kabeldistributionen i USA. Han 
menar att spridandet av video
program kommer att förskjutas 
från en rent fysisk distribution 
av videoprogr.am till en elektro
nisk distribution per kabel eller 
satellit. 

Framtiden får väl utvisa vad 



som händer, men redan har kon
staterats i ett område där en ny 
kabel-tv-service öppnades att 
uthyrningen och försäljningen 
av videoprogram minskade på
tagligt. 

I RCA:s tidskrift RCA Eng
ineer gör ReA, som ju har 
tunga intressen i videoskivan, en 
förutsägelse av vilken videomöj
lighet de amerikanska hemmen 
kommer att använda år 1990. 
Möjligheterna . komin~r enligt 
den att finnas i dessa proportio
ner i hemmen: 
Kabel-tv 35 % 
Videoskivspelare 28 % 
Videokassettspelare 17 % 
Mottagare för direktsändande 
satelliter 5 % 

I kontrast till detta säger 
samma prognosmakare att 50 % 
av hushållen i Storbritannien 
kommer att ha en videokassett
spelare redan 1985. Skillnaden i 
utbredning skulle då åtminstone 
till stor del kunna skyllas på att 
"den elektroniska distributio
nen" per kabel eller satellit inte 
är eller kommer att bli så ut
byggd i Storbritannien som i 
USA, åtminstone inte under den 
aktuella perioden. 

Det videosystem som bäst kan 
återge stillbild och avsnitt i 
andra hastigheter än standard 

är Philips/Grundigs V 2000. De 
goda egenskaperna uppnås ge
nom att videohuvudena på 
trumman är rörliga och kan 
servostyras till att läsa exakt 
rätt i spåren. Ungefär samma 
goda resultat kan emellertid 
också Toshiba uppnå i en modell 
med fyra huvuden på trumman 
(modellerna V8700 och V8600) 
och en kommande modell från 
Sony. Dock inte i modell SL Vl, 
som vi rapporterade om från den 
stora radioutställningen i Berlin 
i höstas. Den modellen skall dels 
inte alls heta SL V l utan SL Fl, 
eftersom V l förde tankarna till 
tyska raketer under världskri
get, dels kommer den inte att 
innehålla flera huvuden än två 
på trumman, enligt uppgift. 
Däremot kommer så små
ningom en ny stationär spelare 
som skall ha den nya huvudlös
ningen. 

Vad VI så småningom vill 
komma fram till är att också 
Matsushita kommer med en 
spelare med fyra huvuden. Den 
är presenterad I Japan under 
namnet National NV lOOO. Två 
av huvudena är av vanlig typ och 
används vid normalt bruk. De 
två andra huvudena sitter på 
rörliga fästen av piezo-elektrisKt 
material och kan servostyras på 

Digitala bilder 
över telenätet 
•• Finska Salora Oy har fått 
fram ett bildöverföringssystem för 
användning på nät av telefonkva
litet. Det skiljer sig från vanliga 
telefoto- och telefaxutrustningar 
genom att det utgår från en tv
bild enligt normal standard. An
vändaren är alltså fri att nyttja 
vad slags original som helst och är 
inte bunden till något pappersori
gina\. 

Systemet som kallas Te/pic ut
går från en svartvit videosignal 
från en tv-kamera. En komplett 
bild digitaliseras och lagras i ett 
digitalt minne. Allt detta styrs av 
en mikrodator, som också ombe
sörjer en utläsning i en takt som 
passar ett vanligt telefonmodem. 

På mottagarsidan har man en 
motsvarande anordning som läser 

in signalerna i ett digitalt minne . 
En mikroprocessor återskapar bil
den som kan visas på en tv-skärm 
eller överföras till en pappersko
pia. 

Överföring aven bild tar 80 
sekunder, men tiden kan minskas 
betydligt om man godtar en lägre 
upplösning. I en halvtonbild med 
64 grånivåer arbetar utrustningen 
med 256 x 256 bildelement. Grå
nivåerna kan också fås att mot
svara olika färgvärden på en färg
monitor . ' 

Alternativt till en gråton bild 
kan man överföra en rent svartvit . 
bild . Detta är t ex användbart för 
text. Upplösningen kan då ökas 
till 768 x 512 bildelement. 

Man kan också dela upp bilden 
i fyra delar, där varje del får 

ungefär samma sätt som Philips. 
De används för att ge en perfekt 
stillbild och perfekt bild även vid 
snabbsökning med bild och 
andra driftsätt. Kostnaden för 
de extra faciliteterna är dock 
hög. Spelaren uppges kosta 
ungefär 8 000 kr i Japan och då 
är den ändå en specialrnodelI 
utan tuner. 

L VR talades det mycket om 
för några år sedan. BAS F och 
Toshiba hade prototyper på vi
deospelare som inte arbetar. med 
de konventionella roterande 
trummorna med videohuvuden 
på utan med fasta huvuden. 
Tekniken skulle bli billigare ef
tersom spelarna använde färre 
rörliga delar, menade man. 
Båda tillverkarna lade emeller
tid ned projekten innan de reali
serades i produkter på markna
den . 

Det japanska radio- och 
tv-bolaget NHK har nu emeller
tid utvecklat en L VR-spelare 
enligt ungefär de principer som 
låg bakom BASF:s och Toshibas 
försök. Skillnaden är att man nu 
gjort en helt professionell spe
lare. Tack vare L YR-tekniken 
har man kunnat hålla vikten så 
låg som ca 3 kg. Spelaren arbe
tar med 1/4 tums band somförs 
förbi huvuden med 4,5 m/s. 

r 

Speltiden per spår är en minut, 
varefter bandet vänder och spe
lar på nästa spår. Sedan är 
bandet fullt! En kassett rymmer 
alltså maximalt två minuter. 

Spelaren är därmed avsedd 
för speciella produktioner, där 
man vill ha en mycket lätt och 
liten apparat men ändå kräver 
bästa möjliga kvalitet. Tanken 
är alltså att man spelar in en 
scen på varje kassett och sedan 
går hem och redigerar samman 
det hela på en konventionell, 
professionell videobandspelare, 

Enligt ett meddelande från 
ryska ambassaden i Haag kom
mer de ryska satellitsändning
arna över den sovjetiska satelli
ten Horisont att förses med 
engelsk textning. Sändningarna 
är egentligen riktade till Öst
europa , men avsikten med text
ningen är att programmen skall 
bli intressantare att tas emot 
även i väst, t ex i kabel-tv-nät. 
Sådan mottagning planeras bl a 
i Hellendoorn nära den . tysk
holländska gränsen. Också I 

Sverige finns det ett antal ama
törer som tar emot de ryska 
sändningarna, vilka nu alltså 
skall göras begripliga även för 
oss som är okunniga i slaviska 
språk. · • 

BH 

--, 
lFUNCTlON J 

PANEL 

n 
~ DIGITIZING 

I ~MOOULEVFO-61 
~I VIDEO

I HONlTOR 
HARD XI ! 
COpy 

l~"",,,,", ? ~ RGB- I 
~HONITORXI 

!PERIPHERAL[ 
OEVICES J c~~~~~;R K )I MODEM 

I I 
I I L ______________ J 1 

upplösningen 128 x 128 bildele
ment för en halvtonbild och 
384 x 256 bildelement för en svart
vit bild . 

Salora menar att systemet kan 
få en vidsträckt användning, då 
det är direkt anslutningsbart till 
tv- och videoanläggningar, genom 

I TELE - l PHONE 
9'652 

att bilderna håller hög kvalitet 
och kan överföras av vilken som 
helst överföringskanal av telefon
kvalitet och att bilderna kan arki
veras elektroniskt, samtidigt som 
man fritt kan välja original och 
metod för visning. • 
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o Textning av 
tv-filmer var tidi
gare mycket be
svärligt och ofta 
uppstod fel. 
O I dag är det 
enklare, tack vare 
datoriserade hjälp
medel. Här har vi 
granskat hur syste
met Computexter 
från CÄ -Elektro
nik fungerar. 

•• Det ligger betydligt mera 
arbete bakom de vanliga rem
sorna med svensk text än vad man 
anar. Vi är vana vid att de finns 
där och skulle de saknas blir vi lätt 
irriterade och får kanske svårt att 
följa handlingen i filmen eller vad 
det nu är för program som beskå
das. 

För ett antal år sedan skedde all 
textsättning fotografiskt med en 
mekanisk apparat av speciell kon
struktion. Det hela fungerade på 
ungefär följande sätt: först över
sattes originalmanuskriptet till 
svenska med lagom långa repliker. 
De skrevs sedan ut på små vita 
kort med en vanlig skrivmaskin 
som hade en lättläst stil. Korten 
fotograferades sedan av och fick 
tjäna som klicheer vid textningen. 
En långfilm kunde bestå av ca 800 
texter, dvs lika många kort. Det 
gällde alltså att inte blanda ihop 
dem. Därefter placerades korten i 
en speciell apparat och med en 
knapp (ett texttryckarhandtag) 
matades de fram och blev till en 
videosignal över en tv-kamera. 
Dess textsignal blandades med det 
utgående programmet mestadels 
direkt vid sändning. Det fordrades 
alltså att någon person, som regel 
översättaren, var närvarande vid 
sändningstillfället. 

Det gällde för den som tryckte 
fram textremsorna att trycka i 
rätt ögonblick så att replikerna 
kom i rätt ordning. I annat fall 
blev det lätt missförstånd om re
plikerna kom tätt. 

Elektronikens intåg 
För cirka fem år sedan kom de 

första elektroniska textappara
terna . Det var stora skåp fyllda 
med integrerade kretsar och tran
sistorer. Med apparaterna kunde 
man på helt elektronisk väg skriva 
in och rätta den översatta texten. 
Det fordrades emellertid fortfa
rande att någon satt med vid 
sändning och tryckte fram texten. 
Alternativet var att videobanda 
hela programmet på dagtid, så att 
man i värsta fall kunde göra en ny 
bandning om det blev för stora 
feltryckningar. Ingen hade ännu 
tänkt på att förse apparaten med 
möjlighet till att kunna lagra tider 
för varje texts in- och uttryckning. 

Det finns i dag ett mindre antal 
företag som har specialiserat sig 
på att tillverka textapparater. En 
del är avancerade system med 
vilka man kan skriva skyltar och 
rulltext i olika färger och stilar. 
Den typen av textapparater är 
vanliga i USA och används ofta i 
kabel-tv-nät för kontinuerlig in-
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Där skall texten in." N ils 
Olof Wästberg på Svensk Text 
trycker på knappen. I samma 
ögonblick kommer texten som 
redanfinns ; datorn att hamna 
i rätt bildallsn;tt. Blir det f el 
kan han korrigera det utan att 

glira en ny Ilideokopia. 
~ftersom informationen 
l idkodad. 

formation om lokala nyheter, vä
der, sportresultat, m m. 

Det inte helt obekanta text-tv
systemet som nu provas i Sverige 
kan också användas för textning 
av tv-filmer. Det gäller dock en
dast de filmer som sänds över de 
vanliga två tv-kanalerna . 

Mikrodatorer 
Bland de företag som tillverkar 

textapparater för video finns det 
svenska elektronikföretaget CÅ
Elektronik ab. Därifrån kommer 
många av de bygg själv-projekt 
som under åren har publicerats i 
RT. Bland dem finns den s k 
RT-datorn, en dator för självbyg
gare, som har kapacitet för både 
industri- och utvecklingsändamål. 

Vi har nu tittat närmare på en 
textdator från ovan nämnda 
firma, vilken bär namnet Co"mpu
texter. Den har på mindre än ett 
år funnit många användare i såväl 
Sverige som Norge och ca 20 
system är för närvarande i drift. 
Som grund för utvecklingen av 
Computexter ligger RT-datorn, 
men videodelen är en ny konstruk
tion. Textdatorns maskinvara har 
utvecklats av Åke Holm. medan 
programvaran är gjord av Tommy 
Bladh. Båda är välkända bland 
RT:s datorintresserade läsare för 

sina artiklar om datorer i RT och 
i boken Bygg Själv Datorer. 

Apparaten används för all be
handling av text, från inskrivning 
till kopiering av filmen . Den har 
främst utvecklats för att tillgodose 
behovet hos det stora antal video
företag som har vuxit fram under 
de senaste åren. Många har haft 
behov aven lättskött dator med en 
standard för textlagring, och det 
finns flera firmor som enbart 
översätter och prickar in texten på 
filmer. Den används även av de 
flesta stora företag som har hand 
om kopiering och distribution av 
den stora floran videofilmer som 
strömmar ut i alla sorters butiker 
och affärskedjor. Hemvideofilm 
Il Kassett i Stockholm ab var en 
av de första att ta systemet i bruk 
och de har nu fyra textdatorer i 
kontinuerlig drift. 

Goda erfarenheter 
Vi har besökt en av använ

darna, Svensk Text ab, och låtit 
Nils Olof Wästberg berätta om 
sina erfarenheter av Computex
ter: "Med det här systemet klarar 
vi samma typ av textsättning som 
Sveriges Television gör i dag med 
betydligt dyrare system. I Com
putexter kan man dessutom lägga 
in eller ta bort texter i efterhand, 



eftersom de ligger synkroniserade 
med tid kod. Tidigare var man 
tvungen att direkt lägga in texten 
då filmerna sändes eller bandades. 
Blev det fel fick man göra en ny 
bandkopia. Nu kan man alltså 
pricka av felen och korrigera dem 
i datorns flexskiva. 

Möjligheterna till rättning i ef
terhand gör att en person kan 
textsätta en film han aldrig har 
sett med ett manus som en annan 
person har gjort. Visst blir det 
felaktigheter då, men de kan en
kelt korrigeras. 

Det här är ett fint system som 
ger stor säkerhet. Med hjälp av 
några sådana system klarar 
Svensk Text i dag att textsätta 
fyra långfilmer per dag! Kontoren 
i Norge, Sverige, Danmark och 
senare Finland kan samarbeta ef
fektivt, eftersom textinformatio
nen med tillhörande tidkoder lig
ger på flexskivor som helt enkelt 
kan sändas per post." 

Interaktivt system 
Textdatorn är uppbyggd kring 

Motorolas mikroprocessor MC 
6809. Texten lagras på vanliga 
4 I /4-tums flexskivor och en skiva 
kan rymma ca I 500 textrader. 
Datorn arbetar interaktivt, dvs 
den frågar på svenska vad opera
tören vill göra och kontrollerar att 
inga felaktiga kommandon ges. 
När textsättningen är klar lägger 
datorn ut texten med tillhörande 
svart bakgrund på videosignalen . 
Den använda texten är speciellt 
utvald för att vara diskret, men 
lättläst. Typsnittet heter Univer 
57. Här duger det inte med den 
vanliga 5 x 7-matrisen. Bokstäver 
och andra tecken är uppbyggda 
med en matris om 32 gånger 32 
punkter. Det möjliggör såväl kur
siv text som understrykningar. 

För att tillgodose översättarnas 
önskemål om de special bokstäver 
som förekommer i utländska 
namn finns inte mindre än 22 
bokstäver med accenter, cirkum
flex m m. Genom att ange en s k 
språkkod kan textdatorn fås att 
automatiskt byta ut alla ä och ö 
till motsvarande norska/danska 
dito, eftersom inskrivningsdelen 
endast kan återge svenska ä och ö. 

Den färdiga, inskrivna texten 
kontrolleras därefter automatiskt 
med avseende på antalet tecken 
per rad, vilka inte får överstiga 39. 
När texten är klar är det bara att 
starta inprickningen. Vid det mo
mentet används vanligen en VHS
kopia av masterbandet. Videoban
det spelas upp på en vanlig 
VHS-maskin och signalen får pas
sera genom textdatorn. Till dess 
utgång ansluts en annan VHS-

spelare på vilken man spelar in 
resultatet vid inprickningen. Un
der inprickningens gång kommer 
textremsorna upp i de ögonblick 
då knappen på texttryckarhandta
get trycks in . Om man mot förmo
dan skulle trycka in en text för 
tidigt kan det lätt rättas till genom 
att man trycker på en annan 
knapp, det s k nödsläcket. Härige
nom tas den nyss inslagna startti
den bort och man kan slå in en ny 
starttid för texten i rätt moment. 

Videosignalen som kommer 
från textdatorn under inprick
ningen innehåller en extra textrad 
med information om aktuell text
rad, antal tidenheter samt total 
speltid från starten. Informatio
nen som naturligtvis också lagras 
på videobandet används vid kon
troll och rättning av den inpric
kade texten. 

Unika funktioner 
När en text är färdigprickad 

går det lätt att ändra eventuella 
feltryckningar genom att enbart 
ändra de tider som finns lagrade 
för varje texts inläggning och 
borttagning. En speciell program
rutin tar hand om det. Man kan 
också kompensera för den reak
tionstid som varje individ har 
genom att till samtliga tider ta 
bort en eller flera tiden heter. 

Eftersom textdatorn används 
för överSättning av filmer till såväl 
svenska som norska, danska och 
finska har den försetts med en 
extra funktion, som, såvitt vi vet, 
inte finns på någon annan textda
tor. Man behöver visserligen göra 
fyra överSättningar, men bara en 
inprickning eftersom alla in- och 
uttider kan användas på alla fyra 
språken. Det gäller under förut
sättning att det skrivs exakt lika 
många textrader på samtliga 
språk. Antalet bokstäver i varje 
textrad har dock ingen betydelse 
för den funktionen . 

I textdatorn finns en realtid
klocka med batteriuppbackning. 
Den håller reda på såväl datum 
som klockslag, och alla gånger en 
filmtext ändras eller körs uppda
teras ett informationsblock så att 
man alltid vet när man senast 
använde texten. 

Till textdatorn hör naturligtvis 
också en skrivare för att man skall 
kunna få en korrekturutskrift av 
såväl tid kodade som icke tid ko
dade texter. För ändamålet an
vänds en Epson M X-80 som ju har 
möjlighet till grafik med punkt
upplösning. Det senare krävs för 
att skrivaren skall kunna återge 
specialbokstäver som inte finns i 
den vanliga teckengeneratorn. • 

GL 

Genie System 
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Genie II Microdator 
16KRAM 12 KROM Microsoft 
Basic, l KROM Terminalrutiner. 
Videointerface, bandspelare 
interface, numeriskt tangent
bord, funktionstangenter. 
Strömförsörjning. () 
Pris 4460:- . 

~' . I 
Genie Expander. 
Printerinterface. RAM 32 K 
byte. Floppycontroller för 4 st 
driver. Interface: RS 232 C och 
S-WO bas. Strömförsörjning. 
Pris 3220:-
Genie Floppydisk 
5W' minidrive fabr. MPI B51 . 
125 K singel dens . 250 K dub
beldensitet. Strömförsö'rjning. 
Pris 2730:-
Genie Monitor 
12" bildskärm med grönt bildrör. 
Pris 1517:-
Återförsäljare: 
Varberg: Cederholmshemelektr. 0340-871 05 
Göteborg: CB Radio AB. 031·1341 21 
Norrköping: DATAJC 011-1621 79 
Linköping: EL·TEMA_ 013-134660 
GruDUl: Elektronisten 0555-13279 
Nöajö: EkdalsTV AB. 0380-10542 
Visby: AB EDW Löwgren. 0498-76080 
Malmö: Hobbydata. 040·91 0191 
Karlakoga: K-DATA. 0586-30061 
Stockholm: Microtronic. 08·61 2204 
JUnjö: Mjukvarukraft .08-993028 
Kalmar: Semitron. 0480-74497 
Hedemora: T. Nilsson imp. 0225-10389 
Torslanda: Torsdata_ 031-562637 
ÖVerhörnöl : TEW-Lab.066O·70000 
Norge: Avant Elec. 02-565931 

o Ja tack, jag vill ha mer 
information om Genie Systern . 

Namn: ... 

Företag: 

Adress: . 

Postadress: 

Tel: . 

Lsr Electronics AB, Skeppsbron 10 
11130 Stockholm, Tel. 08·142235 

Inform ationst jånst 4 
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DiSJitClllllllltilllEttEtr 
DT-830 
DT-830ärenrobust,31/2-siff
rig digitalmultimeter för mät
ning av ström, spänning och 
resistans. Den är även utrus
tad med diod-test, transis
tortest och kortslutningspro
vare med summer. 
DT-830 är konstruerad för 
hård daglig användning i 
tuff miljö. 
Följande tillbehör ingår i /. 
priset: 
Väska, testkablar, transis
torprob, batteri, reserv- I 

säkring och bruksanvis- i 
' '-'''E~~'''''''' 

/7.99§" 

Oscilloskop 10 MHz 
Leader LB0-514 

Leader LBO-S14 är ett 
2-kanals oscilloskop, 
utvecklat för att passa 
som service-instru
ment i radio-, TV- och 
audiobranschen men 
även inom skol- och 
hobbyområdena . 

• Stor, ljusstark bildskärm (8 X 10 cm) 
• Trace rotation på frontpanelen 
• Hög känslighet (l mV/cm) 
• Äkta X-Y funktion 
• Z-modulering med TTL-nivå 
• 2 st pro bar ingår i priset 
• 2 års garanti 
LBO-S14levereras med en utförlig bruksanvisning som 
även ger tips om olika mätförfaranden. 

BANVAKTSVÄGEN 20, BOX 1307, 17125 SOLNA, TEL 08/820400 
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Klara' skivan själv! 
För 50 år sedan presenterade 
Populär Radio "skivinspel
ningsapparaten som Ni med 
lätthet kan göra". 
Det handlade mycket om me
kanik och väldigt lite om 
elektronik, i kontrast till da
gens inspelningsutrustningar. 
Här följer ett utdrag ur den 
detaljerade bygganvisningen. 

•• För a tt spel a in si na egna 
skivor måste ma n först och främst 
ha en grammofon, eller å tmins
tone ett gra mmofonverk med skiv
ta llrik, som då monteras på ett 
lämpligt underl ag. Verket kan 
va ra ett fjäderverk eller ännu 
bä ttre en elektri sk gra mmofonmo
tor; huvudsa ken ä r a tt det ä r 
något så nä r kraftigt , så a tt det rå r 
med a tt dra runt skivta llriken , då 
gravernå len sättes ned på skiva n. 
Friktionen ä r nämligen rä tt stor , 
va rför gravernå len bromsa r skiv
ta llriken ganska kra ftigt. Vida re 
mås te gången hos verket va ra 
jämn, dvs skivta llrikens rota tions
hastighet konstant. 

S åsom graverappa ra t a nvändes 
en va nlig elektromagnetisk pic
kup . Den bör va ra av kra ftig typ. 
Som gravernå l a nvä ndes en vanlig 
grammofonnå l av sta rktonstyp el
ler hellre en specia lnå l med infa t
tad och slipad dia ma ntspets. 
Denna sena re ä r dock rätt dyr. 
Stå lnå la r kunna ej a nvändas vid 
uppspelningen , ty de förstöra ski
va n ögonblickligen. 

Vi övergå nu till konstruktionen 
av den mekanism, som skall ge 
graver-pick-upen dess rörelse i 
sidled, så att nå len under skiva ns 
rota tion ritsa r det spira lformiga 
spå ret i densa mma. Fig visa r 
denna enkl a anordning. U nder 
inspelningen måste pick-upen be
las tas med en vikt på ca 300 gra m, 
detta för a tt gravernå len ska ll 
skä ra tillräckligt djupt i a lumi
niumskiva n. Den sena re ingnides 
före inspelningen med tunnfly
ta nde maskinolj a. Vinkeln mella n 
gravernå len och skiva n bör va ra 
omkring 35 0. Är pick-upen fast 
förenad med tona rmen , så a tt 
denna stora lutning hos nå len ej 
ka n erhå llas, få r man använda 
böjda nå la r. 

Aluminiumskivorna kunna be
stä llas hos en plå tslaga re. De till
klippas så a tt de få en diameter 
någpt mindre än skivta llrikens och 
förses med ett hå l av 7,5 mm:s 
dia meter i mitten för skivta llrik
saxeIn . För att få skivorna a tt 
ligga stilla under inspelningen 
borr'as och gängas ett litet hå l i 
skivta llriken på ungefär 30 mm:s 
avstånd från centrum och en 
sprint ingängas . I skivorna göres 
ett motsva rande hå l. • 

I SI Fl Y( 'THe )Nl( 'S ;"\h 

Lsr DATA CENTER 
BANERGATAN 50 
• Utställning nya 

GenieSystem. 
• Programvaror, 
• Datalitteratur. 
• Datamedia . 
• Stort urval på LSr 

komponenter 
• Öppet vardagar 9-18 

Lördagar 9-1 3 

08-142235 
Nya Genie Program 
D LDOS 
det mest kraftfulla operativsystemet 
till Genie System. 
Begär ytterligare information. 
Pris 1517:-

D Visicalc 
Ett budget- och beräkningsprogram 
Begär ytterligare information. 
Pris 955:-

D Scripsit 
Ett snabbt och lättarbetat ordbe
handlingsprogram ink!. 6 st lektioner 
på ljudkassett. 
Begär ytterligare information. 
Pris 955:-

D MuMath 
Ett av marknadens mest kraftfulla 
matematikprogram (Algebra, Trigo· 
metri, kalkylering, integraler och dif
ferentialer) med en noggrannhet på 
611 (sexhundraelva) siffror. 
Pris 685:-

Assembler. 
D Tape. Pris 390:
D Disk. Pris 685:
Basic Compilator. 
D Disk. Pris 1765:
Fortran . 
D Disk. Pris 955:
Pascal. 
D Disk. Pris 1075:-

- Spelprogram -

D Adventure Disk. 390:
D Draught Disk. 265:
D Draught Tape. 205:
D Dominoes Tape 120:-
D Galactic Empire Tape . 120:
D Golf Disk. 205:-
D Graf Plotter. Disk. 265:
D Invaders Disk. 205:-
D Schuttle Tape 205:-
D Zchess Disk. 265:-
D Zchess Tape. 205:-
Alla priser exkl. moms. 

!ZZ& 
LSI Electronics AB, Skeppsbron 10 
11130Stockholm, Te1.08-l42235 
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Aktualiteter och debatt, 
kommentarer 
och recensioner 

Redaktör: Ulf B Strange 

Vad får egentligen statsmakterna 
tillåta sig när det gäller att be
kämpa brott? 
Frågan är klassisk. 
Om man svarar, att staten kan 
tillåta sig varje medel som är 
ändamålsenligt, så inleder man 
det visar erfarenheten - en 
marsch in i polisstaten och för
trycket. 
Om man å andra sidan svarar att 
statsmakterna inte får göra nå
gonting som inte också är tillåtet 
för enskilda människor, så betyder 
det att man totalt avväpnar sam
hället och överlämnar det i brotts
lingarnas våld. 

(ledare i SvD 1981) 

Hemliga mikar, 
smygkollning 
med tv-hjälp 
skall snart bli möjligt , sedan utredarna 
på området Tvångsmedel bifallit de av 
polisen önskade möjligheterna till att 
övervaka misstänkta personer: Riks
polisstyrelsen har som känt krävt att 
nya, läs elektroniska, avlyssnings- och 
övervakningsmedel skall kunna få sät
tas in och lagarna därför ändras . 

Nu gällande rätt möjliggör telefon
avlyssning av misstänkt men bara 
efter det att domstol prövat framställ
ning om saken . Brottet måste också 
vara sådant, att straffpåföljden blir 
över två års fängelse. "Skäligen miss
tänkt" gäller också att någon är för att 
avlyssning skall kunna sättas in. En 
bedömningsfråga, alltså . Också i 
framtiden måste domstol bifalla fram
ställning om avlyssning, men nu vill 
polisen inte bara få rätt att utföra 
rutinavlyssning utan också göra s k 
hemlig avlyssning , och det ingalunda 
enba rt vid misstanke om det som 
ligger närmast till hands , narkotika
brott : Lite av varje kan ju fås att passa 
in på beskrivningen . Lika allvarligt är 
att det föreslås att "tillfällig avlyss
ning" skall kunna försiggå i väntan på 
ett domstolsbeslut. En något tänjbar 
rekommenda tion' 
il Att krafter inom polisväsendet inte 
står främmande för att definitivt av
föra Sverige från rättsstaternas sam
fund och att sätta folk under press med 
nya medel fick man belägg för under 
1981, då nye rikskriminalchefen 
Tommy Lindström framlade sina syn
punkter på frågan . De gick bl a ut på 
att omvänd bevisföring borde tilläm
pas liksom att insatsen av "vidgade" 

tvångsmedel bör utökas genom lag
ändringar, alltså att straffsatserna bör 
höjas; metoderna skulle va ra direkt 
kopplade till straffvärdet. Tacknäm
ligt nog tog Rikspolisstyrelsens chef 
Ho/ger Romander kraftfullt avstånd 
från hr Lindströms ideer och kallade 
dem för vad de är: Ett utt ryck för en 
diktaturstats rättssyn. 
u Ordföranden i utredningen, lagman 
Bertil Wennergren, har haft ett svårt 
avgörande och en rad olösta frågor 
återstår att lösa, främst skyddet för 
tredje man. Polisen skall nämligen ges 
rätt, föreslår man, att tränga in på 
fredat område och placera ut hemliga 
mikrofoner. Man är a lltså beredd att 
sanktionera avlyssning av bostäder, 
och att den personliga integriteten inte 
blir mycket värd kan ju envar inse. 
Den brotts misstänkte möter ju stän
digt andra människor och all informa
tion så framvaskad skall kunna använ
das. Men vad gör man med alla 
ovidkommande upplysningar och den 
"överskottsinformation" som fram
kommer, kanhända graverande för 
helt andra människor än de primärt 
bevakade? Här ger sig utredarna in på 
definitionsfrågor och talar om att 
"överskottsinformationen " givetvis 
måste förstöras liksom att vissa be
gränsningar måste finnas, detta enligt 
en högeligen tänjbar rekommenda
tion. Förstörande, tystnadsplikt, be
gränsad polispersonalinsyn - hu r man 
än vrider på det och vad man än kallar 
det, existerar en betydande risk för 
alla och en svår frestelse för polisen. 
För visst kommer man alltid på nå
got .. . 

Det hedrar utredarna att de medger 
vånda över att sanktionera a lla dessa 
hemliga mikrofoner, "buggar", dolda 
kameror och mörkerseende tv-rör och 
liknande agentmateriel. Däremot tror 
vi att hr Wennergren är allvarligt 
missledd då han förmodar att "all
mänheten i dag är rätt likgiltig för 
tv-övervakning. Den fö rekommer ju 
ändå på så många platse r. " Tvärtom' 
Tillräckligt många är allvarligt störda 
över den. Och skulle argumentet ut
göra något skäl till att ö k a övervak
ningen? - Låt oss också ur en debatt 
om ett allvarligt ämne utmönstra den 
infantila klyschan "den som har rent 
mjöl i påsen behöver inte frukta nå
got" . 
u Polisens rätt och möjligheter att 
övervaka medborgarna är en utomor
dentligt allvarlig sak, där endast syn
nerligen starka skäl skulle kunna legi
timera avsteg från den rådande rätts
ordningen . Utredn ingen sätter helt 
nya medel i händerna på polisen och 
dess organ och upphäver, eller i varje 
fall allvarligt urholkar, en grundlags
fäst rättighet i vår tryckfrihetsförord
ning: 

Polis läckte 
om avlyssning 

Risken för rubriker av det här slaget 
- från 1981 och en svensk rättsaffär 
- är överhängande i framtiden, 

En av de bära nde principerna sku lle 
ju vara att bl a en tidningsredaktion 
icke ska ll avlyssnas. Från börj an hade 
nämligen kommitten i uppdrag att 
mindre vara jultomte åt polisen än att 
skapa hållbart skydd för privatperso
ner och pressen. Avvägningen mellan 
tvångsmedel och anonymi tetsskydd 
var kanske utredarnas angelägnaste 
uppgift, menade t ex justitieministern 
hösten 1978. En av de sakkunniga i 
utredningen, Journalistförbundets för
handlingschef Lars Rabenius, har i 
särskilt yttrande reserverat sig mot 
betänkandet. Förslaget innebär nämli
gen en klar försämr ing för pressen, 
anför han: 

N u kan en redaktions källor falla 
offer för avlyssning, vilket flagrant 
strider mot tryckfrihetsförordningen. 
Anonymitetsskyddet försvagas och 
polisen ges möjligheter till att erodera 
förtroendet till den etablerade rätten 
- något alltså grundlagsskyddat - vid 
alla kontakter mellan tidningar och 
allmänhet. 
u Här läggs grunden till en utveck
ling som kan komma att rasera allt . 
som mödosamt byggts upp under år
tionden. Spåren från andra länder 
borde förskräcka. Särskilt USA, där 
diverse med spionelektronik och "full
makter" utrustade organ effektivt 
kunnat kontrollera politiker, öva ut-

apropi det aktuella, 
nya stödet till upp
finnar-Jockar & 
hempulare: 
- Nej, det Ir inte 
det ett den inte 
skulle funka som 
dator, Det Ir bara så 
ett den gör sej 
bittre som lampa, 

(lnfoWorld) 

... . __ .. ~ ...... . -. 

Nytt 

Inget moderat gehör 
för kassettskatten 
Regeringens förslag om att införa 
skatt på blanktape kommer att be
kämpas av Moderata samlingsparti et. 

Förslagets reella innebörd är ännu 
då detta skrivs i januari inte bekant , 
men riktlinjerna angavs i fö rra numret 
av RT på avd Pejling. Hur det hela 
skall konstrueras och vilka avgifter 
som gäller per spelminut för audio 

pressning, styra beslut och allmänt, 
tack vare sina resurser, föra något av 
ett eget välde i förvaltningen, detta 
kontinuerligt under alla regimer. 

Det behövs inte stor fantasi för att 
man skall se för sig rubrikerna här 
hemma om den första ska ndalen efter 
passande "läckor" - vi har ju redan 
haft en del sådana på nuvarande nivå 

till pressen om politiker hos 
skumma affärsmän, om politiker hos 
köpta damer , om påstådd korruption, 
om mystiska möten och besök, allt 
"styrkt" av bild bevis och bandade 
samtal, upptagna med "bugs" och gun 
mikes: Förödande för a ll a utpekade, 
som knappast har en sportslig chans 
att fria sig. 

Är detta verkligen tänkba rt ? undrar 
väl någon, som mest ser det vällovl iga 
syftet, att tillföra narkotikaspanarna 
bättre resurser. 

u Tyvärr finns inget hos just oss som 
skulle kunna utgöra något slags ga
ranti mot ett missbruk av det slag som 
av och till pinar regeringa r och med
borgare i andra länder. Frestelserna 
för dåligt betalda polismän blir för 
stora, politiker och fo lk i utsatt stä ll
ning blir indragna, hela samhällskli
matet går mot nerisning. 

Räcker inte vanlig spaning och nu
varande insats av avlyssn ing mot den 
brottslighet som utreds här? Om sva
ret blir att det ställer sig alldeles 
ofrånkomligt att sätta in elektroniska 
motrnedel , tvingas vi uppenbart att 
acceptera . 
u Men inte alla dåligheterna i utre
darnas förslag, får vi hoppas. 

Ett godtagande av dessa för vårt 
land exempellösa metoder måste nog 
också först ske i ett klimat av större 
tilltro till användarna och deras om
döme. 

US 

resp video är ännu okänt. 
En STIM-avgift på musikkassetter 

vill moderaterna införa i stället, och 
den tanken har tidigare förts fram 
från MagnetbandinstilUtet och distri
butionsgrossisterna under 1981 i för
handlingar med grammofonbran
schens representanter - det är som 
känt från den hela straffskatteresone
manget emanerar. Under ett skede såg 
det också ut som om grammofonin
tressena var beredda att realförhandla 
om en skatt uteslutande på inspelade 
kassetter , men från grammofonsidan 
bröts förhandlingskontakterna hösten 
1981 då man började ana <ltt budget-

forts på sid 22 
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Ol M O{N) 
LE"r I=l 
TNPUT P.{1~ 
FRIl'n !=I{I) 
LET I-=I+j 
TF l ( N lIR J -N T HEN GO T e r:i 

11 FOR x= 1 TO N 
l;;! L.T 9 cx) _ lleXI 
1:3 NeXT x 
14 L...eT ~ . o 

IS l~T~~~J~d J-N THEN GO TO 48 
20 L...ET T .. J"+-1 
1~~ IF NOT ~fJI >RIT) THEN ca TO 

e4 L...Er P=R (.,J I 
a a LET ~ tJ) =~ f T I 
as L..ET 1=1 (T' ",p 

~S W K~iJTl-tEN GO TO 115 

Sinclair först igen 
1980 var Sinclair först i världen med en riktig dator un
der kr 1.500:- - lX-80. Över 50.000 st såldes på ett 
år och kritiken rosade lX-80:s förtjänster. 
Nu tar Sinclair ett nytt stort steg framåt. Den betydligt 
mer avancerade efterföljaren lX-81 kostar runt kr 
1.000: - . En ny sensation. Radio och Television skriver 
efter test: "Det finns knappast något bättre och billigare 
sätt att bli bekant med riktig BASIC än att köpa lX81 ". 

ZX-Bl för kunskapstörstiga 

lX-81 är gjord för Dig som vill lära Dig hur en dator fun · 
gerar, hur man programmerar, beräknar och ritar, hur 
Du styr och övervakar med dator, hur Du spelar dator
spel etc. etc. lX-81 och medföljande svenska BASIC
kurs lär Dig detta steg för steg. Roligare och roligare blir 
det allt eftersom Dina kunskaper växer. För skolor & 
studiecirklar finns speciell lX -81 kurslitteratur. 

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

Funktioner i mängd 
lX-81 har massor av funktioner. Över 60 olika BASIC
kommandon. Matematiska och grafiska tecken, bokstä
ver, siffror, symboler. Slumpgenerator och tidmätning 
finns. Anslutningsmöjlighet för minnen , printer, styrmo
duler, bandspelare, TV och nätadapter m.m. 
Matematikern har nio siffrors noggrannhet, decimalkom
ma, trig -, log. - och exponentialfunktioner, exponent
redovisning. 
Rörlig grafik för t.ex. datorspe l. 
Med 16K extra RAM-minne kan Du lätt göra ett datare
gister för telefonnummer, skiv- eller boksamlingen. 
lX-81 kan själv leta efter namngivna program på band. 

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

sinE::lair· 
ZXBl 

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

RAM: 1-16K 

ROM: 8K 

8us: 44 polig konlroll-, adr.ss-, dala- och 
m.morys.l.ctl.dningar, 5V, 9V, OV, klocka 

Kasse"· 
interface: 250 Baud, söker namn eller tar törsta program 

Mat1: 167x 175x40 mm 

Vikt 350 gram 

Malning: 7,5-1 OV, 400 mA. Inl.rn 5V r.gulalor. 

• 32 bitars aritmetik 

• multidimensionella matriser rör både strängar och variabler 

• PEEK, POKE, USR för maskinkodsrulin.r 

• 64 x 44 pkl upplösning 

• 24 rad.r m.d 32 1.ck.n 

• 40 si plana lrycklang.nl.r 

• Automatisk syntax kontroll före exekvering 

• En lang.nhryckning p.r BASfC kommando 

• Fullsländiga .dil.ringsmöjfigh.l.r 

UH F-TV modulalor 
Gor Din TV lill 
datorbIldskärm 

Ullag för TV. 
bandspelare 
nätadapter 

laOA mikroprocessor 
Ny snabbare version 
av den berömda l80 

I 

Bus. 44 pol. ullag lör 
minnen, printer etc" 

I 

lK RAM 
........ minne 

Regu lalor. 5V·lemperalursäker ~ 8K ROM Basic lolk 

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 kom mer Du att börja pro
grammera BASIC samma dag Du hämtar Din lX ·81. 

Redan kö - beställ omgående! 
Redan innan vår lX-81 annonsering påbörjades hade vi 
sålt över 500 st lX -81 och antalet ökar snabbt. Vi räk· 
nar med att situationen blir densamma som för lX-80 
nämligen c:a 4 veckors leveranstid från beställningsda
tum, men kön kan öka ytterligare. Kort sagt - beställ 
idag . 

Tillbehör 

Redan finns 16K RAM (se bild) (och 8K ROM för lX80) 
snart kommer printern (se bild) under 1.000:- , pro
gram på kassett och utvidgad datorkurs (Bok II 170 sid . 
136:-). 
Vidare kommer plug·in moduler med in- & utgångar för 
t.ex. experiment, styrning och övervakning. 
Har du ZX-BO? 
ZX-80 ägare kan göra sin dator betydligt mer avancera
de genom att köpa Sinclairs nya 8K lX-81 ROM. Den 
nya IC-kretsen är en ren plug-in enhet som monteras på 
nagra minuter utan verktyg. Ett nytt tangentbordsöver
lägg medföljer liksom ny manual. (Efterfrågan är mycket 
stor. Räkna med flera veckors leveranstid). 

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

-= >-____ Generalagent ____ , ~_----------------------______ ~ 

BEI:KmAn Javisst jag beställer st ZX-B 1 Byggsats a 1.095:- st ZX -B1 Monterad a 1.295:

st Kursbok II å 136:-st 8K Basic a 350:- st 16K Ram Minne a 895:-

Beckman Innovation AB Jag har 14 dagars returrätI på oskadade varor och 1 

Namn 

års garanti. Porto tillkommer 
Telefon 08-390400 
Postbox 7 
5-12222 Enskede 

Telex 10318 Beckman S 

Camla Dalarövägen 2 
Stockholm SWEDEN Adress .. Postadress 

Ålerförsäljare : Sthfm_ KommunsamköP. Oel1ron, Elek Uppsafa. Studieförlagel GÖl.borg. Del1ron, CB·Radio Matmö. Josly Kil Molala. Hem & Konlorselektronik Linköping. Ellema 
Sunds ni. Amilron Norg • . Hobbysenler Osto. . .. 
Beslallnlngar från Finland. Minska priserna med 19% (svenSk moms) och lägg på SEK 60:- for frakl & e,p Betalning I forskoll via postgiro eller Bankcheck. Valkomna! 
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Bygg Din förstärkare själv med färdiga 
Hi-Fi moduler från@LF 

Vi tror oss lugnt 
kunna säga att få förstä rkare 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 färdigmonterade HiFi moduler är det lätt att komponera och bygga en förstärkare för just • 
Dina behov. Förförstärkare finns i stereo och mono, slutsteg finns med vanliga bipolära och MOS-FET tran
sistorer, samtliga nätaggregat har ringkärnetransformatorer. 

Modell HY6/HY66 HY60A HY120A HY200A HY400A MOS120 MOS200 MOS400 
Effekt Ut: 500mV, 30W 60W 100W 200W 60W 100W 200W 
Frekvens- tape 100mV 
omr, · 3dB O-100KHZ 15HZ-50KHZ 15HZ-50KHZ 15HZ- 100KHZ 
Distorsion , 
THD < 0,01 % 0,015 % 0,01 % 0,005 % 
Slew rate 12V/I'S 12V/I'S 20V/I'S 
Övrigt Pu 3mV Samtliga slutsteg har 100 dB störavstånd . Belastningsimpedans 
tonkontroller Mic 1-12mV 4- oof"l. Ingångsimpedans 100Kf!. Känslighet 500mV. 
±12dB Aux 100mV 

mono/stereo 
Pris 120:-/215:- 125:- 235:- 350:- 495:- 320:- 550:- 795:-

Acorn Atom 
Mikrodatorn för skolan 
& hobbyisten 

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

melodisnuttar på Din Atom . Den jobbar med hela det 
hörbara frekvensområdet. Även timer·funktion finns. 
Rörlig Grafik ger Dig massor av roliga möjligheter till fi · 
gurer. diagram. spel etc . 

Mycket utförlig dokumentation medföljer - bl. a. en 
kombinerad manual och BASIC kurs på över 200 sidor. 

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

Atom är gjord så att Du kan börja med en basmodell och 
sedan komplettera med mera RAM·minne. flera ROM· 
kapslar (IC·hållarna finns redan på kortet) färgmodul. 
floppy. skrivare m.m. - allt i takt med att Du själv blir 
duktigare och kassan tillåter. 

Atom är tänkt för Dig som vill ha en avancerad dator för 
hobby och utbildning - till ett rimligt pris . men utan att 
göra avkall på programmerings· och expansionsmöjlig · 
heterna. SK ROM & 2K RAM samt nätdel ingår i byggsat · 
sen. 
The ATOM software includes: 
'er 32 bit arithmetic (± 2.000 .000 .000) ,i' High speed 
execution ,~ 43 standardlextended BASIC commands 
,er Variable length st rings (up to 256 characters) .. .. 
String manipulation functions ,er 27 32 ·bit integer vari · 
ables ,e, 27 additional arrays ,er Random number func · 
tion ,e, PUT and GET byte ,'1 WAIT command for timing 
,er DO·UNTlL construction ,e, Logicaloperators (AND. 
OR. EX·OR) u LlNK to machine·code routines 'c Plot 
draw and move. 
The ATOM hardware includes: 

PRIS 'FRAN 
inkl. moms 2.875:-

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

,e, Memory from 2K to 12K RAM on board (up to 35K in 
case) u SK to 16K ROM (two 4K additions) ,~ 6502 
processor u Video display allows high resolution 
(256 x 192) graphics and red . green and blue output ,:. 
Cassette Interface - CUTS 300 baud ,'1 Loudspeaker 

BEI:KmAn 
Beckman Innovation AB 

Javisst ..... ... Jag beställer .......... .. .. ....... .. .. .... ......... ... .... .............. ......... .. .. ....... .. ..... .... .. .. ... ... ........ .. 

....... .......... .. ...... ............ . totalt kr ...... .. ..... .. ........... ... porto tillkommer .... ... ..... ... ....... .. ... ... ... ...... . 
Jag h ar 14 dagars ret urrätt på oskada d e varor sa mt 1 ärs gar an t i 

Telefon 08-390400 Telex 10318 Beckman S 

Postbox 1007 Gamla Da larövägen 2 Namn .. .............. .. ....... .... ...... ........ .... ...... . ..... ... .. . ... .. .......... .. ....... ... ......... .. ....... ..... .. ..... .. ...... ... . . 

5-12222 Enskede Stockholm SWEDEN Adress ....... . . ......... .. ... ..... .. .... ... ..... Postadress ..... .. ... .. ..... .. ........... ............. .. ..... . 
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ELEKTRONIKBYGGARE! Det här är en bok för dej! 
AE-bokens två delar ger dej dels elektroniken från grunden fram 

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

Andra delen av AE-boken är den praktiska delen med över 100-
talet konstruktioner. Lätta och svåra. Varje konstruktion förklaras 
väl . Iansiu tning till AE-boken finns 6 st. konstruktioner med krets
kort utvecklade för praktiska experiment. Kretskort och komponent
satser finns att köpa se{'arat. AE-boken är p å ca. 900 sidor med 
öv.~r 1000 illustrationer/bilder och skriven på svenska. 

Over 20.000 st . AE-böcker av Jan Soelberg har redan blivit sålda 
på orginalspråket danska sedan december 1980. 

" Allmän Elektronik är elektronik för alla!" 

Allmän Elektronik I. Allmän Elektronik II . 

Antal ex ...... . (Häftad) 69 :50 Antal ex ...... (Häftad) 59 :50 

Antal ex ... . .. . (lnbunden) 84:50 Antal ex ... .. . (Inbunden) 74:50 

TJÄNA PENGAR! Vid k öp av båda böckerna får du 15 Kr rabatt . 

Namn . . . . .. . 

Utdelningsadress 

Postnumm er & Ort 
RT 2-82 

JOSTY KIT AB Box 3134 200 22 Malmö 3 
Vill Du ringa oss, så finns vi på 040/ 126708 eller 126718. Butik i 
MALMÖ p å Ö stra Förstadsgatan 8. Butik i GÖTEBORG på Övre 
Husargatan 12. Butikstider : Vard agar 10 - 18. Lördagar 10 - 13 . 
Alla priser inklu sive 21.51% mervärdesskatt. Porto tillkomm er. 
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Nytt 
forts från sid 19 
departementet - biträtt av hr Wik
ströms fögderi på kultursidan - över
vunnit sin motvilja mot den här olo
giska punktskatten och låtit de häg
rande intäkterna göra kort process 
med de tidigare betänkligheterna att 
administrera en dylik ohanterl ig , osä
ker och orättvis skatt på tomband . 

De moderata avvisar tanken på nya, 
omotiverade punktskatter, understry
ker riksdagsman Anders Björck. Par
tiet vill inte ha sådana skatter, vi lka 
sedan efter godtycke kan höjas fö r att 
ge staten mera pengar (kulturomsor
gerna torde då vara glömda; magnet
banddistributörerna befarar att hela 
den här skattekonstruktionen skrivs 
om efter ba ra 12 månader) . STlM
avgiften, vilken ju redan finns på 
grammofonski vor, borde kunna ge 
kompositörerna och berörda "upp
hovsmän" (STI M reglerar dock inte 
alla ersä ttninga r i samma nhanget , vår 
anm ) skä lig gottgörelse, detta utan att 
man behöver höja kassett prise rna så 
mycket som en skatt skulle kräva, 
heter det. 
• De synskadade ha r som känt pro
testerat mot tanken på kassettavgifter. 
• Protester ha r det också blivit från 
Sveriges dövas riksförbund, vilket hos 
stats rådet J-E Wikström kräv t att 
videokassetter med program på tec
kenspråk befrias från videoskatt. För
bundet ha r byggt upp egen videoverk
samhet för teckenspråksprogram och 
avser att utöka den. 

Aktuellt 

Närradion permanentas 
Sändningskraven skärps 
men for tsatt partigräl 
Då det här läses torde riksdagen ha 
behandlat kulturminister Wikströms 
(fp) proposition om en fastlagd närra
dioverksamhet, d v s en utbyggnad av 
sändningarna och en permanent när
radio landet över - men in i det sista 
(?) har bittra motsättninga r vädrats 
partierna emellan i denna fråga. 

Wikst röm har länge drivit närradio
frågan som sin - och partiets -
omhuldade angelägenhet , detta i st rid 
med socialdemokra terna, som under 
a lla möj liga förevändningar velat av
sluta närradioförsöken. Centern ha r 
efter hand intagit en a lltmera vack
lande ställning. Moderaterna är för en 
fast närradio och stå r nu vid detta, 
oavsett vad utgången blir av regering
ens äntligen framlagda förslag . 

Vintern igenom har presspolemiken 
va rit li vlig. Den s k allemansradion, 
som administreras av lokalradios tatio
nerna, ha r blivit ett tillhygge i debat
ten. s vill avvakta försöken med den. 
Ordföranden i närrad iokommitten 
Karl-Erik Norrby, (c), har si n egen 
tolkning av Wikst röms permanentför
slag, nämligen det att det inte a lls 
handlar om någon permanent fortsatt 
närradio . .. Wikst röm har klargjort, 
att det både handlar om en förbli
va nde närradioverksamhet och en 

fortsatt utbyggnad. Den tredje tolk
ningen kommer från s, som vill göra 
gällande att "fp har gjort närradion 
permanent och lurat skjortan av cen
tern , som inte begripit vad man gått 
med på". är det här skrivs är den 
stora fråga n huruvida det blir centern 
som lurar skjortan av Wikström i 
riksdan när frågan äntligen avgörs. 

Oavsett utgången, där vi nog håller 
en slant på att Wikström få r igenom 
saken - eländigt vore det annars -
handlar hans förslag om ett par vä
sentliga saker för framtiden: 

Kraven på föreningarna bakom när
radion skärps. Det räcker för framti
den inte med att en fören ing formellt 
finns för radiostunderna. Det mås te 
finnas något slags formell förenings
verksa mhet vid sidan om eller rättare, 
som huvudsak. Sålunda ä r det tvivel
ak tigt om det tiota l av nuvarande ca 
400 nä rradioföreningar vilka är ett 
slags förtäckta discjockeystationer får 
förlängda tillstånd . Inte heller torde 
en förening som Öppet Forum tolere
ras . Vid nera tillfällen har den an
mälts till JK för rashets etc. Något 
slags ansva righet torde också byggas 
in i den kommande verksamheten, 
enligt den s k lagrådsremiss som före
gå tt propositionen . Det blir troligen 
något slags sä rskild närradionämnd , 
som får övervaka programmen och i 
efterhand rapportera till regeringen . 

ämnden får parlamentarisk sa m
mansättning och leds aven jurist, är 
meningen . 

Närradioverksamheten finns f n på 
16 platser i Sverige och formellt skulle 
den sluta den 30 juni 1982 för vä rde
ring. 

Allemansradion skall fortsätta , och 
Wikström m n kan inte se någon 
motsättning mellan dess verksamhet i 
LRAB-sta tionernas regi och närra
dion . Argumentet att den senare 
skulle va ra kostsam har tillbakav isats: 
Fören ingarna betalar och några a ll
männa medel behöver inte anlitas. En 
utbyggnad av a llemansradion skulle 
dock kosta ett pa r hundra mkr minst. 

Sveriges Radios 
skivproduktion 
verkar hotad, enligt underhandsupp
gifte r till Pejling från init ierad källa 
inom SR-koncernen . Uppgifterna har 
inte gått att få bekräftade , men av 
nera orsaker synes märket SR Records 
sväva i farozonen. 

På etiketten har man under å ren 
givi t ut olika produktioner ss doku
mentärt materia l, talskivor med dik
tarröster etc men kanske främst mu
sik, där Riksradions symfoniinspe\
ninga r givetvis varit det mest prestige
laddade. Verksamheten sägs nu vara 
svår att få ekonomiskt i godtagbar 
ba lans och tydligen har också interna 
personfrågor inverka t i den av a llt att 
döma pessimistiska framtidsprogno
sen. Känt är ju också att upphovsfrå
gor hindrat med intresse motsedda 
utgivningar, som t ex den digitalin
spelning som RR-sym fonikerna gjorde 
under Berwaldha llens invigning och 
som fortfarande, märkligt nog, inte 
blivit ski va - trots att materialet är 
graverat sedan nästan ett år tillbaka . 

Det vore beklagligt om SR Records 
försv inner. Vi förutsätter att kultur
ministern , anna rs så mån om att rycka 
ut till hotade kulturyttringars hjälp , 
informeras och bidrar till en konstruk-



tivare lösning än att skivutgivningen 
och övrig dokumentation a llvarligt re
duceras e ller läggs ned . Det vore helt 
enkelt miserabelt om stora Sveriges 
Radio inte kunde håll a den här utgiv
ningen av ofta verkligen angelägna 
kulturmanifestationer och histori ska 
röster. Inte minst skulle också för
sv inna prov på en viss del av vad 
musikteknikerna uträttar - de behö
ver möjlighet till en varaktigare redo
visning utöver de fl ykt iga sändning
a rna av de program de sköter. Men 
givetvis behövs en ak tivering och en 
marknadsföring värd namnet. Har 
inte SR-reklamen t o m försvunnit 
från Rad iohusets egen entrekorridor 
numera ? Hur många känner egentli
g~n tiIlIJll'i\'Jlingcn? -e 

Hänt 
Marknadsledare MaxelI: 
Tio milj UD-kassetter 
sålda här 1971 - 1981 
- Vi se r framgången på den krävande 
Sverigemarknaden som fö rpli ktande 
och något som uppma nar oss till fort
sa tt kva litetssatsning, yttrade beröm
mande hr T Inoue. Hitachi-Maxells 
Europachef, då han nyligen över
räckte en förgylld hedersplakett i form 
aven kompaktkassett till trion Marita 
Ljungdell. Mats Jonsson och Stefan 
Nyren från Expert i Södertälje. I den 
butiken så ldes under hösten 1981 för
packningen med den lO-miljonte UD
kassetten i. 

H r I noue talade i närvaro av sitt 
la nds ambassadör i Sverige jämte 

Nu har 
den 
kom
mit! 

F örsta årgången av 

delar av japanska legationens handels
personal , kvällens värdar, Bo och Lil
lemor Rydin från importföretaget i 
Spånga med samma na mn - inte 
heller helt obekant som JVC-distribu
tör - samt gamla vänner till familjen 
Ryd in som t ex S R:s Kjell S tensson. 
Anders Appelqvist. Magnetbandinsti
tutet, och en rad bra nschföreträdare. 
Från japansk sida framhölls a rtigt 
uppskatta nde "Sverige som bäst i värl
den eller i Europa. å tminstone" då det 
gäller ma rknadsföring av kvalitets
tape; "en excellent insa ts". berömde 
Inoue. och ambassadören jämte Rydi
narna myste . Det b lev applåder och 
röda rosor åt piratbyxklädda Marita 
på teamets vägnar. 

Bo Rydin talade förstås för de nya 
och oöverträffade UL-band som är i 
antåga nde och drog en del intressant 
statistik, där det framgick att de 10 
mi ljonerna kassettband nå tts på 10 år: 
Det var 1971 som MaxelI togs upp här. 
UD är det i särsklass mest sålda 
bandet. Maxell-produkter går dock till 
över 100 länder, och i dag sk ulle det 
bara ta två veckor för fabriken att få 
fram de 10 miljoner kassetter det 
gä ller . .. Inalles ha r firm a n ca 2000 
anställda och å rsomsä ttningen ligger 
på över två milj a rder kr. 

Under 1981 så ldes mer ä n två mil
joner UD-band, vilket innebär om
kring 25 % av alla högvärdiga järnox
idkassetter som köpts under å ret i 
Sverige, framgick det av Bo Rydins 
orientering. Annars ä r säljkurvan för 
band i utplana nde, åtminstone då det 
gälle r de bättre sorterna . Den uppskat
tade total marknaden för 1981 förde
lade sig ifråga om kassettband på 3,75 

mi ljoner standard band, 8 miljoner 
högvärdiga järnoxidband och jämnt en 
miljon s k högbiasba nd, vilket gör 
totalt 12,75 miljoner . Den siffran 
kunde ju lämpligen tas i beaktande av 
a lla gälla förbudsförespråkare som 
dels bara se r en expansion av allt i 
kassettväg, dels tror a tt banden un
dan tagslöst anvä nds till kopiering. S k 
"rullband", a lltså icke kassettband, 
så ldes inalles till antalet 50000 styc
ken. På videosidan rör det sig om ca 
2,0 miljoner ba nd under 1981 - för
delningen är då ca 85 % VHS. ca 9 % 
Beta och 6 % VCR/VCC. enligt den 
här statistiken . 

Marknad 
"Statliga och kommunala 
konkurrenshinder bort" 
Comvik vann mtf-striden 
- Konkurrenshinder inom den offent
liga sek torn måste uppmärksammas, 
kräver Företagarförbundet, vilket ny
ligen uppvaktade i Ha ndelsdeparte
mentet om de sta tliga och kommuna la 
hoten mot fri marknadskonkurrens 
och konsumenternas fria val på en rad 
sektorer. 

Förbundet fastslår, att offentliga 
organ alltför ofta agerar på ett sätt 
som vållar skadliga verkninga r fr ån 
konkurrenssynpunkt. Ett av kraven 
man ak tualisera r är att de offentliga 
konkurrenshindren blir införda under 
NO:s verksamhetsområde på samma 
sä tt som nu gäller den privata sektorn. 

Det tidiga re i dessa spalter från 
skilda håll understrukna kravet, att all 

- Com vik bygger ut snabbare än 
Verket och har ett enklare system, 
säger vd A nders Runer efter sinfram
gång på regeringsnivå i monopolstri
den. 

verksamhet i egen regi i offen tl iga 
organ måste ha ndläggas strikt affärs
mässigt, fanns också med i förbundets 
fra mstä llning. Målet måste vara en 
rationell fördelning mellan näringsliv 
och offentliga organ, heter det. 

Strax före jul 1981 avgjorde också 
regeringen det fall som fått största 
publiciteten: Comvik vs Televerket, 
och som väntat fick Comvik, alla hot 
från verket till trots. tillstånd a tt driva 
och bygga upp ett modernt automa
ti sk t mobiltelesystem parallellt med 
Televerkets NMT inom ramen för de 
radiofrekvenser Comvik i dag dispone
rar. 

- Det ha r varit en besvä rlig ti d, 
men nu ser vi framtiden a n med 
tillförsikt och står redo med den fort
satta snabba utbyggnaden av Comviks 
mobiltelesystem, säger vd Anders Ru-

forts på nästa sida 

»DEN SVENSKA MlKRODAWRBIBEI..N» 
AKlUEIL HANDBOK I 
MlKRODAWRAlDERN 

lJKAMYCKEf LÄROBOK 
SQ\1. UPPSlAGSBOK 

Boken som alla mikrodatorin tresserade vän tar 
på - En bok för den som vill veta mer .om vad 
en mikrodator kan användas till i pro fessionell 
verksamhet, i hem och på fritid. 

176 sid. 

Lika värdefull för elektroniker av facket som 
för mikrodatorintresserade - Baserad på an
vändning av dagens elektroniska hjälpmedel, 
programmerbara elektronräknare och mikroda
torer. 

208 sid. 

Ger svenska elektronikkomponentmarknaden i 
ett nötskal - Den självskrivna uppslagsboken 
för elektronik konstruktörer - oumbärlig för 
lärare och studerande - »bibel» för alla inköpa· 
re och säljare av elektronikprodukter. 

320 sid. 

Böckerna f'mns att köpa i bokhandeln och hos vissa 
radiofackhandlare - Du kan också ringa EBAB och 
beställa pr tfn 08/857567 - Eller du kan använda 
beställningskupongen - Om du förskottsbetalar på 
EBAB:s postgiro 1535-4 sänds böckerna fraktfritt: 

Till EBAB ElectronicsAB. Box 66,18271 STOCKSUND 

Sänd mot postförskott D ........ ex »Mikrodatorhandboken 82» a 68 kr + frakt 8:50 

Sänd mig prospekt på 
era fackböcker. D 

........ ex »Elektronikhandboken» a 85 kr + frakt 8 :50 

........ ex »Elektroniska komponenter» a 96 kr + frakt 10 :· 

Namn .. . ... .. ........ .. . . ..... ... .. . .... .. ......... . . . .. .. ... :"\ 
'" Adress ... ... ................... .. ........ ... ... . ...... . ... . ... ~ 
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Marknad 
forts fr föreg sida 
ner i Comvik, som också omtalar att 
Bosch knutits till företaget som riks
täckande återförsäljare. Bosch har ju 
under årtionden sysslat med biIelek
tronik. 

Televerkets generaldirektör Tony 
Hagström menar att regeringsbeslutet 
innebär "en rimlig kompromiss". Han 
tolkar utslaget så, att regeringen be
kräftat att automatiska biltelefoner 
hör till verkets monopolområde. Com
viks utrustning - tidigare prövad men 
därefter ifrågasatt på olika sätt av 
verket - skall nu undergå en ny 
provning innan den får användas. Hr 
Hagström "förutser dock inga svårig
heter på den punkten", enligt utta
lande. 

Comvik har nu målet att få 6 000 
kunder , alltså 10 procent av markna
den för Sverige. "Regeringsbeslutet 
kommer att skynda på utbyggnaden" , 
säger Runer, som inte instämmer i 
Hagströms monopoltankar och fast
hållande av att Comvik skulle fått 
enbart en dispens. Comvik bygger nu 
ut snabbare än NMT, och landstäck
ningen är den att under 1982 blir allt 
utom Norrlands inland klart som 
"Comvik-Iand", lovar Runer. 

Nytt grammofonmärke: 
Europa Film Records 
Europa Film har nyligen startat ett 
nytt, eget grammofonbolag under 
namnet Europa Film Records och den 
I december 1981 knöts Stefan Schrö
der till det nya företaget som chef för 
verksamheten . 

Schröder kommer närmast från Po
Iygram, där han tidiga re var chef för 
den utländska produktionen för att 
under senare år vara producent för 
bolagets svenska artister. 

Europa Film Records har sedan 
starten skrivit kontrakt med Magnum 
Bonum, Strix Q och Merit Hem
mingsson, vars första produktion arbe
tet inleddes på under januari 1982. 

Europa Film är ju ett av landets 
ledande och största studioföretag och 
har haft en väl utvecklad grammofon
avdelning under hela 1970-talet. Bola
get har också, under tidigare skeden, 
producerat egna skivor. 

Nytt från Europa Film är f ö att 
bolagets sektion AV-Media fått ny 
chef: Jan Bagge heter han , och till 
Europa Film kom Bagge under 1980 
från Warner-Columbia. AV-Media 
handhar distributionen av Europa 
Films utbud av både videokassetter 
och 16 mm filmkopior. 

Teleinstrument sålt 
till Bergman & Beving 
Efter samråd med sina utländska 
agenturhuvudmän har delägarna i 
Stockholmsfirman Teleinstrument ac
cepterat att överlåta rörelsen till Berg
man & Beving. 

Detta konglomerat äger tidigare 
bl a Johan Lagercrantz ab på elektro
niksidan men inga planer har avise rats 
om någon sammanslagning. Ett annat 
områdesbesläktat bolag är Bexab i 
gruppen . Lagercrantz är dock liksom 

Teleinstrument agent för en rad kända 
elektroniska mätinstrument. 

Jan Pettersson kvarstår som vd 
under tre år i Teleinstrument, som han 
f ö är 30 procents delägare i. Antalet 
anställda är 54 och omsättningen 1981 
uppgick till 60 mkr. 

Lokalradion handlar 
brittiska mixer bord 
Alldeles mot slutet av 1981 blev det 
offentligt att LRAB, alltså lokalra
dion , bestämt sig för att köpa engelskt 
i den upphandlingSfråga som gällt ett 
antal mixer bord av medelstor typ till 
de olika lokalradiostudiornas mobil
enheter. 

Valet föll på Serie BO-modellen från 
Trident Audio Developments och or
dern togs hem i konkurrens med ett 
20-tal Ijudmixerbordstillverkares pro
dukter. Ordern omfattar hittills 17 
mixerbord och för samtliga gäller att 
de modifieras efter LRAB:s egna spe
cifikationer för att passa mobilt i 
ob-bussarna. 

Svensk representant för Trident är 
S tage & Studio a b i Göteborg. 

Ny Sverigerepresen
tant fö r högtalare 
Radax Electronics ab heter en firma 
med adress Industrigatan 4, 11246 
Stockholm, som enligt Gunnar Behm 
i bolaget numera har hand om fö l
jande brittiska och amerikanska hög
tala rfabrikat : 

Fane Acoustics Limited, England, 
är det senaste man anförtrotts distri 
butionen av. Fane-elementen är som 
bekant av ibland mycket speciellt slag, 
och mest känt har märkets "akustiska 
fackla" blivit i form av j,,~iseringsljud
källor. 

Radax har tidigare USA-märkena 
Klipsch - liktydigt med berömda 
horn konstruktioner - och Emilar, 
vilka företrädesvis utgörs av mycket 
kraftiga element för pa- och estrad
ljud . 

Firmanytt 
Septon Electronics 
överlåts, ny agentur 
för NAD-produkterna 
- Vi tvingas efter tidigare personalin
skränkningar nu till ännu mera dras
tiska åtgärder, säger Jörgen Persson 
och Martin Eriksson i ett uttalande 
där de tillkännager att Septon Electro
nies i Göteborg överlåts på andra 
händer och att de själva koncentrerar 
sig på fabrikatet NAD i form av ett 
separat bolag, NAD Svenska ab. 

Överlåtelsen av Septon sker for
mellt den l februari i år. Den Bengt 
Persson som nämns som ny ägare är 
Jörgen Perssons broder. Han kommer 
att fortsätta att sälja Shure, J B Lan
sing och Power som hittills skett, men 
vem som kommer att ta över fabrika
ten Harman/ Kardon - en gång Sep
tons verkliga vinstgenerator på 
1970-talet - Epicure och Micro Seiki 
är ännu inte avgjort. Till detta blir 
klart kommer Septon att fortsätta med 
distribution jämte service. 
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Överlåtelsen innebär viss minskning 
av personal. Vidare flytta r företaget 
till nya, mindre lokaler vid Norra 
Traneredsvägen 12. Däremot behålls 
telefonnumret 03/-299400. 

Den I feb ruari innebär också pre
miär för NAD Svenska ab. Därvid 
ändrar de två delägarna sin försälj
ningsmetod - all försäljning av NAD 
sker framdeles direkt till kund per 
postorder: 

- Vi har inte kunnat finna någon 
lönsamhet i det traditionella sättet att 
distribuera produkter över ha ndeln. 
säger Jörgen och Martin . 

NAD-rörelsen tar över Septons ti
digare lokaler och adress men kan 
bara nås under ett nytt telefonnum
mer , 03/-690790. 

Det skedda illustrerar påtagligt 
hi fi-sektorns alltmera uttalade svårig
heter under senare år. Säljraset är helt 
enkelt drastiskt, och kulmen (?) nåd
des under sista kvartalet 1981 , då över 
40-procentiga minskningar noterades. 
Inte ens kassettdäck går längre bra , 
annars en ljuspunkt i mörkret. Är det 
då video för hela slanten? Inte ens det 
håller längre - däremot en allmän 
åtstramning på kapitalvarusidan. 
Många behåller de grejor de redan 
har, och inte så få anser också att det 
inte finns några kvalitetsmotiv att 
byta: "Ljudet blir inte bättre", får man 
ofta höra som kommentar. Video
rusningen kom av sig hösten 1981 . 

För Septons del beklagar ägarna att 
de tvingats ta dessa steg men vill också 
tacka a lla för det samarbete som 
funnits under tidigare år. Pejling säl
lar sig till dem som hoppas a tt de nya 
verksamhetsformerna skall bli fram
gångsrika och önskar Jörgen , Martin 
och de andra lycka till. 

Den s k direktsäljmetoden, som i ett 
par uppmärksammade fall KO
anmälts och vilken stereobranschen 
överlag ser med skepsis, har vari t 
stadd i ökning under de senaste å ren 
och har byggt på mottot " inga mella n
händer" och "direkt till konsument". 
Det har ställt sig svårt eller omöjligt 
att anställa meningsfulla prisjämförel
ser, eftersom de fabrikat metoden 
omfattat ofta inte funnits att få från 
några andra firmor. I ett par fall 
måste prissättningen ha ansetts rätt 
fiktiv, har kritiken hävdat. 

Rådberggruppen 
får nytt bolag 
Tonola Trading utgör ett nytt dotter
bolag i Rådberggruppen med huvud
kontor i Göteborg. 

Från januari 1982 har Tonola Tra
ding agenturerna för Bib-rengörarna , 
Densei mikrofoner, Nagaoka pick uper 
och tillbehör samt högtalarna från 
Heco och Sean-Sound. 

Till vd för Tonola Trading har 
utsetts Bo Nordström . Han kommer 
närmast från DLW Svenska ab. 

Dual i konkurs: 
Interimstyre 82? 
Västtyska Dual, anrik mekanik- och 
elektromekanikfirma i Schwarzwald 
och världens tredje största fabrikant 
av skivspelare, går ovissa öden tillmö
tes sedan familjeföretaget - det heter 
egentligen Bröderna Steidinger -
tvangs till konkurs i slutet av novem-

ber 1981 . En av kreditorerna utsedd 
konkursförvaltare leder nu interimis
tiskt firman. 

Dual är till salu, men hitti lls har 
ingen velat ge några konkreta bud på 
den över 2 000 anställda och nio fabri
ker omfattande rörelsen (ett verk lig
ger dock i Frankrike och ett i Spa
nien) . Vissa tecken tyder på att den 
franska stor koncernen T hornson
Brandt kan tänkas vilja köpa på sig 
Dual , men detta är ovisst. Koncernen 
Thomson-CSF omfattas ju av franska 
valets segerherre Mitterrands sociali 
seringsplan, och ingen tycks veta hur 
framtiden är tänkt för de stora franska 
industrigrupperna under nationalise
ring nu . Duals nye förvaltare F H 
Vogt kommer f ö just från Thomson, 
uppletad dä rifrån av bankerna, som 
har 180 miljoner DM att fordra. Duals 
ackumulerade förluster per november 
1981 uppgick till ca 50 miljoner Mark. 
- Fransmännen inser också att ju 
längre de dröjer med att ge något bud, 
desto fördelaktigare bör de kunna ta 
över. Mönstret är ju välkänt. Frank
rike har faktiskt ingen inhemsk skiv
spelarfabrik av Duals klass , och 
Thomson skulle möjligen kunna passa 
in produkterna i sitt hemelektronik
program under befintliga märkes
namn . - Det kan erinras om att 
Thomson-Brandt redan äger två 
gamla tyska hemelektronikindustrier, 
nämligen Nordmende och Saba. 

Japanerna, som gärna letar efter 
industrier att överta i EG-blocket, har 
inte visat något intresse av att bjuda 
på Dua l, säger tyska kommentatorer 
Pejling varit i kontakt med. Realvär
det av Steidinger-rörelsen är minst 20 
miljoner DM i form av mark och 
obelånade fabriksbyggnader. 

Krisen blev akut den 23 november 
då den ene brodern, Edgar Steidinger, 
vd i firman, tvangs lämna sin post. Tre 
dagar senare begärdes firman i kon
kurs sedan man inställt betalningarna 
och tvångsförvaltning påbjöds. De an
ställdas julIöner frös inne och nu hotas 
hela trakten av tragedi om de aktuella 
2000 jobben bara försvinner. Tillfäl
liga borgenslån bildar f n grundvalen 
för verksamheten medan man letar 
efter finanspartner. Försök att bl a 
förmå styrelsen för Max Grundig att 
gå in slog slint: Grundig drabbades 
själv aven förl ust om 187 mi ljoner 
DM för 1980, senast redovisade verk
samhetsår. Och holländska Philips, 
som Dual skulle bygga digitalskivspe
lare ihop med, har tackat nej till a lla 
ekonomiska biståndsplaner. 

Det är en lång period av ödesdigra 
misstag från de två bröderna Stei
dinger vilka nu kulminerat, anser 
tyska bedömare. De är ganska eniga 
om att Duals avgörande felgrepp var 
att ge sig in i ett överambitiöst appa
ratprogram, som till slut måste säljas 
till förlustpriser. Underskotten för 
sökte man ta ut av sina storavnämare 
som ITT med flera, vilka köpte över 
300000 grammofonverk årligen att 
sätta in i sina egna höljen . De vägrade, 
och omsättningen sjönk alltmer ala r
merande. Det mest kritiserade draget 
var att Dual lät tillverka den ändå 
typiska Fjärran Östern-elektroniken, 
inte där den hörde hemma, i låglöne
länderna, utan hos sig själv i St 
Georgen. 

Hur märket Duals representation i 
Sverige påverkas har inte meddelats 
av agenten Betorna. 



Industr i nytt 
"Ericsson Information 
Systems" nya Datasaab 
Den genomgripande nyordning som 
LME genomfört betyder från årsskif
tet 1981 - 1982 att Datasaab ändrat 
sin fi rma till att bli Ericsson Informa
tion Systems ab. Bolaget tillförs sam
t idigt två divisioner från Telefon ab 
L M Ericsson. 

De är divisionen för abonnentut
rust ningar och d ivisionen för informa
tionssystem. Divisionen Interaktiva 
datasystem inom Datasaab överförs 
under 1982 till S RA Communicat ions 
a b ett annat företag inom Ericsson
ko~cernen (samägt med brittiska 
Marconi) . 

Ericsson Information Systems ab, 
med aktiekapital om 360 mkr, ägs av 
LME till 90,5 % och av Televerket 
genom dotterföretaget Teleinvest ab 
ti ll 9,5 %. Över 3 900 personer är 
a nställda och beräknad omsättning för 
1982 uppgår till ca 3 mi ljarder kr. 
Affärsverksamheten i det nya företa
get ä r koncentrerad till fyra divisio
ner / resu ltatenhete r, där Alfaskop t ex 
bildar en egen enhet. Datasaabs sälJ
bolag i Europa har nu samtidigt bytt 
namn, och i vårt land blir Datasaab 
Sverige ab nu Ericsson Information 
Systems Sverige ab. 

Video 
I 

Å & Å och Polar 
i videosamarbete 
Åhlen & Åkerlund och Polar Interna
tional, Stockholm, har slutit avta l om 
samarbete på den nordiska video
marknaden . Parterna bildar nu ett 
samägt handelsbolag, Polar Bonnier 
Video, i syfte att låta det köpa upp 
programrättigheter från den interna
tionel la marknaden för att sälja pro
grammen i Skandinavien. Polarchefen 
Stikkan Anderson blir tf vd i före
taget. . 

Enligt äga rna kommer den nya VI
deofirma n att inrikta sig på högkvali
tativa s k A-filmer, främst avsedda för 
barn och ungdom . Ett första program
paket kommer från USA-bolaget Lo
rimar Productions. Underhandlingar 
om köp av ytterligare rättigheter på-
går. .. 

Handelsbolaget ägs I proportio
nerna 50/ 50 av intressenterna, vilka 
utfäst sig att skjuta ti ll vardera en 
miljon kr i rörelsekapital samt dess: 
utom bevilja det nya bolaget ett lå n I. 
form av fyra milj kr från vardera 
delägaren . 

Avtal om distribution av videokas
setter kommer i första hand att slutas 
med GOC, Grammofonbolagens dis
tributionscentral. Polar Bonnier Video 
avser att ge ut sina första kassetter på 
svensk marknad under senvintern. 

De nordiska länderna 
världens videotätaste 
Innan år 1982 gått till ände kan 
antalet videokassettspelare i de nor
diska länderna uppgå till omkring 
miljonen, vilket innebär a tt mer än 

va rt tionde hushåll med tv också har 
skaffat video - plus att Norden san
nol ikt tagit tätplatsen som världens 
videotätaste område. 

De här förutsägelserna görs av 
Halvdan Skard , di rektör för Nordiska 
rådets kultursekreta riat i Köpenhamn . 
Nyligen ägde där en konferens rum 
om videoutvecklingen och dess olika 
följder. Diskussionen, som avsatte en 
del förutsägelser om satelliten Te
le-X's användning med bl a en gemen
sam internordisk tv-kana l, en tredje 
svensk tv-kånal och and ra vid det här 
laget inte okända projekt, hade sa mlat 
företrädare för radiobolagen i Ska ndi
navien och tjänstemän från berörda 
depa rtement. Från svensk sida "sål
des" Tele-X till öv riga Norden, men 
om den här specia lsa telliten för a lltid 
skall ersätta Nordsat- eller Nordcom
planerna ligger ännu i vida fä ltet. 

Utbildning 
Nya, videobaserade 
elektronikkurser 
erbjuder Utbildningshuset i Lund ab i 
form av två kurser på engelska, båda 
inriktade på tillverkning. Målgrupper 
är främst konstruktörer och produk-
tionspersonaI. . 

Va rje kurs bestå r av 8-9 lektioner 
och innehåller 50 minuter videoutbild
ning/ lektion med studievägledning, 
övningshäfte och materia l etc Jämte 
handledarinstruktion och sluttenta
men . Kurs nr ett ä r inriktad på till
verkningsflödet och man lä r bl a meto
der för kretskortstillverkning. N r två 
redogör för kvalitetskontrolldelen. 
Metoder och materiel behandlas 
jämte processgången. 

Utbildningshuset når man under 
adress box 1719, 22101 Lund. 

Orienteringskurs 
om mikrodatorer 
En orienteringskurs med experimen
tella övningar i mikrodatorns funktion 
och möjligheter ges 17- 18 mars 1982 
av Chalmers tekniska högskola, Göte
borg. Ingen elektroteknisk bakgrund 
krävs av deltagarna. 

De experimentella övningarna ges 
stort utrymme. Kursen orienterar 
också om planering och genomförande 
av mikrodatorprojekt. Den har haft en 
delvis annan inriktning tidigare och 
väckte då stort intresse. 

Kurssekreta ri a tet. CTH , 41 296 
Göteborg. lämnar uppl ys ninga r. 

Massmedier 
Europa Film ingår 
i Eurovisionsnätet 
Seda n mitten av 1981, faktiskt, ingå r 
det alltmer internationella Europa 
Film i Sundbyberg i Eurovisionsnätet 
- företaget är med detta första en
skilda tv-bolag som länkats till denna 
broadcastuppbyggda resurs. 

Pejling hörde om detta sommaren 
1981 , då vi fick ögonen på en para boI
skiva bland a ndra antenner ute I stu
dioområdet i Mariehäll , och det be
fanns a tt avtal höll på a tt slutas med 

finska Mainos TV för en speciell 
service: 

Man ingick mellan Mainos och 
Europa Film ett tvåå rsavtal , där den 
svenska parten förband sig att sköta 
den tekniska servicen i samband med 
att svenska nyheter rapporteras till 
Mainos nya program av Aktuellt-typ, 
Uutiset. Ins lagen görs av en i Stock
holm stationerad reporter som har 
tillgång till studio hos Europa Film 
(eller har annat material för överfö
ring) . Inslagen redigeras ute i Marie
hälI som också ombesörjer sändning av 
materialet över till Helsingfors över 
den nya länken . Det hela uppges 
fungera mycket bra. . 

- Snabbheten lämnar mycket lite 
övrigt att önska, säger en talesman för 
Europa Film till Pejling. Mainos har 
materialet med ytterst kort varsel. VI 
ser det här som en klart intressant 
möjlighet att vidareutveckla. 

N y chef för TV 2, 
regionala tv-sänd
ningar i Småland 
Den I a pril i år tillträder som ny 
programchef och biträda nde program
direktör vid TV 2 Ingrid Edström , f n 
distrikschef i Ma lmö. 

Hon efterträder Ol/e Berglund, som 
utsetts till ny chef för TV l , vilket 
tidigare meddelats . 

I tur a tt få regionala tv-sändninga r 
står nu Smålandsdistriktet. Verksam
heten inleds våren 1983. 

Utbyggnadsförslagen , som drogs i 
SR:s styrelse mot slutet av 198 1, 
innebär dels att Växjö får egna regio
nala sändningar, dels att n~sta etapp i 
utbyggnaden skall gälla Orebro och 
Karlstad , vilka båda städer får gemen
samma sändningar. Starten kan tidi
gast ske hösten 1985. Budgetläget blir 
avgörande. 

Enligt pla nerna bör också Stock
holm ha kommit med i region-tv
verksamheten strax efter å r 1985, och 
därmed skulle hela la ndet ha täckt s 
med den formen av television . 

Mässor 
Festival du Son 82 
video-kompletteras 
Så här å rs bruka r vi ha nöjet a tt 
informera om en av ljud branschens 
större kontinentala begivenheter, Pa
ris-expon Festival du Son. och för 
1982 innebär det a tt det stundar till 
den 24:e Festivalen men nu med det 
betydelsefulla till ägget a tt Festiva l 
International du Son övergår till a tt 
bli "Festival International Son et 
Image Video ". Tid : 7- 14 mars. Plats: 
Som vanligt i Palais des Congres, CIP, 
vid Porte Maillot med förgreningar till 
Hatel Meridien plus Club Mediterra
nee Hatel i det omedelbara grannska-
p~ . . 

Arra ngörerna har sett det na turligt 
till följd av audions och videons inte
gration och växande jämbördighet a tt 
förena dessa elektroniktillä mpmngar 
inom ra men för en enda stor mässa. 

Det blir a lltså en hi fi-mässa och en 
videoexpo under deltaga nde av hela 
den internationella bra nschens företa
gande och som förut studiedagar, se
minar ier och sessioner om nya trender 

---- ---~-

och programskapande med ny teknik 
liksom ett kulturprogram, ägnat att 
" illustrera det skapande bidraget från 
elektroniska ljud och bilder till an
vändningen av fritid " . 

De första tre expodagarna, sönda
gen den 7 t o m tisdagen den 9, förbe
hålls uteslutande fackbesöka re och 
branschfolk . Allmänheten ha r inte till
träde då. 

M Andre Mercier, president i 
GIEL. håller i ordförandeskapet för 
den utökade Festivalen i år. 

Läst 
Elektronikhandbok 
med datorhjälp 
SCH RÖDER, JOHN: Elektronik
handboken . Ebabj Nordpress, ISBN 
91-85368-10-5. Pris 85 kr. . 

Jobn S chröder är upphovsman till 
åtskil~iga böcker om elektronik. I den 
senaste känner ma n igen en del från 
tidigare verk , men hela bokiden ar 
alldeles ny: 

Förutom innehållet av fakta, da ta
uppgifter , normer , koder, beräknings
formler ger förf också lä ttfa ttliga an
visninga r om hur ma n med dagens 
elektroniska räknedon värderar beräk
ningsformler och hur man med enkla 
mikrodatorsystem .rita r kurvor som 
åskådliggör funktionssamband. Inte 
minst vid filterberäkning är det värde
fullt a tt i kurvform se resulta tet av 
frekvens- och fasgå ng. 

Den här mixen mellan elektronik
fakta och utn yttj a nde aven smådator 
eller räknedosa mås te a nses som rik
tig , eftersom merpa rten elektronik
konstruktörer i dag ha r tillgå ng till 
da torer som beräkningshj ä lpmedel. I 
vissa industrier har man ju gått så 
långt att hela konstruktionsarbetet 
sker med en dator, som får si mulera 
a lla funkt ioner. Konstruktören kom
mer inte i fysisk kontakt med kret
sa rna fö rrän det hela är klappat och 
kla rt. 

Bliva nde tekniker får här en lätt
fatt lig introduktion till hur datorer 
och räknedosor a nvänds jämte elektro
nikkunskaper. Boken är skriven och 
upplagd på ett sådant sätt att den väl 
lämpa r sig för sjä lvstudier . G L 

Elektroniska 
komponenter 
i marknadsöversikt 
SCHRÖDER, JOH N: Elektroniska 
komponenter med marknadsöversikt. 
Ebab/ Nordpress, ISBN 91-85368-
11-3. Pris 85 kr. 

För att vä lja komponenter måste 
ma n dels ha en grundkännedom om 
deras egenskaper sa mt eventuella 
svagheter. dels kunska p om vad som 
finns på marknaden . Den hä r boken 
omfattar bådadera. 

Den största delen upptas aven 
allmän information om komponen
terna och givetvi s beskriver förf såväl 
passiva som aktiva såda na . L~dningar 
och kretskort får a nses höra ull ä mnet 
liksom sensorer, utorgan och ström
försörjningsdon. Många komponenter 
ä r specificerade enligt någon speciell 
norm eller S' - nda rd . Vad det innebär 
ta r boken upp i ett sä rski lt kapitei. 

forts på nä.:; ta sida 
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Läst 
forts fr föreg sida 

Den andra delen talar om vilka 
leverantörer som har vad, något som 
inköpare kan ha direkt nytta av. 

Båda sektionerna, den allmänna 
teorin och förteckningen över leveran
törer, är väl genomarbetade och lättill
gängliga. Boken torde därför vara till 
stor nytta för alla som i något av
seende har att göra med komponenter. 

Hört 
Duopianister på turne 
här, hörs på skiva 

GL 

En entusiast som syftar till långt mera 
än vanlig grammofonhandel och några 
hi fi-ideal är Anders Palm, mannen 
bakom den lilla firman Musikdistribu
tören i H uddinge, som han driver på 
fritid . Med framgång, är jag glad att 
kunna skriva. Ett av beläggen för hans 
engagemang i musiken är att han , då 
detta läses, personligen fått hit en av 
världens erkänt bästa pianoduor och 
arrangerat en turne i Sverige för den -
samtidigt som han introducerar ett 
nytt skivmärke, duopianisternas 
"eget" i form av belgiska etiketten 
Pavane. Det är så en insats skall göras! 

Premiären är satt till den 31 januari 
i Stockholm (Kulturhuset) och den 
konserten följs aven dagen därpå i 
Musikaliska akademien: Verk av 
Schubert , Brahms, Ravel och Bizet 
m fl . När det här skrivs planeras en 
veckolång svensk turne för duon till
sammans med Frikyrkliga Studieför
bundet - tyvärr har jag inte turnepla
nen då de här raderna blir till. Men 
Anders kan på telefon 08-774 9944 
under kvällstid möjligen informera . 
Partnern, Belgiens ambassad i Stock
holm torde också kunna ge informatio
ner. 

Pavane är en mans verk, ett entu
siastbolag alltså: Han heter Antoine 
de Wouters d 'Oplinter, och bolaget 
finns i Bryssel. Det är strikt specialise
rat på europeisk, seriös musik och 
pianoalbumen dominerar. Men också 
trior och gitarrverk förekommer i 
denna elitserie , där bl a Jörg Demus 
märks bland pianisterna. 

DUO CROMMELYNCK: Brahms 
Liebeslieder och Neue Liebeslieder. 
Pavane Records ADW 70 I O. Volym I . 
Stereo lp 33 varv. Distr Musikdistribu
tören, H uddinge, tel se ovan! 

Den fina duon som uppkallats efter 
belgaren Patrick Crommelynck består 
alltså av honom själv och hans ja
panska maka Taeko Kuwata
Crommelynck, och båda har gedigna 
studier bakom sig i Europa, bl a för 
Bruno Seidelhofer i Wien och för 
Stefan Askenase. De har bakom sig 
mästarklasser och t ex konservatorie
studier i Moskva. Nu är deras vardag 
inte bara musik - de står också för en 
känd forskningsinsats om och kring 
Johannes Brahms. Med detta är vi 
inne på föreliggande debutplatta för 
Pavane och för duon , som här utför de 
18 valserna för 4-händigt piano opus 
52 a resp på B-sidan de 15 "duetterna" 
för samma sättning. En volym II av 

skivan upptar de Ungerska danserna. 
De båda Crommelynck för utan 

tvivel en stor tradition vidare. Deras 
spel vittnar om en helhetssyn på 
Brahms som undviker ytterligheter, 
här finns inget av bombasm och anek
dot, ingen överdriven skruvning av 
notvärdena. De vårdar sig om en 
klangmässigt sensibel tonbild, en mjuk 
och genomlyst tolkning, där anslaget 
är under strängaste kontroll men vi 
ändå får en av känsla - sentiment, inte 
sentimentalitet! - mättad Brahms. 
Det är inte allde les vanligt. 

Upptagningen är jämn men tyvärr 
något burkig ibland, perspektivet lite 
distant. Kanske kunde akustiken varit 
bättre. Det är troligen ingen studio 
som använts, så onaturlig är klangen 
inte, möjligen något instängd, trots 
spelets mjuka och avspända karaktär. 

Jag har lyssnat på skivan uteslu
tande över ett par nya Quad ELS 63, 
som annars inte framstår som "tunna" 
i ljudet , men här var det snudd på. 

Speltider: Ej angivna. 

SAINT-SA ENS: Juloratorium opus 
12, RESPIGHI: Lauda per la Nativita 
del Signore. Solister A-M Aruhn, A S 
v Otter, E Hagegård, l-M Landin och 
U Lundmark. Mikaeli kammarkör, 
stråkensemble, blåsare och orgel plus 
två pianon. Dir Anders Eby. Sampro
duktion Proprius-Caprice (7857-1261 ) 
1981 , stereo lp. 

Julen är visserligen förbi, men den 
här skivan är lika lite årstidsbunden 
som Skapelseberättelsen eller, för den 
delen, något religiöst motiv, egentli
gen. Här är en konstnärligt alldeles 
utsökt produktion med musik så säll
synt och klanger så fängslande att 
man sitter djupt tacksam över initiati
vet. 

Det ena inslaget är en liturgisk 
julmässa, ett stycke präglat av sitt 
l860-tal , och något aven högroman
tisk höjdpunkt i sitt slag. Ett troligen 
för alla utom specialisterna okänt verk 
som nu lyfts fram, klangrikt, kompli
cerat, serent. 

Det andra är troligen änn u ovanli
gare och exklusivare. Respighi? Han 
med de stora tonmålningarna, Roms 
pinjer, fontäner etc? Just han - som 
kunde skriva också en sti ltroget arkai
serande mässa som den här från 1930, 
ett stycke senromantik och i sina 
enskildheter nästan hisnande skön 
tonsättning aven likaså exklusiv sam
ling dikter, som tillkom för 700 år 
sedan . Klangfärg, faktur och intrikat 
konstfulla anspelningar på äldre mu
sik bidrar allt till att det här verket kan 
avge en nästan elektrifierande stimu
lans. Orkestreringen för två flöjter , 
lika många oboer och två fagotter 
jämte de två flyglarna och triangel (!) 
är medlen att nå en musikalisk höjd 
som man minns som friskare, omedel
barare och helt enkelt ljuvligare än 
mycket annat. Och rösterna klingar 
med suverän intonation och frihet , 
körsatsen oavbrutet homogen, luftig 
och spänstig. Eby är en förnämlig 
instruktör och ledare. 

Det har faktiskt blivit en alldeles 
underbar skiva, julutgåva eller inte, 
och till den storartade verkan bidrar 
naturligtvis Bertil Alvings upptagning 
med för läsarna av den här spalten 
välkänd materiel, en AKG C 422 och 
två Briiel & Kjaer 4165. Numera 
använder BA Nagra. Han har på nytt 
fullödigt fångat det väsentliga i kyrko
rummens (Oscars resp Johannes) ka-
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raktär. Personligen tror jag man kan 
höra exakt skillnaderna mellan de två 
utan att veta vad som spelas; Oscars 
låter "tätare" och kanske varmare, 
Johannes med mera rymd i och -
enligt min mening - bättre. Oerhört 
lite brus och störningar kan noteras, 
däremot en ypperlig dynamik och 
jämnhet i ljudbilden, där allt ryms 
utan obalans eller för sneda perspektiv 
(det handlar ju om en jättelokai att 
arbeta i för Johannes del) . Som prov 
på förnämliga röster och frestande 
klangkolorit hos en musik' av i bästa 
mening exklusiv framtoning bör man 
inte neka sig den här skivan, vars 
värde höjs ytterligare av den goda 
textkommentaren (Rikskonserters?). 

Speltider: A-sidan 27 min 40 s, 
B-sidan 29 min 45 s. 

Lyssning: Quad ELS 63, Quad ELS 
och B & W 801 Monitor. Plus hörte
lefoner. U S 

Nytt 
SEMKO:s provnings
bestämmelser blir 
svensk standard? 
SEMKO:s rådgivande nämnd har be
slutat tillstyrka, att dess provningsbe
stämmelser, där så är lämpligt, i fort
sättningen utges som svensk standard, 
framgår av Materielkontrollanstaltens 
årsberättelse för verksamheten fram 
till 30 juni 1981 , "Året med Semko", 
sOm vanligt informativ och koncentre
rad. 

Det förestår en omläggning av av
gifterna, där grundavgifterna redan 
höjdes medio 1981 för att ge 50 % a v 
avgiftsintäkterna, kompenserat genom 
att avgifterna för godkänd materiel 
sänks, framgår det. 

SEMKO håller fortlöpande diskus
sioner om vilka objektområden som 
kan överlåtas på andra riksprovplatser 
och hittills har vissa grupper t ex 
överförts till Statens provningsanstalts 
domäner. Under utredning är bl a nu 
sollampor och elektromedicinska ap
parater. 

Principdiskussioner har hå,Ilits om 
nuvarande marknadskontrollsystem 
med stickprov kontra fabriksinspek
tion . Härvid har man funnit att en 
övergång till fabriksinspektion vore 
alltför konstnadskrävande. I stället 
bör den stickprovsvisa marknads
kontrollen ökas, heter det. 

Inom den egentliga provningsverk
samheten har arbetet underlättats av 
att s k central arbetsberedning delvis 
införts med bättre möjligheter till 
koncentration på det konkreta prov
ningsarbetet och mindre spilltider. 

Tittar man på de områdesvisa prov
ningarna framgår bl a att spisar och 
tvättmaskiner berett ökat arbete. Dels 
är det aktuellt med en ny generation 
apparater och serier där man t ex inför 
varmluftsugnar , dels har viss om prov
ning måst ske till följd av ändrade 
bestämmelser. Tvättsektorn utmärks 
av a lltmer komplicerade appa ratulfö
randen och om tvätt- och diskmaski
ner heter det att "de har fått så mycket 
elektronik i st yr- och programfunktio
nerna , att provningstiden ökat påtag
ligt". 

Inom motordrivna bruksföremålens 
sektor har alla st yr- och reglerkretsar 
som förekommer vållat merarbete . De 

måste först analyseras innan någon 
egentlig provning kan inledas. 

SEMKO har numera ett datorstyrt 
mätsystem av egen konstruktion med 
en elektronisk scanner, försedd med 
kanaler av hög isolation, för tempera
turmätning även med nätspänningsfö
rande termoelement, framgår av redo
visningen för "mindre värmeappara
ter", där uppdragstiderna för viss ma
teriel tyvärr är ganska långa. 

"Radiomottagare med bandspe
lare" är ju något populärt, och här har 
SEMKO skilt ut materielgruppen till 
Avdelningen för television och radio. 
Provningen av videomateriel har "ökat 
markant". SEMKO har som riksprov
plats att tillse att laserfunktionen i 
bildskivspelare kontrolleras och pro
vas enligt Strålskyddsinstitutets före
skrifter; något som lär bli en dryg post 
i det kommande. 

Förstärkare och musikinstrument 
har som kanske bekant varit ute för 
häftig presskritik under 1981 sedan 
det upptäckts att provningspliktiga 
apparater säljs öppet utan någon som 
helst S-märkning (och troligen inte 
heller skulle klara sådan i åtskilliga 
fall) . SEMKO har i den debatten inte 
annat än lamt kunnat skylla på bris
tande resurser och hopplösa områden 
att övervaka, men av allt detta märks 
intet i årsberättelsen. Tonfrekvensför
stärkare utgör dock ännu en huvud
uppgift, får man veta . 

Avd tv och radio har under 1981 
försetts med ny mätapparatur, som 
kan fastställa temperaturstegringar i 
lindningar under drift och vidare har 
kontrollen av huruvida ingående mös
ter kort uthärdat föreskrivna eldsäker
hetsprov underlättats - godkända 
mösterkortstyper blir numera registre
rade av SEMKO:s data. - Då det 
gäller viss kalibrering av anstaltens 
egna instrument sker sådan numera 
över eget specialdatasystem. Äldre, 
skrivande utrustningar ersätts också 
alltmer med dataloggar, framgår om 
Utrustningsavdelningen, som 1980 
fick nya lokaler. 

S-märkning och marknadskontroll , 
var det: "Täta resor" har gjorts i 
Stor-Stockholm men också 32 resor 
ute i landet , varvid 402 tillverkare, 
elgrossister, butiker och varuhus upp
sökts. Inalles 335 marknadsärenden 
har behandlats efter misstanke om 
felaktigheter med utfallet att 5 % fick 
typgodkännandet upphävt - ha ndels
va ran avvek från godkänt utförande . I 
vissa fall har man i samråd med 
Industriverket uppmanat leverantö
rerna att dra tillbaka materielen från 
marknaden . I 65 % begärdes rättelse 
efter anmärkningar av mindre bety
delse. I några fall har SEMKO ensam 
uppmanat leverantören att dra till
baka godkännandepliktig el materiel 
då den saknat SEMKO-godkännande. 

Om resurser avsattes för en strin
gent bevakning av musik- och estrad
elektronikområdets produkter skulle 
med säkerhet "några fall" öka till 
"åtskilliga fall ", är denna tidnings 
grundade mening: Orkester- och voka
listanläggningar har blivit ett område 
där lagefterlevnaden i .alltför många 
fall öppet åsidosätts. Andå är olyc
korna med tragisk utgång dessbättre 
mycket få . Men vilket ansvar drabbar 
egentligen den person, som utan fack
kunskap förhyr en dylik olaglig an
läggning, om något skulle inträffa? 

- e 



Ett 30-årsminne: 

Fig 2. Blockschemat till mottaga
ren enligt fig l. 



Ett 30-årsminne: forts 
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VARFÖR LÅTER YA MA HA 
sA BRA? 

Jo, det beror på att vi hela tiden utgår från musiken när vi tillverkar våra hifi-produkter. Även den minsta och till synes 
oviktiga detalj bedöms efter hur den påverkar ljudet. Strävan efter högsta kvalitet genomsyrar allt. 

Förstärkaren A-560 och tunern T-560 visar resultatet av 
denna målsättning. 
Phono-ingången hos A-560 ger en ovanligt hög ljudkvali
tet samtidigt som signalistöravståndet är 98 dB. MC-in
gång finns. 
Tunern T-560 har en exeptionellljudkvalitet. Signal/stör
avstånd 84 dB stereo, distorsion 0,06% stereo. 
Det bästa sättet att övertyga sig om skillnaden är att be
söka närmaste Yamaha-handlare och låta dina öron 
övertyga dig! 
Tillsammans kostar A-560 och T-560 ca 3 000 kr. 

HIFI FRAN VÄRLDENS STÖRSTA 
TILLVERKARE AV MUSIKINSTRUMENT 

JAG ÄR INTRESSERAD AV An BYTA upp MIG TILL YAMAHA HIFI. 
O Skicka mig Er nya produktkatalog med massor av NYHETER. 
O Skicka adress och telefonnummer till fJärmaste Yamaha-handlare 

Namn _____________ _ 

Utdelningsadress __________ _ 
Ortsadress _______ ---..:... __ ...,..-__ 

Telefon ____________ -=::-::-::-:-
RT 2-8 2 

YAMAHAOHIFI 
Yamaha Svenska AB. Box 4052, 40040 Göteborg. 

tel. 031 - 42 03 55, 42 72 35. L _________________ ~ 

Informationstjänst 7 
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(LARION BILSTEREO. DEl 
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•• o o •• 

HORS PA LANGA VAGAR. 

Informationstjänst 8 

Clarion är enbart bilstereo; ljudanläggningar 
för vardagsrum sysslar vi inte med. Nej, vi 

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

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

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

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

CLARION GER DIG 
DET BYGGBARA LJUDET. 

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

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

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

Med en effektförstärkare. 
Med ytterligare en. 
Med equalizer. 
Med extra högtalare. 
Med rymdkontroll. 

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

Hör med din bilradiohandlare! 

CLARION PE·967 AUTOMATIC. 

~)Clarion 
THEONE FORTHEROAD. 

Rox 20LJS. 12702 SKÄRHOLMEN. TELEFON 08·970120. 
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Av GUNNAR LILLIESKÖLD 

•• VIC - den första hemda
torn - står det i annonserna, och 
visst finns det fog för det. Det 
har sedan åtskilliga år tillbaka 
funnits datorer som kan vara 
lämpliga för lek och hobby men 
inga som så direkt har riktat sig 
till den här målgruppen, låt oss 
kalla den lekmännens! Vi skall 
dock inte glömma Sinclair ZX 
81 som dock är betydligt enk
lare, men också avsevärt billi
gare. 

Beteckningen VIC för kanske 
tankarna till en viss halstablett, 
men den står i själva verket för 
Jlisual/nterface Computer. VIC 
20 , säljs som en leksa k, är för
packad som en sådan och helt 
färdig att tas i bruk med den 
egna tv:n som bildskärm, Lika 
väl som ishockeyspelet kan bli 
en present för hela familjen kan 
datorn bli det. Vi skall redan nu 
nämna att en ypperlig anvisning 
om hur datorn skall program
meras i basic medföljer. Den är 
välillustrerad, pedagogisk och 
riktad till rena noviser och skri
ven på svenska. VIC är därför en 
utmärkt maskin för att tillägna 
sig datorkunskap men kan också 
användas för tv-spel. Prismäs
sigt hamnar den mellan dagens 
smådatorer och avancerade tv
spel. 

Vad skall man då ha en sådan 

här da tor till, frågar sig kanske 
läsaren mot bakgrunden av våra 
kritiska inlägg mot hemdatorn 
som företeelse i RT:s stora da
tornummer (se RT 1981 nr 9, 
NCC-referatet och ledaren). 
Finns det över huvud några vet
tiga tillämpningar för en genuin 
hemdator? 

Det här kan man förstås bara 
ge subjektiva svar på. Det vikti
gaste skälet för de flesta köpare 
är förmodligen den personliga 
utbildningen. Allt fler inser be
hovet av att ha erfarenheter av 
datorer, eftersom de flesta mo
derna yrken med teknikanknyt
ning kräver det. Att starta med 
språket basic är det definitivt 
bästa, 

Sedan kan man komplettera 
sina kunskaper i antingen pro
grammeringsspråk på högre ni
våer eller fördjupa sig i assemb
ler liksom maskinspråk . 

I mikrodatorns barndom star
tade man ofta just på maskin
språknivå och den första vägen 
mot ett fungerande program 
blev lång och svår. Med basic 
och den utmärkta handboken 
till VIC 20 dröjer det inte 
många minuter om man börjar 
från "scratch" innan man når 
resultat , vilket bör tilltala inte 
minst en yngre publik. Innan vi 
granskar möjligheterna till pro
grammering skall vi dock se på 
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själva datorn och dess utbygg
nadsmöjligheter. 

Allt i ett hölje: 
Tangentbord - dator 

Själva datorn är liten . Det 
alfanumeriska tangentbordet 
dominerar synfältet när man ser 
datorn framifrån / uppifrån. På 
dess högra sida sitter kontakter 
för spänningsmatning; 9 V väx
elström som kommer från en 
separat transformator för nät
ans lutning. Här finns också nät
strömbrytaren och en 9-polig 
kontakt för anslutning aven 
"joy stick", som användes vid 
spel. 

På baksidan finns en 44-polig 
kontakt för anslutning av expan
sionsmoduler, en 5-polig DIN
kontakt för den utgående video
signa len , en 6-polig DI N-kon
takt där serieporten mynnar, en 
kassettanslutning samt, slutli
gen, en 24-polig kontakt som är 
avsedd för speciella tillbehör. 

Med datorn följer förstås 
transformator och en hf-modu
lator som ger en tv-signal på 
kanal 36. Däremot får man se
parat köpa den speciella band
spelare som passar Commodores 
alla datorer. 

Ett riktigt 
tangentbord! 

Tangentbordet är väl utfört 
med samma "känsla" som i de 

större maskinernas bord, Det är 
med andra ord helt tillfyllest, 
vilket är en egenskap att ta fasta 
på! I väldigt enkla hobbydatorer 
och datorkort använder man 
ibland bara en etsad platta, på 
vilken man berör det segment 
som svarar mot ett visst tecken. 
Ganska snart tröttnar man på 
den stumma ytan. Inte heller är 
det bra med för små tangenter, 
som fallet var med den första 
Commodoredatorn, VIC har 
alltså lagom stora tangenter. 

Till höger om det alfanume
riska tangentbordet finns det 
fyra tangenter. Med deras hjälp, 
med och utan skifttangenten, 
kan man välja åtta tecken eller 
funktioner som man själv ska
par. Man kan också tänka sig att 
tangenterna aktiverar funktio
ner i moduler som man pluggar 
in i datorn . 

Att datorn har stora och små 
bokstäver har vi glömt att tala 
om, men det är väl rätt självklart 
numera? Det finns också några 
specialtecken som pund, pi, pil 
vänster, pil upp, större än, 
mindre än och hakparenteser. 

Mikroprocessorn är av typen 
6502. Det är samma processor 
som används i datorserierna 
Commodore PET och CBM, 
Det finns därför stora likheter 
mellan dem och VIC men också 
olikheter. VIC har t ex ingen 
IEEE-buss som PET och CBM 



Fig 2. På ena gaveln 
sitter nätströmbryta-
ren, anslutningen för 
9V från den yttre 
transformatorn och 
en kontakt där man 
kan koppla in joy
stick och ljuspenna. 

Tab l. Basic-kommandon och matematiska funktioner 

CLOSE CLR 
DEF FN OlM 
GOSUB . . RETURN GOTO 
INPUT LET 
NEW ON .. GOSUB 
PRINT READ 
RUN SAVE 
VERIFY WAIT 
ATN CHR$ 
FRE INT 
LOG MID$ 
RIGHT$ RON 
SPC SQR 
TAB TAN 
USR 

har utan en egen buss . Maski
nens interna RAM rymmer 5 k 
och det kan med yttre moduler 
byggas ut till maximalt 32 k. 
Med plug in-systemet kan man 
komplettera med 20 kbyte 
ROM . 

Andra moduler, vars funktio
ner vi återkommer till , kallas 
Super Expander och Program
ming Aid Cartridge. En sådan 
kan fästas direkt på VIe. Alter
nativt kopplas de in i en expan
sionsenhet. Det finns också spel
moduler som givetvis utnyttjar 
maskinens färg- , grafik- och 
ljudmöjligheter. För att utöka 
möjligheterna kan man till ap
paratens ingångar koppla "joy 
stick" och ljuspennor. 

Speciellt för VIC finns en 
skrivare (Seikosha) och en flex
skivenhet. Intressant att notera 
är att formateringen på flexski
vorna är samma som i de större 
maskinerna PET och CBM. Det 
innebär att vissa program, så 
långt minnesutrymmet räcker, 
kan vara gemensamma för de 
olika datortyperna . 

PET och CBM har som sagt 
IEEE-buss, vilket gör att de 
direkt kan anslutas till en rad 
mätinstrument. Bussen kallas 
även GP/B-, HP/B- och . /EC
buss . Till VIC finns det ett 
al)passningskort för IEEE, och 
därmed kan datorn anslutas till 
mätinstrumenten eller till alla 

CMD CONT DATA 
END FOR . . NEXT GET 
IF .. THEN INPUT 
LIST LOAD 
OPEN POKE 
REM RESTORE 
STOP SYS 
ABS ASC 
COS EXP 
LEFT$ LEN 
PEEK POS 
SGN SIN 
STATUS STR$ 
TIMT TIME$ 

de tillbehör som finns till de 
större datorerna. 

23 x 22 tecken 
på skärmen 

På skärmen, dvs tv-appara
ten , presenteras 23 x 22 tecken, 
vilket är ovanligt få och helt 
otillräckligt i kontorsdatorsam
manhang där man gärna vill ha 
80 tecken på en rad. I hem- och 
hobbysammanhang samt i vissa 
tekniska tillämpningar kan det 
dock räcka . Programraderna till
låts vara 4 x 22 = 88 tecken 
långa . 

Det är svårt att få god upplös
ning när signalen förs över en 
hf-modulator till tv-mottaga
rens antenningång. Bland annat 
därför har man valt att använda 
stora och få tecken på skärmen . 

Den första versionen av VIC 
som nådde Europa var byggd i 
Japan och konverterad för P AL. 
Det hade man dock inte riktigt 
lyckats med. Återgivningen var 
ganska suddig och särskilt 
gällde det gult, som flöt ut 
betänkligt. P AL-signalen var 
heller inte helt normenlig och 
det hände att tv-apparaterna 
ibland tappade färgen. En an
nan svaghet var färgerna : Blått 
t ex var så mörkt att man knap
past såg någon skillnad mot 
svart. 

I dag tillverkar man VIe i 
Tyskland för den europeiska 

marknaden. Apparaten har op
timerats för användning tillsam
mans med tv-apparater enligt 
P AL-standard. Därför har man 
inte längre några problem med 
synkroniseringen av färginfor
mationen. Nu återger den f ö 
utan svårighet färgerna svart, 
vitt (som kräver en mörk bak
grund) , rött, cyan, purpur, 
grönt, blått och gult. 

Hela videoprocessen försig
går i en specialutvecklad krets 
med typnumret 656 J, vilken i 
sig är en mikrodator på en 
kise1bricka. Häri "tillverkas" 
bilden med dess beståndsdelar 
av alfanumeriska och grafiska 
tecken i olika färger . 

Färg och grafik 
med POKE-kommando 

I de åtta färgerna kan man 
skriva tecken och grafiska ele
ment. Det är också möjligt att 
göra reverserad skrift, dvs vita 
tecken på en färgad bakgrund . 
De första försöken gör man 
direkt på tangentbordet, men 
snart lär man sig att anvä nda 
färger och grafik i programmen . 
Då använder man kommandot 
POKE. 

'Som exempel väljer vi POKE 
36879, 125 , vilket betyder att vi 
i minnescell nr 36879 lägger 
värdet 125. I den minnescellen 
lagrar datorn information om 
färg på skrivytan resp omgi-

vande ram. Minnesinnehållet 
125 betyder i det här fallet att 
skärmen är gul med ett omgi
vande grönt fält. Skärmen kan 
ha 16 färger (blandade färger är 
alltså möjliga) med åtta olika 
färgers omgivande fält. Totalt 
ger det 8 x 16 kombinationer, 
vilka motsvarar var sin kod . Den 
önskade koden lägger vi alltså i 
minnesadressen 36879. 

Vi kan även använda POKE
komma~dot för att adressera en 
speciell position på skärmen och 
där lägga önskad färg på ett 
alfanumeriskt eller grafiskt tec
ken . Det finns 60 grafiska tec
ken att välja på , vilket är det
samma som i CBM och PET. 

Bildskärmens tecken lagras i 
ett 506 byte stort minne och i ett 
lika stort minne ligger färginfor
mationen. 

Super Expander 
förenklar grafiken 

Att behöva använda POKE
kommandot för varje punkt i de 
figurer man önskar åstad
komma är förstå s både tids
ödande och besvärligt. Men det 
finns en enkel lösning som heter 
Super Expander. Med den till
satsen ritar vi enkelt upp linjer 
på skärmen genom att ange 
sta rt- och slutpunkt. Man kan 
också rita cirklar eller cirkelseg
ment genom att ange centrum, 

forts på nästa sida 
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Fig 4. Allt är för
stås byggt på ett 

kort för att hålla 
priset nere. 

Fig 5. VIC inne
håller två mikro
processorer: 6502 

och, på bi/den, 
6561. Den senare 
hanterar alla ter

mina/funktioner 
som tecken-, gra

jikpresentation 
och färgåtergiv

ning. 

forts fr föreg sida 

radie och vinklar för segmentet. 
Super Expander finns i två 

versioner: Med eller utan 3 k 
RAM . Man måste välja den 
senare om man inte tidigare har 
expanderat minnet, eftersom de 
utökade grafikmöjligheterna i 
sig kräver I k RAM arbets
minne förutom datorns ordina
rie 5 k (av vilka man kan an
v~nda 3,5 k för egna program) . 

VIe - en dator 

"Musik" och ljud 
även i grund versionen 

M usik- och ljudeffekter kan 
man skapa även utan Super 
Expander. Det blir förstås lite 
omständligare utan tillgång till 
de speciella programrutinerna. 
Med POKE får man bestämma 
tonhöjd och styrka . Man kan 
generera tre stämmor samtidigt. 
Dessutom finns det filtrerat brus 
i tonsteg att tillgå . 

Tabell 2. Minneskarta för VIC 

Decimal Hex Decimal f1ex 

O Arbetsminne 0000 36864 9000 
RAM 1k VIC-adress 

37136 9110 
1024 Expansions- 0400 I/O nr 1 

RN~ 3k 37888 9400 
Färg-RNA 

4096 Användarens 1000 38912 9800 
basic-program I/O nr 2 
RAM . 3,5k 39936 9COO 

I/O nr 3 
7680 1EOO 40960 AOOO 

Bildskärmens Expansions-ROA 
minne 8k 

49152 COOO 
8192 2000 Basic-ROA 

Expansion 5734 EOOO 
RN~/Rad 8k Subrutiner ROA 

24576 6000 
Teckengenerator 
Ra.I 4k 

36863 8FFF 

Tab 3. Test av snabbhet 
I den amerikanska datortidskriften Kilobauds juniutgåva 1977 finns sju 
program för test av datorers snabbhet. Programmen har blivit något av 
en inofficiell standard. Vi redovisar här några tester av vanliga datorer. 
Sifferangivelserna avser tid i sek. 

Pro-

gram Compu- ABC 80 Apple II ABC 800 Genie II VIC 20 

colour (Integer basicl 

1 2,6 1,2 1,6 0 ,9 3,0 1,3 
2 11 ,3 2,1 0 ,5 1,8 12 8 
3 22 11 7,6 5,9 29 15 
4 23 12 7,4 6 30 18 
5 25 12 9,2 6 34 19 
6 38 17 19 11 56 27 
7 55 23 29 19 86 42 

Modulen ger också högupplö
sande grafik med 176 x 160 
punkter. Då kan man bara 
nyttja två färger. Med flera 
färger begränsas upplösningen 
till 88 x 160 punkter. Högupp
lösningsgrafiken kommer man 
åt med ett särskilt basic-kom
mando: HIRES. Programpake
tet innehåller även andra kom
mandon som t ex TEXT, med 
vilket man återgår till textmod. 
PLOT använder vi för att dra en 
linje mellan två punkter. Skriver 
vi BOX och anger två koordina
ter på skärmen ritar datorn helt 
sonika upp en rektangel där 
punkterna anger två hörn i den. 
CIRCLE gör vad namnet anger, 
men intressant är att man också 
kan åstadkomma ovaler. 
PAINT använder man för att 
fylla en yta, som man redan har 
ritat upp, 'med fårg. Det finns 
också speciella kommandon [ör 
ljuspenna och joy stick liksom 
föy ljudgenerering: SOUND, 
MUSIC, TEMPO och PIANO. 

Det förefaller ju vara trevligt 
att kunna åstadkomma musik 
med sin dator, men det hela är 
diskutabelt, anser underteck
nad. Den här datorn, liksom de 
flesta andra musikspelande små 
datorer, spelar helt enkelt falskt! 
Det rätta delningsförhållandet ... ------------.. -------------11 
mellan halvtonerna är 12:e roten 
ur två , vilket motsvarar den 
tempererade stämning som till
lämpas i dag. Se vidare Kar
mann, Ernst: "Välljudets mate
matik" i RT 1974 nr 4. Där 
framgår det, att en duktig pia
nostämmare skall kunna 
stämma inom ± 10 cent. En cent 
motsvarar en tiondel aven halv
ton. I vIe noterade vi upp till 23 
cents avvikelse, dvs nära ett 
kvarts tonsteg fel! Det låter fak
tiskt inte bra. Inte för att man 
skall vänta att det hela skulle 
vara något vackert instrument. 
Ett sådant ställer helt andra 
krav på klangbildning i form av 
anslag, övertonhalt, attack och 
avklingande . Men man kan 
anta , att den som ofta hör falska 
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toner av det här slaget till slut 
genom vana, eller rättare sagt 
ova'na, förstör sin eventuella 
musikalitet. 

Att ställa musikaliska krav på 
en dator kanske låter överdrivet 
men så som tonerna troligen 
åstadkommes, genom en tabell i 
ett datorprogram, borde det 
vara möjligt att få ett perfekt 
delningsförhållande mellan fre
kvenserna , eftersom det finns 
snabba förlopp att utgå från i 
datorn. Tabellen är helt enkelt 
för grovt tillyxad! 

"Programmers 
Aid Pack" 

Det här lir en annan använd
bar ROM-kassett till VIe. In

forts på sid 80 

Tab 4. Priser inkl moms 
vie 20 inkl nättransformatar , 
hf-modulator och 

användarhandbok: 
Handboken separat 

Programmeringspärm 

Skrivare 

Flexskivminne 
Expansionsbox med plats 

för 6 moduler 

RS 232-anpassare 

3k minnesmodul 

8k minnesmodul 

2499 kr 

79 kr 

79 kr 

3249 kr 

4995 kr 

1 650 kr 
495 kr 

349 kr 

595 kr 

16k minnesmodul 995 kr 

Super expander inkl 3k RAM 595 kr 
"Programmers aid" 

Maskinspråksmonitor 

395 kr 

395 kr 

En modul för språket Forth kommer 
i bör jan av året 



• 

Nya Philishave 81 med tvåstegsrakning är den största raktekniska ny
heten på årtionden . Vid pilen ser du hacket efter lyftkniven. Den lyfter 
upp skäggstrået så att de 45 roterande skärknivarna kan kapa mer av strået 
- utan att huden blir irriterad . Nya Philishave 81 är den enda rakapparat 
som kan raka av den där viktiga extra biten. Det är just den biten som 
gör dig ännu bättre rakad, ännu längre . 

Varj e skärkniv fö re
gås aven fjädrande 
lyftkni v . 

Lyft kni ven dra r 
upp skäggstrået 
ur hårsäcken . 

Sk ärkni ven ka n då 
ka pa mer av skägg
st rået. 

Nya Philishave 81 
Informa tlonstjanst 9 

Skäggstrået återgår , 
med sni ttyta n i hu
dens ni vå. 
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USA-KRÖNIKA 
forts fr sid 4 

band-dieten, spottas tapen ut igen! 
~ Så blev det officiellt att Bur
roughs Corporation, världsnamn 
ifråga om kalkylmaskiner och 
kontorsutrustning, tar över Me
morex. 

Men det kommer inte att ske 
innan det problemdrabbade da
torbandföretaget i Californien av
yttrar sin konsumentproduktdivi
sion till Tandy Corporation. 

Ingen av parterna vill meddela 
vad Tandy skulle få betala för att 
köpa Memorex audio- och video
bandfabriker i Michigan och Ca
lifornien plus säljorganisationen i 
USA, Kanada och England 
(jämte ett par andra). Men det är 
känt att Memorex konsument pro
dukter sålde för över 70 miljoner 
dollars under 1980. 

Tandy är moderbolaget bakom 
Radio Shack-kedjan och hittills 
har man drivit en egen kassettape
fabr ik i Fort Worth, Texas. Där
emot tillverkas inte vare sig video
tape eller kassetter, vilket utgör 
basen för Memorex huvudfabrik i 
Santa Clara. En följd av köpet 
kunde alltså bli att det dyker upp 
s k private la bel-videokassetter i 
Radio Shacks sortiment i en nära 
framtid. Däremot kommer Me
morex tonband i kassett inte att 
erbjudas av kedjan. Beträffande 
varumärket Memorex egna ton
och videoband antages det all
mänt att Tandy avser att fortsätta 
som förut med att distribuera dem 
över befintliga sälj kanaler - Me
morexnamnet ingår nämligen som 
en del i köpet. En företrädare för 
Tandy omtalar att Memorex just 
nu är största tillverkaren av 
blankband för kassetter i USA 
och även har en betydande andel 
av den brittiska marknaden, en 
andel de nya ägarna inte vill se gå 
förlorad genom att man antingen 
ändrar namnet eller börjar sudda 
ut Memorex-identiteten. Han till
lade: "Memorex har antagligen 
den bästa videobandteknologin 
utanför Japan." 
~ Som läsarna säkert minns har 
såväl de amerikanska som övriga 
framställarna av tape under lång 
tid irriterats av piratverksamhet. 
Den har yttrat sig på två sätt: Dels 
har rena förfalskningar utprång
lats, dels har vilseledande snarlika 
produkter letat sig ut på markna
den. 

Nu ser det ut som om bilstereo
firmorna, vilka inte heller undgått 
att drabbas av piraterna (proble
met finns också här i Sverige; 
red:s anm) också samlar sig till 
motaktioner. De har följt exem
plen från bandfirmorna och syss
lar nu allmänt med olika slags 

skyddsregistrering. Först blev 
Pioneer Electronics USA-dotter, 
som lät registrera sina patente
rade konstruktionslösningar, va
rumärken och förpackningsut
formning hos USA:s tullverk. Om 
detta säger vd Jack Day/e: 

- De här åtgärderna auktori
serar tullen inte bara att både 
beslagta och förstöra alla imita
tioner och piratvaror utan också 
att handeln , i form av både gros
sister och detaljister jämte diverse 
importörer, måste avslöja sina 
källor , dvs lagen tvingar dem att 
uppge varifrån de får sina imite
rade grejor. 

När det här skrivs har Pioneer 
i Californien uppnått att tre im
porlörer-distributörer förständi
gats att upphöra med verksamhe
ten, och Pioneer säger sig vidare 
ha nått skriftliga eller muntliga 
avtal med sju andra firmor om att 
de kommer att sluta ta befattning 
med piratvarorna. Hittills har en
ligt Doyle samtliga haft Taiwan 
som ursprungsland. 
~ Ett digitalt återgivningssystem 
som varken nyttjar skivor eller 
band utan en remsa film i en 
plasthållare, stor som ett kredit
kort, har konstruerats av Digital 
Recording Corporation, som häv
dar att Oera ledande japanska 
elektroniktillverkare uttryckt in
tresse för att börja licenssamar
beta. Nyheten skiljer sig från 
befintliga digitalbaserade upp
spelningsanordningar i det att in
spelningsmediet är stationärt me
dan laserstrålen , som avkänner 
ljudinformationen , rör sig över 

filmytan. Bolagets vice styrelse
ordförande Sarason Lieb/er säger 
till mig att en upptagning av 
vanligt slag kostar ca en dollar att 
göra och att tyska Sonopress har 
vidtalats för att få fram program
varan . 

Digital Recording är moderbo
lag till den kände dr Thomas 
SlOckhams företag Soundstream 
Recording, och ni känner kanske 
igen det här talet om "kredit
kortsplastbit" från Soundstream
sammanhangen då detta företag 
gick ihop med ett annat förra året 
för att bl a beträda nya vägar 
inom teknologin. Liebler säger att 
bolaget inte har intresse av att 
göra spelare eller upptagningsap
parater men att man siktar på att 
Sälja licensrättigheter till teknolo
gin : 

"Vi har mötts av betydande 
intresse från Oera av de stora 
japanska koncernerna som gärna 
vill framställa t ex spelarna." När 
jag frågar varför de här bolagen 
skulle vilja avstå t ex den Japan
utvecklade AHD eller kompakt
disken från Philips och Sony till 
förmån för något alldeles nytt, 
menar Liebler att "den japanska 
attityden som vi tagit del av inne
bär att det inte ligger i firmornas 
närmaste intresse att bara bli 
licenstagare till en konkurrent el
ler två. Det är därför japanerna nu 
allvarligt överväger våra lösningar 
framför att enbart ansluta sig till 
Sonys eller JVC:s ideer." 

Liebler förmodar att speIappa
ratur och mjukvara skulle kunna 
finnas på marknaden någon gång 

Här IeI ett av de senaste tillskotten till skivspelarbeståndet med 
tangentialtonarm. Det är Mitsubishis LT-20, en automatisk 
spelare med kvartsstyrning och fas-låst likströmsservomotor. 
Märk tryckknapparna längs frontdekoren på detta "linjärt 
avkännande" verk. 
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under 1983 och påpekar att väst
tyska Sonopress redan har skaffat 
sig två av Digital Recordings upp
tagningsmaskiner och aktivt söker 
förmedla programmaterial för 
dem. Det framgår vidare att pro
totyperna medger iläggning av 
enbart ett musik-kort åt gången, 
men Liebler hoppas att bolaget 
skall få färdig ett slags växlare av 
karuselltyp, möjligen mekanisk, 
då systemet är klart att börja 
säljas. Slutmålet är hur som helst 
att användaren skall kunna pro
grammera apparaten till att spela 
upp urval i godtycklig ordning och 
repetera valda avsnitt hur ofta 
som helst. 

Kalkylerat pris blir I 000 till 
I 200 dollars . 
~ Under tiden har vår vän Armin 
Graf, säljchef för Thorens i 
Schweiz, som inte bara haft be
kymmer med den mördande kon
kurrensen från både japaner och 
europeer med direktdrivna gram
mofonverk utan också oroats av 
den annalka nde digitalvågen, tyd
ligen tänkt om, eftersom han vid 
ett möte med fackpressen i New 
York uttalade sitt bolags stöd för 
Philips Compact Disc. 

Men Thorens menar att det 
bel a kanske mest blir symboliskt, 
eftersom den omtalade digitala 
tekniken knappast gör andra pro
dukter föråldrade i brådrasket: 

- Det finns helt enkelt alltför 
många vanliga, analoga skivor i 
omlopp och den typen av plattor 
kommer att ha fortsatt dominans 
på marknaden under ett antal år 
framöver, oavsett nyutvecklingar. 

Graf menade att digital audio 
förmodligen låter vänta på sig 
vida längre än vad flertalet tror, 
"kanske ända till 1984". 
~ Bose Corporation har köpt en 
ny fabrik i Hopkinton, Mass att 
tagas i bruk för vad en talesma n 
beskrev som "flera ' alldeles nya 
produkter från Bose". 

Den nya fabriken ligger II km 
från Bose-högkvarteret och hög
talarfabriken i Framingham utan
för Boston. Några detaljer om 
dessa nya produkter har inte med
delats , ehuru firmans marknads
chef Tim Huber antyder att pro
duktionen inte kommer att inledas 
förrän lite in på 1982. 

Huber kunde säga så mycket 
att nyheterna "blir elektroniska 
till sin natur" och att det knappast 
handlade om några nya högtalare 
enbart. Han påpekade att tillverk
ningen av vissa saker, vilka nu 
sker i en Bose-fabrik i Puerto 
Rico, kommer att flyttas över till 
Hopkinton under 1982. 

forts på sid 40 
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TVA VIKTIGA NYHETER. 
•• •• 

EN FOR DINA ORON I 
. •• o 

OCH EN FOR DIN PLAN80KI 
AH en prisbillig kvalitetsprodukt i dessa 
tider plötsligt blir ännu mycket billigare, 
det låter väl otroligt? 
Från 1 febr. 1982 kommer vi att sälja NAD direkt 
istället för via fackhandeln. I fortsättningen ska du 
alltså ringa in och beställa från NAD Svenska AB. 
En form av postorder med andra ord. 

fÖRSÄlJNINGS
KOSTNADER 

PRODUKTPRIS 

Fackhandeln 

MOMS 

FöRS"AlJNINGS
KOSTNADER 

PRODUKTPRIS 

NAD SVENSKA AB 

Tack vare den förenklade distributionen kan vi 
nu erbjuda dig smått sensationella priser på NAD. 
Några exempel, se själv: 

NAD 3020 NU: 87S:-! FORR: 1.250:-
Förstärkare 

NAD3140 NU: 1.7S0:-! FORR: 2.450:-Förstärkare 

NAD6150C NU: 1.7S0:-! FORR: 2.500:-Kassettdäck 

Sannerligen goda nyheter för din plånbok! 

Från och med nu kan du också köpa 
pickuper, skivspelare och högtalare 

som heter NAD. 

Kvaliteten är givetvis lika 
hög på alla NAD-produk
ter. Vår" enkla" filosofi 

l - Hög kvalitet till lågt pris -
vill vi inte överge. Och det 

är ju dessutom så att en förhållandevis billig del av 

en hifi -anläggning som pickupen kan ha en väldigt 
stor inverkan på ljudet. "En kedja är aldrig starkare 
än sin svagaste länk." Det vet ju både du och dina 
öron! 

Visst finns det en nnckdel med det här 
också. 
Du kan inte provlyssna. Men, allvarligt talat, ta dig 
en titt i ljudfackpressen från hela världen. Ledande 
svensk fackpress, hårdflirtade undergroundtidningar 
från USA, de stora engelska franska och tyska hifi
magasinen, alla är de rörande eniga om NADs 
prisvärdhet! 

NA D 3020, hifi -experternas älskling. 

Dessutom har vi redan sålt mycket NAD till hifi
vänner i Sverige. Chanserna är alltså goda att du 
kan provlyssna hemma hos någon. 

Servicen (i den mån det ska behövas) fungerar 
så här: Du kan alltid ringa vår tekniker och få råd, 
kanske kan ni klara ut ev. problem på telefon. 
Annars betalar du frakten till oss, så betalar vi 
frakten tillbaka till dig. 

Böria eH goH nytt liudår med aH skicka 
efter broschyrer och pris- N A 
listor. Vill du köpa direkt, D 
så ring bara 031/69 07 90. 

Både mina öron och min plånbok 
säger mig att jag helt enkelt måste SVENSKA AB 
skicka in den här kupongen. Skicka NAD
broschyrer och prislista fortast möjligt! 

Namn ________________________ ___ 

Utdelningsadress __________ _ 

Postnummer och Postadress ____________ =-=--=-= ______________________________ BU~~ __ 

NAD SVENSKA AB. BOX 4046. 421 04 VÄSTRA FRÖLUNDA. 
Informationstjänst 10 
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- , 
• vie 20 är den törsta datorn som är gjord tör privatpersoner. Den är gjord tör att användas i hemmet, 

tör hobby eller tör undervisning. vie är en släkting till den välkända PET-datorn. 

Hemdatorn vie 20. VIG 20 kan ta hand om privatbudget, 
aktieaffärer, huskalkyler, kalkylera bilkostnader etc. Du 
kan lära dig programmering med VIG. Du kan lära dig hur 
datorer fungerar. VIG är din språngbräda in i datortekni
ken. Till VIG finns också många spel utvecklade. VIG ger 
hela familjen stort nöje och stor kunskap. 
Hobbydatorn vie 20. Du kan programmera VIG 20 i Ba
sic och Assembler. VIG kan användas separat eller anslu
tas till annan utrustning för styrning , reglering , mätning 
etc. VIG kan kommunicera med andra datorer över tele
fon via ett telefonmodem. Till VIG finns ett stort utbud av 
tillbehör som gör att VIG kan växa i takt med dina ökade 
kunskaper och krav. 
Undervisningsdatorn vie 20. VIG kan användas i un
dervisning i programmering, datorkunskap, tekniska äm
nen, fysik , kemi , biologi, matematik, geografi, samhälls
kunskap, språk etc. 

VIG har många fördelar som skoldator. Lågt pris gör den 
lämplig att skaffa i klassuppsättningar. Programmerbar i 
BASIG - det enklaste och mest logiska programme
ringsspråket , som man bör börja med, för att därefter 
kunna gå vidare . Stort sortiment av tillbehör gör att VIG 
kan byggas ut i den takt man önskar. 

Faktaruta: 
• 5 K RAM expanderbart till 32 K 
• 20 K ROM 
• BASIC och Assembler 
• Färg - 24 st 
• Ljud - tre tongeneratorer 
• Bilden blir 22 tecken bred och 23 linjer hög 
• Skrivmaskinstangentbord 
• 4 programmerbara funktionstangenter med 8 möjliga funktioner 
• Stort tillbehörsscrtiment 

Det är roligt och nyttigt att skaffa en vie 20. Gå in till 
närmaste handic-handlare redan idag och be honom de
monstrera VIG för dig eller skicka in kupongen så får du 
mer information. Gör det redan idag! 

VIC tillverkas av Commodore Business Machines ett av ------------------------------
världens ledande företag plJ mikrodatorer. I Cominodore I . . . . I 
finns ockslJ MOS Technology, ett företag som arbetar med I D Skicka mig mer mformatlon om folk- Frankeras I 
forskning och produktion av mikrochip. MOS ligger i den I datorn vie. ej. I 
absoluta frontlinjen. handic betalar 
Kombinationen mellan MOS Technology och Commodore är I Namn portot. I 
förklaringen till att Commodore tillverkar den första folkda- I I 
torn-VIC20. I handie electronic ab 

~ 
Adress 

~ • 1________ Svarsförsändelse 1 
~ I Postnr./Ort Kontonummer 2401900-2 I 

Box 1063, 43600 Askim / Göteborg, Tel: 031/ 289790 I 43600 Askim I - ett företag i Datatronicgruppen _ _ __________ ~T~~ _ ______________ _ 
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FICK·FORMGIVEN DOSA: 
HewleH PackarclllC 
~ Beräkningshjälp
medlen blir allt mindre 
och effektivare, även om 
utvecklingstakten nu är 
lugnare än på 70-talet. 
Alla effektiva räknedo
sor är dock inte lätta att 
använda. 
~ HP llC är konstrue
rad med tanke på att 
vara dels lätt att bära 
med sig, dels lätt att 
använda samtidigt som 
kapaciteten är hög . 

•• År 1972 kom HP 35, den 
första räknedosan med naturve
tenskapliga funktioner som trigo
nometri och exponentialfunktio
ner . Den innebar en revolution för 
användarna. Tidigare hade man 
varit hänvisad till tabeller och 
besvärliga interpolationer för så
dana beräkningar. 

Sedan den första dosan hade 
kommit har utvecklingen skenat i 
väg så att vi i dag kan köpa 
datorer med högnivåspråk i fick
format. Alla behöver dock inte så 
avancerade programstödda hjälp
medel. Hewlett-Packard har ännu 
inte ansett det vara meningsfullt 
att ta fram och sälja någon fick
dator. I stället satsar man på mera 
konventionella , programmerbara 
räknare. 

Det senaste tillskottet härvidlag 
heter HP Ile, en naturvetenskap
ligt orienterad dosa med mycket 
små ytterrnått. Man har medvetet 
satsa t på litenheten och formgett 
dosan så att den lätt kan bäras i en 
bröstficka, så som alla ameri
kanska ingenjörer bär sina pennor 
och andra hjälpmedel man önskar 
ha lätt tillgängliga . Dosan är 
all tså skräddarsydd till de mått en 
amerikansk skjortbröstficka hål
ler, men passar också utmärkt i en 
svensk, visar det sig. 

Användarvänlighet 
primärt mål 

H uvudvikten vid konstruktio
nen av den nya dosan har alltså 
lagts vid användarvänligheten på 
flera sätt. Det hanterliga formatet 
är ett sådant. Genom att man vänt 

dosan på "tvären" har man också 
kunnat få en relativt stor siffervi
sare som därmed blir lättavläst. 

Eftersom dosan i första hand är 
tänkt som ett verktyg man bär 
med sig finns inga anslutnings
möjligheter till skrivare eller 
andra ting. 

Bland funktionerna som fi nns 
märks vanliga matematiska så
dana, tekniska funktioner, statis
tik och kombinatorik. Program
mering kan ske i ett 200-raders 
programminne, och allt skrivet 
program lagras i ett kontinuerligt 
CMOS-minne som håller infor
mationen kvar även när dosan 
stängs av. Man kan alltså en gång 
för alla förse maskinen med de 
vanligaste beräkningsrutiner man 
vill använda. 

I programskrivandet kan man 
använda indirekt adressering, vill
korstest, flaggor och subrutiner i 
fyra nivåer. Det finns 15 program
merbara programetiketter som 
kan användas så att man når 
önskat program, eller programav
snitt, med en tangentnedtryck
ning. 

En intressant egenskap är att 
siffervisaren kan fås att antingen 
visa punkt eller komma som d,eci
malavskiljare. I Sverige använder 
vi ju komma , medan t ex den 
anglosaxiska världen använder 
punkt. Det hela blir lite förvir
rande, eftersom alla beräknings
hjälpmedel och de flesta datorer 
använder punkt. Men, som sagt, 
med HP liC kan man få det som 
man vill. 

Omvänd polsk -
HP-kännetecken 

Likt alla andra HP-dosor arbe
tar HP II C med omvänd polsk 
notation vid inslagningen . Syste
met är intensivt hatat av alla som 
inte prövat det men hört det be
skrivas. De flesta som använt det 
menar däremot att lite svårare 
beräkningar blir klart lättare att 
hantera med systemet. I korthet 
fungerar det så att man först 
matar in de två operander man vill 
göra något med, och därefter tala r 
om vad som skall göras . I ett mera 
vanligt inslagningssätt matar man 
först in ena operanden , talar där
efter om vad som skall göras, och 
matar sist in den sista operanden. 

Genom att HP har kombinerat 
den omvända inslagningsmetoden 
med en effektiv stack om fyra 
register blir det mycket enkelt att 
mata in långa operationer och 
likaså att hålla reda på talvärden 
under programmering. Men syste
met skall provas i praktiken och 
inte bara inhämtas per beskriv
ning för att man skall övertygas 
om fördelarna . 

HP liC kostar ca 1 100 kr. Vi 
skall också nämna att det på 
samma gång kommer en system
modeIl , med beteckningen 
H p 12e, som kostar 1 200 kr , helt 
logiskt. Den senare modellen är 
försedd med finansiella funktio
ner av kraftfullt slag . Med dem 
kan man räkna räntor , amorte
ringar och a nnat sådant som hör 
den ekonomiska världen till. 

BH 

dbx 
224 

NY 
ENHET! 

Rennemarks 
Box 2041 . 13502 TYRESÖ 

08-712 0335 
Informationstjänst 12 
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USA-KRÖNIKA 
forts fr sid 36 

~ MITI är förkortningen för Ja
pans Ministerium för internatio
nell handel och industri och detta 
allting styrande, mäktiga organ 
tilldrar si,g nu starkt amerikanskt 
intresse mot bakgrunden av de 
väldiga handelsunderskotten 
USA har gentemot Japan och de 
förhandlingar vilka drivits på hög 
nivå vintern 1981-1982 om tull
lättnader i Japan för USA-pro
dukter, etc. 

Är MITI i färd med att övertala 
den japanska elektronikindustrin 
att begränsa exporten av video
spelare och dylikt till USA? 

Ryktet surfade först i en första
sidesuppslagen rapport i New 
York Times som tidningen nödga
des dementera följande dag. 

Nu har det väckts till liv igen i 
samband med att finansdeparte
mentet meddelat att underskottet 
i handelsbalansen uppgick till 
2,12 miljarder dollars bara för 
september 1981 . Rykten här gör 
gällande att president Reagan har 
låtit sätta press på MIT! att göra 
något beträffande bilexporten och 
att hemelektroniken, speciellt vi
deosidans, är nästa önskemål. 
Men det är troligen bara rykten 
och önsketänkanden från såväl 
Detroit, hårt pressat nu, som olika 
elektronikintressenter (det finns 
dock ingen enda amerikansk till
verkare av video). 

- Alldeles felaktiga, kommen
terade också Sonys styrelseordfö
rande Akio Morita de här uppgif
terna vid en presskonferens i New 
York . Han menade att man inte 
heller kan vänta några dylika 
uppvaktningar i framtiden . 

~ Trots bekräftade uppgifter om 
skulder om sju miljoner dollars 
gäller atf business fortsätter som 
vanligt hos högtalarfabriken ESS. 

I höstas lämnade Californien
firman Ess in och förklarade sig i 
konkurs. Samtidigt ombads ford
ringsägarna att låta bolaget fort
sätta verksamheten medan man 
försökte omorganisera finanserna. 
Nu verkar Ess inte bara vara 
tillbaka med en normal produk
tion . Enligt chefen Philip Coelho 
står Ess också inför introduktio
nen av något alldeles nytt , firmans 
första bilstereoenhet! 

~ En annan (bil)ljudfirma med 
ekonomiska svårigheter är Audio
mobile. Där ser verksamheten ut 
att räddas tack vare en välkom
men insprutning av oljedollars till 
följd av att Mahan-Rowsey Inc 
har köpt in sig i bolaget genom att 
överta en majoritetspost aktier i 

Audiomobile . 
Mahan-Rowsey är ett oljelet

ningsföretag i Oklahoma som 
pckså själv utför oljeborrningar. 
Audiomobile tillhör de tidiga till
verkarna av hi fi-apparater för 
bil bruk . Då firman råkade i sina 
första finansiella svårigheter för 
en del år sedan, köptes AM upp av 
Advent Corporation, välkänt kas
settdäck- och högtalarnamn som 
sedan dess själv har råkat i stora 
svårigheter, som känt. AM:s chef 
Paul Stary kan nu med visst lugn 
säga, "money is no longer a pro
blem": Det var han som letade 
upp oljebolaget och fick det att 
köpa in sig. 

De första förändringarna har 
redan visat sig. Främst har det 
gällt ny formgivning av AM:s 
produkter så att de ställer sig 
enklare att installera. Enligt Stary 
betyder detta inte minst en långt
gående förbearbetning i form av 
inkopplingsklara effektdelar, kon
trollpaneler, fk-variatorer och 
högtalare, så att de kan tagas 
praktiskt taget färdiga ur kartong 
och sättas in i bilen. Nästa steg är 
att förenkla ännu mera genom att 
anbringa färdiganslutna modeller 
på basplattor, heter det. 

~ Teknika heter en firma som 
samägs av General och C Itoh i 
Japan, och bolaget har nu lanserat 
ett slags integration mellan audio 
och video i form av ett två-bitars 
videosystem och flera audioenhe
ter. 

Tar vi ATV-19 som kostar 
1 346 dollars, omfattar det en 19 
tums färg-tv, en 2x 10 W ami 
fm / tv-receiver med både audio
och videoingångar (utgångar 
finns också), en fjärrkontroll ba
serad på infrarött ljus plus ett par 
basreflexhögtalare av bokhylltyp 
som görs i valnötsimiterande plast 
att matcha "tornet" de andra de
larna ligger i. 

Utöver videomonitorn och re
ceivern har stativet plats för ett 
kassettdäck för antingen video el
ler audio under tv-mottagaren och 
likaså kan man ställa en skivspe
lare för audio eller video överst. 
Praktiskt taget alla gängse model
ler av grammofonverk och kas
settdäck passar i stapeln, men 
Teknika erbjuder kunderna fir
mans egen automatiska dd-modell 
med kvartskristallstyrd motor för 
250 dollars och likaså ett metall
banddäck med både programsök
ning och avancerade indikatorer 
av s k bar-graphtyp med topp
spänningsvisning för 300 dollars. 

• 
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VIDECNYTT FRÅN USA,CANADA 
i en specialöversikt för RT: 

Nya lagar om hemkopiering ... ? 
Rättsfejd i Canada 
om satellit-tv ... 
Ynre rymden fylld av tv-program ... 
Videoskivan prackas på 
amerikanerna ... 
•• Två domstolsutslag, ett på 
Newfoundland, ett i San Fran
cisco, låter tala om sig alltsedan i 
höstas i videovärlden: 

På Västkusten - vilket RT 
redan rapporterat om i december 
1981 - meddelade en federal 
appelationsdomstol utslaget, att 
hembandning av videoinslag, 
vilka omfattar copyrightbelagt 
material såsom t ex spelfilmer, 
pjäser och t o m telesända sport
evenemang o dyl, är illegal. I be
slutet deltog tre jurister, vilka 
alltså nu gick emot föregående 
rättsutslag från 1979 i en statlig 
distriktsdomstol, som förklarade 
att hemkopiering för privat bruk 
icke innebär några intrång i vare 
sig copyrights eller uppförande
rätt. 

Utslaget på Newfoundland, 
som inte befattar sig med några 
copyrightfrågor, innebär att Ca
nadas Radio-Television Commis
sion, som är landets högsta myn
dighetsorgan för rundradio och 
etermedias verksamhet, inte har 
några befogenheter att "reglera 
mottagningen av tv-program som 
överförs av satelliter". Under de 
två senaste åren har poliskåren, 
the Royal Canadian Mounted Po
lice, ägnat sig åt ett "av- och 
till-program" i syfte att upprätt
hålla något slags respekt för 
CRTC-förbudet mot privat 
ägande av satellitantenner och i 
några fall har polisen både gripit 
ägarna samt beslagtagit materie
len. Mönstret har dock varit att 
koncentrera razziorna på "syn
liga" innehavare; sådana man an
såg sålde program till grannar 
eller mot folk, vilka haft sina 
antenner i stadsområden där stora 
antal människor kunnat observera 
dem. 
~ San Francisco-fallet går till
baka till 1979 då U S District 
Court i södra Californien avkun
nade att Sony Corporation med 
annonsbyrå, ett antal detaljhand
lare och en enskild person som 
ägde en Betamax-apparat icke 
hade överträtt några lagar eller 

gjort intrång i de rättigheter som 
filmbolagen Universal Studios 
resp Walt Disney Productions 
ägde genom att tillverka, mark
nadsföra, tillhandahålla eller an
vända sådan utrustning, vilken 
kunde användas till att spela in 
tv-program e l l e r spelfilmer, 
framställda av kärandeparten . 

Den mest påtagliga verkan av 
utslaget som gick emot 1979 å rs 
dom blev en häftig stegring av 
videokassettförsäljningen över 
hela USA. Följden blev rusning 
till butikerna. 

Domstolens tolkning av målets 
substans är att inte bara Son y 
utan också enskilda medborgare 
kan hållas ansvariga för skada, 
vilken fifmbolagen anser sig lida. 
~ En annan och omedelbart syn
lig verkan var väckandet av tre 
motioner i kongressen i syfte att 
korrigera utslaget. En ingavs i 
Senaten och två i Representant
huset. Senatens lagutskott och 
lagrådskommitte inledde också 
hearings i slutet av november 
förra året. Dess ordförande är den 
kände Strom Thurmond, som 
från början lät förstå att han 
tänkte ge motionen sitt stöd. 

En konservativ kongressleda
mot steg upp och återgav delar av 

, domstolsutslaget med den arga 
kommentaren att det utgjorde 
"ännu ett flagrant exempel på hur 
den statliga (federala) makten 
tillåts inkräkta på den vanlige 
medborgarens liv och privata 
sfär". Kongressledamoten fort
satte med att kalla utslaget "en
faldigt till det åsneaktiga" och 
förmodade att "rätten också kom
mer att besluta om att stationera 
en poliskonstapel i varje vardags
rum i Förenta Staterna för att 
tillse efterlevnaden av beslutet". 

Sonys jurister lät inte tiden 
rinna i väg utan ingav omgående 
ett överklagande, som med största 
säkerhet kommer att leta sig upp 
till USA:s Högsta domstol, såvida 
inte någon av de motioner, vilka 
väckts enligt ovan, under tiden 
läggs till grund för ett lagförslag 



och antages. Samtliga tre gör 
uttryckligt undantag för den en
skildes icke-kommersiella hem
bandning av tv-material. Sådant 
skall icke falla under copyrightbe
stämmelserna. Två av motionerna 
gör också undantag för videoap
parater, uppställda på kontor 
jämte andra mer eller mindre 
offentliga platser och jämställer 
dem med hemmiljöer. 

~ Det är andra tider nu mot 1975, 
året då den amerikanska filmin
dustrin ingav sina första stäm
ningar på det här området. Då 
fanns mycket få privatägda video
apparater och praktiskt taget alla 
bolagens inkomster hämtades 
från visningar av spelfilmer på 
biograferna eller filmer, vilka 
sålts, uthyrts eller överlåtits till 
televisionsindustrin . År 1981 upp
gick antalet privatägda videospe
lare till 3,5 miljoner i USA och 
båda de nu aktuella film- och 
studiobolagen har sedan länge gi
vit sig in i en lukrativ business 
med att sälja och hyra ut sina 
spelfilmer på videokassetter. 

"Jag skulle inte bli särskilt för
vånad om de minskar ner på 
takten och slutar att förfölja sva
randena så våldsamt som de har 
attackerat dem tidigare", är en 
spådom som uttalas av Art Lewis. 
redaktör för facktidningen Consu
mer Electronics. "Det är nämligen 
skillnad nu - i stället för att jaga 
och brännmärka en handfull hob
byfolk och amatörer gäller det nu 
ett påhopp på minst tre och en 
halv miljon människor och antalet 
stiger ju för var dag. På samma 
gång måste filmbolagen inse att ju 
nera videospelare som kommer ut 
på marknaden, desto större blir ju 
också underlaget för videokasset
terna med bolagens filmer." 

Nästan som vore han ett eko för 
Lewis funderingar tog Card Wal
ker till orda. Han är styrelseord
förande i Walt Disney Produc
tions: 

"Vi har inte någon avsikt att 
söka sak med enskilda människor 
som råkat i konnikt med dom
stolsutslaget och inte vill vi åt 
rådande praxis heller, dvs att 
banda program hemma. Vi gick in 
i det här juridiska förfarandet 
1976, alltså för mer än fem år 
sedan, och vid en tidpunkt då 
videoapparater var mer än säll
synta. Mycket har hänt sedan 
dess. Vi har kommit att inse att 
alla involverade parters intressen 
bäst blir tillgodosedda genom att 
vi får nya lagar som bättre regle
rar området." 

Walker menade till slut att 
Disney "i alla fall" kommer att 
fullfölja sin rättsliga talan mot 
Son y och alla de aktuella mark-

nadsleden, "till dess att frågan 
fått sin slutliga lösning". 

~ Också det kanadensiska fallet 
går vidare i rättsinstanserna. Det 
handlar egentligen om mottag
ning av "Sesame Street" och 
andra pedagogiska barnprogram 
över West ar-satelliten och pro
gramreläande till abonnenterna 
inom Snowbird Cable Television i 
Corner Brook, Newfoundland. 
Fastän CRTC medger kabel-tv
bolagen som ligger inom "rundra
dioavstånd" från amerikanska 
tv-stationer att överföra deras 
program har myndigheten i fråga 
hindrat Snowbird och ett par 
andra gemensamhetsanlägg
ningar att t~ emot signaler för att 
de kommer från satellit, inte över 
ett marknät någonstans. 

Domstolsutslaget innebar att 
CRTC icke ägde någon författ
ningsenlig rätt att inskrida mot 
satellitmottagning, vare sig Snow
bird-kollektivet låg bakom eller 
några enskilda medborgare. 

~ Under första halvåret 1982 
kommer den nordamerikanska 
publiken för satellitsända tv-pro
gram att få en 33-procentig ök
ning av antalet både satelliter och 
programtjänster de kan ta del av 
sedan RCA, Western Union och 
American Telephone & Telegraph 
Company gör sig redo att skicka 
upp fyra nya kommunikationssa
telliter. 

På samma gång har varslats om 
att minst 16 nya programtjänster 
blir aktuella för både existerande 
och nya satelliter. Detta alltså 
bara för första halvåret 1982 -
mera följer! 

Också en oerfaren amatör på 
fågelskådningens område vet att 
det är viss skillnad mellan löfte 
och uppfyllelse och att på ett 
område så nytt som satellitteknik 
måste tyvärr en del löften förbli 
löften . Också de största företag 
kan förlora en satellit, som hände 
RCA för lite över ett år sedan då 
man skulle ersätta sin Satcom 1. 
Därifrån gör man nu ett nytt 
försök med Satcom F3R plus en . 
ny "fågel", som tänkts bli operativ 
nu i mars 1982. Sen har vi Pent
house Magazine. som kanske 
mina svenska läsare något känner 
till. Den tidningens PET-"vuxen
programtjänst" skulle bli verklig
het redan före jul. Rockefeller 
Center Television planerar att 
återsända samtliga tidigare i USA 
visade program från BBC i Eng
land. Fast dessa program brukade 
vara gratis tidigare då de sändes 
ut över PBS, Public Broadcasting 
System. Andra nykomlingar blir 
det partnerskap som bildats av 
ABC och Gett y Oit, vilket skall 
ägna sig åt betalprogram om 

sport. Till det kommer ABC:s och 
Westinghouses nya 24-timmars 
nyhetssändningar plus ABC
Hearst Magazines program för 
den kvinnliga publiken, Day time . 

Detta är långtifrån allt. Ted 
Turner heter mannen som ska
pade världens första "dygnet 
runt-tv-nytt" och han är nu i färd 
med att upprepa något liknande 
innan ABC-Westinghouse kom
mer i luften med sin variant. 
EROS heter en ny kanal, som 
ägnas åt "vuxna" filmer och utgör 
en konkurrent till Penthouses. 
Den började sända på nyårsdagen. 
En liknande programtjänst kallad 
QCN inleder sin giv lite senare 
under året. 

Popmusik kommer att bli en 
stor sak i yttre rymden: hör bara 
på vad som förbereds utöver det 
som finns - Home Music Store. 
Nashville Network. Video Music 
Channel och Don Kirshner Cable 
är några som står inför premiär 
nu. 

I juni 1982 börjar ett musikpro
gram som särskilt vänder sig till 
Nordamerikas svarta befolkning. 

Mera av allt blir det - ner 
spelfilmer, mer sportsändningar, 
mera underhållning och andra in
slag från ett stort antalleverantö
rer, t o m väderleksrapporterna 
kommer att sändas 24 timmar om 
dygnet, och man täcker med pro
gnoserna hela kontinenten liksom 
regionala områden ner på lokaI
nivå, givetvis med de mest avance
rade prognosmedel till hjälp vid 
bevakningen. 

~ Inte nog med det. CRTC, som 
står för Kanadas tillståndsgivande 
myndigheter för rundradio, har 
varit angelägna om att inleda 
pay-tv i landet med början tidigt 
under 1982. Programmen kom
mer troligen att sändas över Ka
nadas egen Aniksatellit, vilket in
nebär ett välkommet tillskott av 
program, tillgängliga för ägare av 
mottagningsmateriel. När det här 
skrivs hade C RTC inte ens börjat 
värdera de förslag som finns från 
hugade intressenter, men det har 
dock sagts ifrån att man vill se "en 
skälig andel" av programtiden äg
nad åt kanadensisk kultur, landets 
filmer och egna underhållning. 
Däremot ser organet inte så gärna 
något slags mångfaldigande av 
vissa av de amerikanska satellitin
tressenternas "all hit-films", alltså 
dussinutbud av skilda slag och 
utföranden. 

~ Satellite Program Network he
ter t ex ett bolag som redan nu 
producerar rader av dygnet om
program i form av återutgivna 
gammelfilmer, s k internationella 
shower, how to-program och "in
formella" features. Härifrån vän-

tas om några år en split av verk
samheten i fyra separata pro
gram. Ett skall då erbjuda annon
sörstödda spelfilmer, ett annat 
ägnas helt åt how to-information 
medan en tredje kanal kallas in
ternational Channel med filmer 
från Europa och Medelhavslän
derna jämte israel osv plus en 
kanal som kommer att utnyttjas 
dygnet om men för olika ändamål: 
under dagtid sänds finans- och 
börsnyheter jämte analyser, över
sikter och råd, medan kvällarna 
och nätterna får sig tilldelade 
olika features och religiösa pro
gram. 
~ På tal om komm-satelliter. Den 
internationella storpolitiken ser ut 
att bli ett hot mot Arabsat, en 
satellit som tänks byggas av ett 
konsortium av arabländer, men 
uppskjuten i bana av NASA. 

Projektet har blivit kontrover
siellt och hotas av hinder sedan 
Senaten upptäckte att två med
lemmar av användarkonsortiet ut
görs av Libyen och PLO, den 
palestinska befrielseorganisatio
nen. Båda har skarpt fördömts av 
USA:s regering för terroristakti
viteter. Som känt är stämningen 
särskilt gentemot Libyen och dess 
ledare överste Khadaffi ytterst 
frostig efter såväl nerskjutningsin
'lermezzot 1981 som de påstådda 
mordförsöken mot den ameri
kanska statsledningen i slutet av 
1981. Det hjälper inte att sådana 
USA-vänner som Saudiarabien, 
Jordanien och Marocko, jämte ett 
par stater till, skulle bli de främsta 
användarna av den tilltänkta sa
telliten. Projektet har ändå ham
nat ute i kylan sedan den ene 
kongressledamoten efter den 
andre uttryckt de allvarligaste 
farhågor för satellitens eventuella 
potential i fråga om offensiva 
militära uppgifter eller för propa
ganda riktad mot Israel. 
~ RCA menar visserligen att frå
gan är för tidigt väckt, men en del 
indikationer tyder på att firmans 
CED-system - en videoskivspe
lare - inte är någon pangsucce 
direkt. RCA har rapporterat en 
förlust under tredje kvartalet -81 
om 109,3 miljoner dollar och fri
ställt 400 anställda vid firmans 
videodiskfa brik i BIoomington, 
i ndiana. Styrelseordföranden 
Thornton Bradshaw vill tillskriva 
de höga lanseringskostnaderna i 
början av året skulden för det 
dåliga resultatet. 

RCA menade nyligen att man 
har sålt 40000-50000 maskiner 
till handeln, vilket är bra mycket 
mindre än målet, 250 000, vilken 
kvantitet firman hade prognosti
cerat att bli av med till årsskiftet 
1981/1982. 

forts på nästa sida 

RADIO & TELEVISION - NR 2 - 1982 41 



USA-KRÖNIKA VIDEONYTT 
forts fr föreg sida 

Den huvudsakliga orsaken till 
att det nu friställts 400 anställda 
kan anses vara handlarnas över
fulla lager. Skulle det förhålla sig 
så, betyder det att kanske inte 
flera än 20 000 CED-spelare är 
ute bland allmänheten. Introduk
tionspriset på CED var 500 dollar. 
Framåt hösten 1981 och hela ti
den mot jul kunde man köpa 
spelaren i t ex New York för så 
lite som 365 dollar. RCA har 
försökt stimulera säljet genom att 
bjuda på 50 dollar rabatt plus en 
gratis popcornrostare, men åtgär
derna får bedömas som ganska 
verkningslösa . 
~ PhiIips-Magna~ox bidrag till 
videoområdet i form av LaserVi
sion (Laser-Disc i Japan) rosar 
inte marknaden heller. Inga sälj
siffror har givits för den första 
kvantiteten maskiner, vilken bjöds 
ut f f g för tre år sedan i USA, 
men handeln uppskattar att anta
let sålda ligger vid 25 000 till 
30000 apparater, bara lite ovan
för RCA:s nivå. 

Tar vi månaden september, som 
det nu finns färdig statistik för, så 
köpte amerikanerna 153 680 vi
deokassettspelare, en ökning om 
63 ,9 % mot samma månad 1980. 
Detta enligt uppgift från EIA:s 
Marketing Services Division . EIA 
är Electronic Industries Associa
tion, branschförbundet. Totalt 
såldes under de fö rsta nio måna
derna 1981 883 729 apparater, en 
ökning om 81,4 % gentemot före
gående år. RCA uppskattas hålla 
en 30-procentig andel av den ame
rikanska videokassettmarknaden, 
vilket antyder att bolaget står för 
en försäljning av ca tio videokas
settspelare på varje videodiskap
parat. 

Flertalet handlare med video på 
programmet landet över instäm
mer med kollegan Jay Shapiro på 
Uncle Ste~e's i New York, som 
säger: "Videodiskspelaren är det 
bästa som hänt videokassettspela
ren. Genast folk inne i affären 
upptäcker att man inte kan spela 
in något på skivan begär de att få 
en videokassettspelare demonstre
rad. Det RCA förlorar på CED
affärerna tar dom igen på kassett
spelarna." 

Denne Shapiro säljer sina skiv
spelare för så lite som 365 dollar 
och anser att han blir av med en 
enda på var 100:e kassettapparat, 
detta trots att hans billigaste en
het kostar lon dollar mera. Jag 
har också talat med en företrä
dare för Federated Stores-kedjan 
i Los Angeles, som menar att hans 
bolag "inte har sålt en enda video
skivspelare på månader". Men en 
handlare som har, är Joe Farhatt. 
I St Louis: Farhatt har funderat 

ut en fyndig plan, där köparna får 
en videoskivspelare gratis! Detta 
recept ligger bakom en "försälj
ning" av 200 stycken på två vec
kor. Så här fungerar iden: kunden 
slantar upp 50 dollar kontant för 
skivspelaren och skriver på ett 
avtal om att hyra två skivor i 
veckan, till en summa av fem 
dollar per skiva, under hela nästa 
år. Mot slutet av året har Farhatt 
kasserat in 520 dollar och kunden 
har fått tillbaka sina utlagda 50 
dollar i form av · RCA:s drag
hjälpsrabatt! 

- Man skulle ju kunna tro att 
det här inte håller, kommenterar 
Farhatt, men det verkligt överras
kande är att då kunden väl har 
fått hem och i gång sin spelare så 
är alla sålda på maskinen. "Dom 
älskar den ." 
~ Så har förstås också Mavica
kameran från Son y visats för 
fackfolk i New York av hr Akio 
Morita själv. I USA börjar Mavi
can - utförligt beskriven i denna 
tidning under hösten 1981 - säl
jas under 1983 och priset för 
kameran och en videoviewer skall 
bli under tusen dollar. Mavipak
kortet, som är mediet, kostar 3 
dollar. Morita visade att Mavica
stillbilden kan överföras till en 
storbilds-tv, sä ndas u't över van
liga telefonlinjer efter datorhjälp 
eller bli dubbad över på video
band, allt i syfte att låta använda
ren skapa sin egen diabildshow 
med musik eller tal till . Mavica 
kan registrera upp till tio bilder 
per sekund kontinuerligt, i framti
den med en fart om hela 60 
"kort" . Mavicans kopiator är fort
farande under tillblivelse, den ma
skin som skall ge en kopia . 

- Vi tror ju att video är mediet 
för stillfotografi av det enkla skä
let att folk mer och mer kommer 
att sitta framför sina tv-rutor. Vi 
får ju videotext (text-tv), kabel-tv 
och andra tjänster i ökad omfatt
ning. 

Men eftersom Mavica använ
der CCD-elektronik, laddningsbä
rare, som omvandlar den upp
fångade bilden till elektromagne
tiska signaler, kan Mavica också 
användas till att ta upp stumfilm. 

Polaroid och Kodak har knap
past något att vara rädda för , 
säger de som hunnit prova Ma
vica. 

Icke desto mindre har Kodak 
meddelat att man mycket väl kan 
göra en liknande produkt, men att 
man tvivlar på att någon marknad 
finns i USA för den. Också Sharp 
fann sig föranlåten att säga att 
man håller på att arbeta på en 
Mavica-Iiknande apparat. Så tyd
ligen finns det en marknad, också 
här. • 
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Ny CMOS-familj klarar 30 MHz! 
IC-kret'sar av CMOS-typ (Com- rande LSTTL-funktioner och ca 
plementary Metal Oxide Semi- 20 gånger snabbare än för nuva-
conductor) har funnits i många år rande CMOS vid 5 V. Strömför-
och har fått en mycket omfat- brukningen blir lägre än hos 
tande användning inom industrin. LSTTL, över hela frekvensområ-

Motorola har nu utvecklat en det. Vid lågfrekvensdrift blir 
ny logikfamilj med kraftigt för- strömförbrukningen i stort sett 
bättrade prestanda , så mycket samma som för standard-CMOS, 
bättre t o m att man kan tala om även om drivförmågan motsvarar 
en helt ny syn på CMOS och dess 10 LSTTL-Iaster. Även störim-
konstruktionsmöjligheter. muniteten blir densamma som hos 

Den nya logikfamiljen kallas CMOS. 
"High-Speed CMOS Logic" (Mo- Den nya familjen har arbets-
torolas beteckning MC74HCxx) temperaturområdet -40 till 
och kombinerar strömsnålheten +85 °C. En serie för militärt tem-
och den höga störimmuniteten hos peraturområde är också planerad. 
den "gamla" CMOS-tekniken Hittills har 100 funktioner de-
med snabbheten och den stora finierats ; av dessa kommer 25 att 
drivförmågan hos LSTTL (Low presenteras nu l år och prover 
Power Schottky TTL). kommer också att finnas senare 

MC74HC-serien kommer att under året. 
omfatta en hel familj kretsar som Totalt kommer familjen att om-
är både (I) stiftkompatibla med fatta mer än 200 kretsar, vilka 
många av dagens G:MOS- och kommer att tillverkas i Motorolas 
LSTTL-typer och (2i) utgör lik- fabriker i Austin (Texas) och East 
värdiga eller snabbare CMOS- Kilbride (Skottland) . 
motsvarigheter till de mest popu
lära LSTTL-kretsarna . 

Snabbheten uppnås genom ki
selsyreteknik . Switchtiderna blir 
minst samma som för motsva-
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Figuren visar typisk effektförbrukning i system med "lOK! p0K!er 
Schothy" resp "high speed CMOS" som funktion av arbetsfrekvensen. 
Systemen består av 200 grindar, ISO räknare och ISO heladderare. 

12 bit 
I 

a/d 
Teledyne Semiconductor har ta

git fra m en mikroprocessormatad 
12 bit a / d-omvandlare i CMOS 
med beteckningen 7109. 

Utgången är organiserad J11ed 
3-lägeslogik och för direkt anslut
ning till 8 eller 16 bit buss . För 
enkel seriedata-transmission finns 
en handskakningsfunktion för di
rekt anslutning till UART:s indu
stristandard. 

Svensk representant: Nordisk 
Elektronik ab, tel 08/63 50 40. 



Snabbare och billigare: 

Nya oscilloskop 
från Phllips 
Tre nya 50 MHz-oscilloskop har Philips presenterat 
under hösten 1981. Alla är utvecklingar av beprövade 
koncept, som tack vare modernare produktionsmeto
der kan säljas till lägre priser . 

•• Philips har lanserat tre nya 
oscilloskop som ger högre band
bredd till ett lägre pris än sina 
föregå ngare . Det har blivit en 
nödvändighet nu bland de stora 
etablerade instrumenttillver
karna att ta del av den utveck
ling som ytterst är konsekvensen 
av japansk lågpristillverkning. 

Satsningen från Philips är 
unik så till vida att-man inte har 
gjort nya konstruktioner för att 
nå målet: Högre prestanda till 
lägre kostnader. Just med kost
nadsaspekten i bakhuvudet kan 
det ju vara frestande att driva 
igenom förenklade konstruktio
ner, där pris och prestanda går 
ut över instrumentets kvalitet . 

I stället har man valt att 
utveckla beprövade konstruktio
ner genom rationellare produk
tionsmetoder. Samtidigt har 
man passat på att öka oscillo
skopens bandbredd . 

Utgångspunkten, de befint
liga konstruktionerna, gav en 
flygande sta rt. Man slipper nu 
risken att få de "barnsjukdo
mar", som ofta förekommer i 
helt nya konstruktioner och en i 
det här sammanhanget storska
lig produktion kan bedrivas re
dan från begynnelsen. Den ra
tionaliserade tillverkningen ha r 
förlagts till nya fabriker i Hol
land (Enschede) och i USA. 

50 MHz bandbredd 
- ett minimikrav 

SO MHz bandbredd är nöd
vändig i dag vid service av hem
elektronik. Kanske arbetsfre
kvensen i mätobjekten är myc
ket lägre, men för att kunna 
upptäcka störningar av olika 
slag bör man ha en band bredd 
som är i den här storleksord
ningen. Digitalkretsarna arbe
tar med snabba flanker, vilket 
även det kräver stor bandbredd. 

Något som man .inte får 
glömma bort är triggerfunktio
nen: Triggningen bör fungera 

ijpp till dubbla mätbandbred
den, dvs att ett SO MHz oscillo
skop skall kunna triggas av sig
naler med frekvenser upp till 
100 MHz. Det är en god tumre
gel i sammanhanget. Här brister 
det dock allmänt hos lågprisos
cilloskopen! 

Den nya "familjen" uppfyller 
förstås de här kraven och har 
liksom sina närmaste föregång
are en rad egenskaper som är 
utmärkande för märkets oscillo
skop: 

• Nätdelen är dubbelisolerad, 
vilket innebär att man inte behö
ver ha tillgång till skyddsjord. 
Det är en stor fördel i "fält", där 
det inte alltid finns jordade ut
tag till hands. Dessutom kan det 
många gånger vara omöjligt att 
utföra mätningar med jordan
slutna oscilloskop, eftersom man 
då får in störningar i systemet. 
Det sekundärswitchade nätagg
regatet ger extra skydd. 

• Kåpan är helt tät och därmed 
får man med tiden inga problem 
med damm m m. Förslutningen 
är möjlig tack vare den låga 
effektutvecklingen. Batteridrift 
är möjlig med en extra tillsats. 

• Accelerationsspänningen är 
hela lOk V. Det behövs för att ge 
en acceptabel ljusstyrka även på 
snabba förlopp. 
• En vad Philips kallar logisk 
frontpanel, dvs att inga dubbla 
funktioner finns i en och samma 
kontroll eller tryckknapp. 

Enkel eller 
dubbel tidbas 

Två av nyheterna heter PM 
3215 och PM 3217. Den första 
har enkel tidbas och den andra 
dubbel bestående aven huvud
tidbas samt en fördröjd tid bas. 
Det tredje oscilloskopet, P M 
3219, har minnesskärm och 
dubbel tidbas . 

Samtliga tre har band bred
den SO MHz, 2 m V känslighet, 

De tre nya ; Ph(lips 
ikbpjamilj: (jverst t 
3115 som Iulr enkel 
diir.nder PM 3217 med 
bel, fordröjd tidbas oc" till "liger minnesoscilloskopet PM 32 
Det senare Itqr en ny typ al! briinnres;stent skikt al' magnesiumoxid 
i stilIlet for den vanliga magnesiumjluoriden. 

två kanaler och ett brett urval 
triggmöjligheter. Z-modulering 
(intensitetmodulering) och xy
återgivning är andra möjlighe
ter. Känsligheten för yttre trigg
ning är 200 mY. 

Minnesskärmen 
lagrar transienter 

Intermittenta fel tillhör det 
svå raste inom elektronikservice. 
Sällan uppträder felen just när 
man skall felsöka . Det kan t ex 
vara en transient som dyker upp 
någon ell er några gånger per 
dag och som ställer till elände. 

PM 3219 registrerar sådana 
svå rfångade transienter med au
tomatisk övervakning under 24 
timmar. Två engångsförlopp 
kan lagras utan att omedelbart 
återges på skärmen. En lysdiod 
indikerar att signalen har lagts 
på minnet. 

Minnesröret är aven nyut
vecklad typ med ett brännresis
tent skikt av magnesiumoxid . 
Tack vare det ger röret ett gott 
ljusutbyte vare sig oscilloskopet 
används på normalt sätt eller 
med minnesfunktion. 

Tidigare har man varit 
tvungen att reducera ljusintensi
teten i minnesoscilloskop med 
upp till 40 % då minnesfunktio
nen har varit aktiverad för att 
inte skada lagringsskiktet . Nyc
keln till förbättringen är att det 
tidigare använda skiktet av 
magnesiumfluorid har ersatts 
med magnesiumoxid på minnes
ga llret. 

Medan magnesiumfluorid ger 
något högre skrivhastighet åld
ras det dock snabbt och är käns
ligt för skador eller brännmär
ken om strålningsintensiteten 
blir hög under en längre tid
rymd. Magnesiumoxid är stryk
tåligare och mera beständigt. 
"Efterbilden" kan stå kvar en 
kort tid, men efter ca 24 timmar 
har den helt fallit bort utan 
märken på skärmen. 

Andra egenskaper hos det 
Philipsutvecklade röret är snabb 
start tack vare hastig katodupp
värmning i såväl skriva r- som i 
flodkanonen . Upphettningen tar 
ca S s. Ett förbättrat system med 
kollimeringselektroder ger kur
van på skärmen en jämn ljusin
tensitet ända ut i kanterna. 

Bortkopplade 
flodkanoner 

Vi nämnde att man kan regi
strera tillfälliga transienter un
der en lång tid . För att göra det 
möjligt är flod kanonerna bort
kopplade . Normalt används de 
annars för att återge laddnings
mönstret på minnesgallret. Sig
nalen fångas alltså in i minnes
skiktet och återges senare när 
man så önskar, dock inom 24 
timmar från registreringstillfäl
let. 

Triggerkontrollerna ställer 
man in så att bara den önskade 
transienten fångas in . Det sker 
oberoende av pulsens polaritet 
på fram- eller bakkant. 

Användningsområdena för 
PM 3219 finns både inom och 
utom elektronikområdet. De 
kan variera från provning av 
högtalare till analys av meka
niska förlopp vid mycket låga 
frekvenser och det sker med 
hj älp aven automatisk rad e
ringsfunktion. 

Oscilloskopet lämpar sig för 
registrering av såväl engångs
förlopp som komplexa , långa 
förlopp, t ex upptagning av fre
kvensgång med svepmätning. 
Givetvis kan det användas precis 
som va nligt med minnesfunktio
nen bortkopplad. 

Prisreduktionerna ligger i 
storleksordningen 2S-30 % re
lativt tidigare motsvarighet. Det 
betyder konkret, före momspå
lägget, 7 3S0 kr för PM 321S, 
94S0 kr för PM 3217 och 
23900 kr för PM 3219. • 

GL 
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•• Videospelare kan användas 
på tre sätt: Antingen kan man 
spela upp hyrda videoprogram el
ler också spela in program från 
Sveriges Television. Den tredje 
användningen är att banda egna 
program med kamera. De två 
första användningsområdena är 
klart störst. Det tredje är kanske 
mest intressant. 

De största videotillverkarna har 
också erbjudit portabla och batte
ridrivna utrustningar för ändamå
let. En komplett videoutrustning 
består som regel av tre delar: 
Videospelare, kamera och mot
tagningsenhet, så att spelaren 
även kan a nvändas för inspelning 
av tv. 

De lättaste portabla spelarna 
väger ca 5 kg, vartill kommer 
vikten på kameran, ett par kilo. 
Sharp har gått en lite annan väg i 
sin konstruktion. Alla strävar ju 
efter att göra den portabla spela
ren så lätt som möjligt, men redan 
de 5 kg som en lätt spelare väger 
är ganska tungt. Fråga.n är då, 
menar Sharps tekniker, hur myc
ket man verkligen "porterar" en 
så pass tung pjäs? Den är näppe
ligen något man tar med på fjäll
vandringar bara för den händelse 
det skulle dyka upp ett eller annat 
motiv. Så kan man emellertid 
göra med en lätt smalfilmkamera. 

Viktiga vikten 
Trots att smalfilmkameran är 

lättare menar vissa undersökare 
att den mesta filmningen ändå 
sker inom hemmets väggar eller i 

nära anslutning till hemmet, i 
trädgården eller så . Om så är 
fallet spelar faktiskt vikten ganska 
liten roll. Man bär inte 'utrust
ningen några långa sträckor, utan 
man kan ställa ned den för film
ning. 

I princip skulle man då kunna 
tycka att spelaren kunde vara 
nätansluten den också. En nät
sladd begränsar dock rörligheten 
på ett besvärligt sätt. 

Sharp menar ändå att vikten 
inte är så väsentlig att satsa på i 
sammanhanget. Därmed skulle 
man också kunna göra en kom
plett enhet och slippa de två lå
dorna, som annars hör till de 
bärbara spelarna. 

Ungefär så har nog resone
mangen gått bakom Sharp ve 
2300. som är en bärbar, batteri
eller nätdriven spelare med in
byggd mottagningsdel för tv och 
med programverk därtill. 

Det enda som skiljer den från 
en konventionell, stationär ma
skin är att den kan drivas från 
batteri. Det som skiljer den från 
de konventionella portabla spe
larna är att den innehåller tuner 
och programverk samt att den 
väger ca 10 kg. Den innehåller 
därmed allt som behövs och man 
behöver inte koppla in eller ur 
andra apparater för att spela in tv 
resp på fri fot från kamera. 

Sharp ve 2300 är alltså en 
intressant och unik kombination 
av spelare som är både stationär 
och portabel. Framtiden och för
säljningen får väl utvisa om kö-

44 RADIO & TELEVISION - NR 2 - 1982 

parna uppfattar den så eller om de 
finner den vara varken stationär 
eller porta bel ... 

Få finesser ingår 
Som stationär spelare tillhör 

den de enklare att sköta. I viss 
mån beror det på att programver
ket är enkelt och litet till omfatt
ningen. Man kan ställa in ett 
program under ett dygn framåt 
för automatisk inspelning. Möj
ligheterna att göra fel ökar dra
matiskt när antalet möjligheter 
ökar, men samtidigt mister man 
ju här möjligheterna till mera 
omfattande inspelning per auto
matik. Det programverk som nu 
finns räcker dock långt. Oftast rör 
det sig väl snarare om något 
enstaka program man vill banda 
snarare än en totalregistrering av 
alla program under t ex en semes
tervecka. 

Icke blott tidverket är lättskött. 
Spelaren är helt relästyrd och 
manövreras med små relätangen
ter placerade i rad upptill på den 
stående maskinen . Funktionerna 
är lätta att finna och fungerar 
logikstyrt så att man inte kan göra 
fel. På numera vanligt sätt. 

Utöver den grundläggande 
funktionen för spelning och 
snabbspolning finns också paus/ 
stillbild, bildsökning och ljudpå
lägg. Stillbilden är av låg kvalitet 
med starka spårningsstörningar. 
Den är alltså knappast användbar 
till annat än pausfunktion. Sök
ning med bild kan ske med hög 
hastighet men bara framlänges . 

Det är en klar brist när man vill 
söka i inspelat material så som 
man kanske ofta gör i egna inspel
ningar. 

En av tangenterna tycker vi 
hjärtligt illa om. Det är omkopp
laren för video eller tv. Med den 
leder man antennsignalen till rätt 
ställe. Eller kanske lika gärna till 
fel ställe! Om knappen står fel får 
man nämligen ingen tv-bild eller 
ingen bild från spelaren. Båda 
tillstånden är lika ovälkomna. 
Nästan alla tillverkare har lyckats 
automatisera bort den knappen på 
ena eller andra viset, men här 
lever den tyvärr kvar. Man skall 
inte behöva trycka på tre knappar 
när man vill se ett videoband. Det 
räcker med två: Kanalväljaren på 
tv:n och spel-tangenten på appa
raten . Inte dessutom en antenn
omkopplare! 

Större skärpa! 
Bildkvaliteten från ett inspelat 

band är, namnet Sharp till trots, 
inte påfallande skarp. Av den 
mättekniska rutan framgår hur en 
inspelad testbild ser ut. Det är 
mycket svårt för ett hemvideosy
stem att återge en testbild : Ingen 
apparat klarar det. Här är dock 
återgivningen lite onödigt mjuk 
till sin karaktär. En normal tv-bild 
är inte så krävande och där mär
ker man den bristande skärpan 
mindre. Ändå kvarstår att flera 
andra spelare ger bättre bild
skärpa än denna Sharp. 

Av mätningarna på videofre
kvensgången ses också att signal-



innehållet sjunker snabbt mot 
ökande frekvenser, vilket är likty
digt med att säga att små bildde
taljer återges med liten amplitud . 
Det i sin tur förklarar den inte 
alltför goda skärpan. Här återstår 
lite drygt 50 % av amplituden vid 
l MHz, och det är så pass lite att 
en normal textremsa . påverkas 
menligt. Många andra VHS-spe-

lare har bättre egenskaper än så, 
liksom det finns de som är sämre, 
faktiskt. 

Om man försöker göra en 
bättre skärpa kan man råka ut för 
att frekvenskurvan blir kraftigt 
ojämn, vilket kan yttra sig som 
dubbelkonturer, släp och skuggor 
i bilden. Här hos Sharp faller 
frekvensgången snabbt men ändå 

snyggt. Bilden är därför lugn och 
på så vis angenäm. 

Vanligt VHS-Ijud 
Ljudet håller normal VHS

klass. Frekvensgången är rak 
inom 6 dB upp till ca 8 kHz. Det 
är naturligtvis för lite för hi fi
återgivning, men tyvärr brukar 
man inte få bättre resultat än så. 

Lika va nligt som otillräckligt är 
också brusavståndet , som här 
uppgår till 47 dB. 

Båda de egenskaperna kan för
bättras betydligt om man inför 
brusreduktion i ljudkanalen . Det 
finns blott på ett få ta l spelare och 
inte på någon bärbar såda n ännu . 

Vi' ha r också mätt svajning på 
ve 2300. Många hemspela re sva-
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ve 2300 är ingalunda ensam 
videornaskin i Sharp-program
met. Den är inte heller mest avan
cerad, men bygger alltså på ett 
användarmässigt nytänkande. 

Utöver den spelar.en finns de tre 
på bilden här. Som synes är de 
tämligen lika, även om prestanda 
skiljer en hel del. Enklast bland de 
stationära är ve 7300. överst. 
Den är mikroprocessorstyrd och 
arbetar, likt de övriga Sharpspe
la rna, med frontladdning. [nga 
vare sig dyra: och tillkrånglande 
eller fantasieggande finesser 
bjuds: Programverket når över ett 
dygn och hanterar ett inspelnings
tillfälle. [ övrigt bara rena stan
dardfunktioner, inklusive ljudpå
lägg i efterhand. 

Nästa modell pris- och prestan
damässigt är ve 8300 som genast 
bjuder fler finesser. Programver
ket rymmer också här bara ett 
program, men sträcker sig över 7 
dagar. Dessutom finns här åter
givning vid 10 gånger normal 
bandhastighet både framåt och 
bakåt. En utmärkt funktion för 
sökning i bandet' Ordentlig åter
givning av stillbild finns också . 
Fjärrkontroll med kabel finns, och 

med den kan man styra paus, 
snabbspolning bakåt och framåt 
med bild, sa mt normal spelning. 

Den största och dyraste Sharp
modellen heter ve 7700 och har 
ännu fler möjligheter. Den är helt 
och hållet styrbar från en infraröd 
fjärrkontroll med 8 funktioner. 
Förutom normal spelning finns 
här å tergivning på 4 olika sätt : 
Stillbild, enbildvisning med steg
ning, slow motion samt dubbel 
hastighet. Sökning efter bestämda 
program på bandet kan ske med 
en sä rskild automatik. Program
verket rymmer information om 
inspelning av upp till 7 olika 
program under upp till 7 daga r. 
En lysdiodvisare anger hur myc
ket ba nd som finns kvar på kasset
ten . 

Programmet av videokameror 
är också omfattande. Mest ava n
cerad är xe 34G. Den är utrustad 
med Saticon, som ger avsevärt 
bättre bilder i då ligt ljus . [ övrigt 
är kameran försedd med elektro
nisk sökare och 6 gånger zoom. 
Ett vida bättre alternativ än den 
provade xe 30, således, men kan
ske också en nivå högre än den 
provade spelaren. 

sik. Den provade spelaren svajade 
till den grad a tt vi misstänker den 
vara felaktig. Det exemplar som 
fanns tillgängligt då våra prov 
gjordes är ett mycket dåligt så
da nt och kan misstänkas för di
verse oegentligheter. Bland anna t 
hörs ett skrapande ljud när bandet 
går, och svajrnätaren visar också 
rytmiska variationer i takt med 
skrapet. Vi har därför inte a ngett 
något värde på ljudsvajet, men av 
da ta att döma skall det inte vara 
störande och klart mindre än hos 
den första generationen VHS- och 
Beta-spela re . 

Konstlös kamera 
Sha rp ve 2300 kan köpas i 

paket med ka mera n xe 30. Pake
tet kostar då 10 500 kr, medan 
priserna vid separatköp ä r 6800 
för spelaren och 4 200 kr för 
ka mera n. Det är ett ganska billigt 
videopaket och frä msta anled
ningen till det är den enkla och 
billiga kameran . Den är inte av
sedd för den tekniskt intresserade 
och kunnige utan för den som vill 

forts på nästa sida B 
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UNIK VIDEOKOMBINA TION 
forts fr föreg sida 

ha en utrustning så enkel som 
möjligt att sköta. 

Målgruppen för spelaren ve 
2300 är de användare som i första 
hand vill ha en stationär spelare 
men kan tänka sig att köpa en 
kamera i efterhand eller skaffa en 
för speciella ändamål. Nu erbju
der Sharp också en dyrare och 
mindre begränsande kamera . Den 
heter XC 34 och har utrustats med 
Saricon och kan därmed ge bättre 
bild och har flera upptagnings
möjligheter. Den kameran kostar 
f n ca 6 800 kr. 

Återgivning av testbild inspelad med 
den inbyggda mottagaren. 

Frekvensgäng hos videosignalen in
spelad och återgiven genom video
terminalerna. Markeringarna mot
svarar 1, 2, 3, 4 och 5 MHz. 

Den billiga kameran kan vara 
motiverad för dem som vill video
banda på "Instamatic-nivå". Den 
är lätt att sköta och ger hyggliga 
resultat i ljustekniskt enkla situa
tioner. Sökaren är av optisk ge
nomsiktstyp, vilket bidrar till att 
hålla såväl vikt som pris nere. Det 
saknas möjlighet att ställa expo
neringen manuellt eller att över 
huvud påverka den automatiska 
exponeringskontrollen . På samma 
gång har man då ingen möjlighet 
att göra "fel" . 

ljuddelen Signal/brusförtiällande: 47 dB Övre gränsfrekvens (- 6 dB): 8 kHz 

Objektivet är enkelt med två 
gångers zoo m och fast avståndsin
ställning, "fixfokus". Det innebär, 
att man inte kan göra några ex
trema närtagt:tingar eller andra 
dylika konster. Men just det torde 
vara tanken bakom kameran: Här 
skall inte finnas några utrymmen 
för konster, utan målet är att den 
skall vara enkel att använda i 
första hand. Med solen i ryggen 
och på normalt "fotograferingsav
stånd" fungerar allt som tänkt. 
Kreatörer må fnysa och önska 
bättre upp, men för den stora 
målgruppen kan detta vara en 
vettig avvägning. 

Behöver bra ljus 
Kameran är utrustad med en 

vanlig vidikon, men man har valt 
en lite annorlunda arbetsmetod än 
eljest. Normalt brukar man öka 
förstärkningen i videosignalen när 
ljuset sjunker, så att man kan 
använda kameran mot lägre ljus
styrka. Samtidigt ser man då allt 
tydligare hur vidikonen ger släp 
och genomskinliga skuggbilder, 
speciellt av ljusa föremål. I 
Sharp-kameran har man inte 
gjort elektroniken så, utan när 
ljuset blir för svagt får man mörka 
och dåliga bilder. De ' blir dock 
aldrig oanvändbara på det vis de 
annars gärna blir i en mera kon
ventionell vidikonkamera. 

Ljusstyrkan hos xe 30 blir 
därmed ganska begränsad, Om 
man skall banda inomhus får man 

tända ett par fotolampor för att få 
bra resultat. Det behöver man 
egentligen också med en konven
tionell kamera, men där är det 
kamerarörets tröghet som sätter 
gränsen . Man kan få en bild i 
ganska lågt ljus, men den blir 
'dålig. Vi tycker att Sharps kom
promiss är ganska förnuftig här. 

Vårt exemplar av kamera till
hörde också en tidig provgenera
tion och den fungerade mindre väl 
vad gällde skärpan från objekti
vet. Det är säkert en justeringssak 
som inte skall vålla några pro
blem. På grund av att man inte 
har någon avståndsinställning får 
man normalt en ganska dålig när
gräns . Speciellt i svagt ljus med 
stor bländaröppning måste man 
hålla sig ett par meter från objek
tet för att få god skärpa . 

För anpassning till olika färg
temperaturer finns det en elek
trisk omkopplare med tre lägen: 
Solljus, gult kvällsljus och elljus. 
De lägena fungerar bra och något 
behov av finjustering har man 
knappast. Däremot skulle vi nog 
hellre vilja ha ett färgläge för 
mera kallt ljus, typ skugga under 
blå himmel och kanske även ett 
läge för det besvärliga lysrörslju
set. 

Snygg scenföljd 
Sammanfogning av scener på 

ett videoband är besvärligt. Om 
man bara använder spelaren för 
inspelning av befintliga tv-pro-
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gram lider man knappast av stör
ningar mellan avsnitten , Om man 
däremot vill spela in program 
själv med kamera är det viktigt att 
det inte uppstår några störningar 
mellan varje scen. 

Man kan skilja mellan två si
tuationer här . Den ena är att man 
bandar flera scener men inte 
stänger av spelaren annat än med 
pausknappen mellan tagningarna. 
Det är den lättare situationen . Då 
får man med Sharps spelare en 
blinkning i bilden mellan scenväx
lingarna . Blinkningen är inte sär
skilt lång och störande; man kan 
räkna till mellan två och fyra 
störda del bilder på bandet. Det är 
ganska normalt. 

Den svårare situationen inträf
far när man stänger av spelaren. 
Då måste bandet dras av från 
trumman med videohuvudena och 
in i kassetten. När man sedan 
skall starta igen dras bandet ut 
och lindas runt trumman. Om då 
bandets läge ändras kommer man 
antingen att få en oinspelad bit 
eller också tappar man en bit av 
sista scenen. Det här har Sharp 
löst på ett bra sätt, även om 
funktionen i vårt ex inte var helt 
perfekt. Förmodligen är också 
detta en justeringssak. 

Lösningen består i att upptag
ningsspolen hålls låst under proce
duren så att bandet är fixerat där. 
Endast förrådsspolen i kassetten 
roterar och spolar upp resp avger 
band under från- och tillslaget. 

Härigenom skall man få en helt 
omärklig övergång. Här visade 
det sig emellertid att man ibland 
kunde få en störande blinkning 
med ett större antal störda del bil
der. I praktiken får dock funktio
nen anses god. Med en riktigt 
injusterad apparat skall det inte 
märkas någon störning här heller. 

"Folkspelaren?" 
Sharp ve 2300 är ingen avan

cerad videospelare med massor av 
finesser. I stället är den en lätt
skött maskin med den unika egen
skapen att kunna drivas på bat
teri, oberoende av nätspänning . 
Detta är intressant, inte bara om 
man vill kunna spela in med ka
mera utan också om man t ex vill 
använda spelaren i bil, båt eller 
ballong, t ex . Som portabel spe
lare är den tung, men det kanske 
man kan överse med om man 
använder den därhemma eller t ex 
nära bilen. 

Bildkvaliteten är rimligt bra 
med en mjuk återgivning utan 
störande brus. Systemet med ve 
2300 och kameran ex 34 är 
mycket lättskött men ger också 
därigenom begränsningar om man 
vill skapa mästerverk i knepiga 
situationer. 

Utrustningen bör ha samma 
målgrupp som den för enkla super 
8-kameror. Fördelen med videon 
här är då att man kan banda 
praktiskt taget gratis jämfört med 
vad det kostar att filma. • 

BH 



1'i11gäng1ig tv 
i Diet fonnal 
frånSanyo 
Små elektroniska ting väller över oss: Små bandspe
lare, små radioapparater, små datorer. Batteridrivna 
tv-apparater finns också i mlingd. Verkligt tillgling
liga och små tv-mottagare finns det dock färre av. En 
av dem som finns lir den här provade TPM2140 från 
Sanyo, som föranlett en betraktelse om hur elektro
niken gör allt fler upplevelser allt mer tillgängliga. 

•• Egentligen handlar hela den 
elektroniska revolutionen om till
gänglighet. eller i någon mån om 
det strävsamma paret kvalitet och 
kvantitet, som dock kan förenas i 
begreppet tillgänglighet. Vi tillgår 
numera allt flera faciliteter på allt 
flera platser: Med super stereo hi 
fi-anläggningen tillgår vi världens 
konsertsalar i hemmets vrå, med 
videospelaren tillgår vi dygnet 
runt världens samlade filmpro
duktion. Med gånglåtarna typ 
Sony Freestyle tillgår vi bättre 
konsertIokai även på rörlig fot. 

Tillgängligheten rymmer också 
en kvalitetsaspekt. På 78-varvti
den tillgick vi förvisso också kon
sertsal, per vev, i hemmet, men 
kvaliteten gjorde att det ändå inte 
tedde sig som konsertsal utan 
snarare som tjuvlyssning från gar
derob i närheten . Tillgången blev 
en ingång i själva musiksalen när 
kvaliteten höjdes och s a s 
sprängde gränserna mellan illu
sion och verklighet. Så små
ningom också till den grad att 
illusionen blivit verklighet och 
verkligheten illusion i det stora 
flertalet av dagens musikinspel
ningar. Men det är en annan 
historia. 

Bunden 
h-tillgång 

Televisionen gav till en början 
tillgång till bilder på vars och ens 
mottagningsrum. Länge satte 
dock tekniken hinder i vägen för 
en tillgänglighet utanför ett med 
flödande elektricitet försett så
dant. TV -mottagaren drog helt 
enkelt för mycket ström. Man 
blev utan tv-program i samma 

stund som man lämnade det elan
slutna hemmet. 

Vilken frihet innebar det då 
inte att presenteras för de första 
tv-apparaterna som gick att driva 
per bilbatteri på 60-talet! Här var 
transistorn befriaren och sänkte 
förbrukningen på en liten tv
skärm till I 0-15 W, något som 
man utan men kunde locka ur ett 
bilbatteri, t ex. En stor sensation 
som förledde oss att avnjuta tv per 
bil i experimentsyfte. 

Bilhockey 
sensation 

Ishockey intresserar mig föga , 
tv-sända hockeymatcher likaså . 
Likväl minns jag ännu huru jag 
ivrigt sög i mig en spännande 
match under bilfärd mellan 
Stockholm och Västerås en gång 
när nyheten skimrade som värst. 
(Ja, Trafiksäkerhetsverket, dåva
rande fästmön framförde fordo
net.) Som mottagningsantenn an
vändes den sprötantenn som be
stods mottagaren och bilden var 
sådan att man ofta kunde avgöra 
vad som försiggick. 

Tv-mottagaren krävde 12 V 
spänning, men olyckligt nog var 
bilen utrustad med bara 6 V. Som 
inledande övning hade jag då 
måst snickra samman en omvand
lare 6-12 V och den gick utmärkt 
därhemma. I bilen visade det sig 
sedan att de 6 V som förutsattes 
var betydligt mindre, vilket gav en 
liten men fin bild på skärmen. 
Mindre än tänkt. 

Alltnog, det hisnande var alltså 
tillgängligheten hos mediet, trots 
att den med dagens mått var 
ganska måttlig. 

Som upplevelse-tv iir Sanyos 1,5 tummare inte jiimförbar med en stor 
16 tums sklirm i ftirg. Upplevelsen ligger i stiillet i att man kan ta den 
lilla tv:n med överallt och alltid. 

Yttermåtten på den Iilla1,5-tums mottagaren iir niistan exakt desamma 
som den gamla VCR-kassett den hiir vi/ar på. A"ndå rymmer Sanyo
pytsen både tv-mottagare för alla kiinda system, radio för Im och am 
samt ett digitalt alarm-ur som kan styra radio eller tv. 

Världsvid 
tillgänglighet 

Jag har nu under en tid tillgått 
en verkligt portabel, tillgänglig 
och fri tv-maskin från Sanyo. Det 
finns flera av ungefär samma 
storlek och utförande, men det 
aktuella heter TPM2140. Här är 
effektförbrukningen blott 2,5 W 
och alltsammans kan allså drivas 
på inbyggda batterier. Låt vara då 
att batterierna inte räcker alltför 
länge men i vart fall åtskilliga 
timmar. 

Tillgängligheten får också en 
annan dimension i den avnjutna 
maskinen: Eftersom den är läm
pad att ta med på resa till vart 
jordens hörn finns det även möj
lighet att ta emot alla de olika 
tv-system man kan råka ut för. 
Det är nu inte så tekniskt svårt 
egentligen, eftersom det rör sig 
om en svartvit-mottagare. Det 

enda som skiljer är då linje- och 
bildantal samt i vissa fall frek
vensavstånd mellan bild och ljud. 
Allt sådant har man gjort inställ
bart. 

Genom en ödets skickelse är 
yttermåtten på den lilla Sa
nyo-tv:n nästan exakt desamma 
som hos Philips gamla VCR-kas
sett, som då den kom ansågs 
tämligen fantastisk till sin storlek. 
Men icke nog därmed att Sanyo 
fått in en tv-mottagare i det lilla 
formatet: 

Där finns också en komplett 
am-radio (mellanvåg), en kom
plett fm-radio samt ett digitalur 
med automatisk väckning. Som 
väcksignal kan man välja endera 
av radion, tv:n eller en summersig
nal. Eller somna om. Allt detta 
alltså i en volym som en gammal 
videokassett eller om man så vill, 
kanalväljaren i en gammal rör-tv. 

forts på nästa sida 
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TILLGÄNGLIG TV I LITET FORMAT 
forts fr föreg sida 

Man kan alltså njuta tv och 
radio varhelst man önskar med 
Sanyo-pytsen. Och icke blott det. 
I princip kan man använda motta
garen också till dataskärm, sökare 
till videokamera eller vad man nu 
kan vilja. Där finns dock en be
gränsning. Den lilla skärmen ger 
inte särskilt hög upplösning. Om 
man kopplar apparaten till en 
dator med hf-utgång finner man 
att det blir mödosamt att läsa 
texten. Gissningsvis kan det bero 
på dålig bandbredd i mf-delen. I 
så fall kan man lätt göra sig en 
videoingång och få bättre skärpa . 
Ljudet är också klent både vid 
radio- och tv-mottagning. 

Antennproblem 
i portabel bruk 

Det finns andra nackdelar med 
Den Lille. Att vårt exemplar var 
behäftat med en elakartad glapp
kontakt skall väl ändå inte skyllas 
på konstruktionen men glappet 

satelDt· 
terminalen 
under 
projektering 
Vid årsskiftet 1983/84 
kommer den första' hel
svenska jordstationen för 
kommunikation med satel
lit att stå klar i Ågesta 
utanför Stockholm. Till vå
ren sätter man igång med 
grävningsarbeten. 

•• I januari 1984 kommer 
Televerket att inviga den första 
helsvenska jordstationen för 
överföring av telefonsamtal och 
tv-bilder över satellit. Jordsta
tionen, som skall uppföras i 
Ågesta söder om Stockholm, är 
kostnadsberäknad till 60 mkr 

trädde i, och mottagaren ur, funk
tion så snart något alltför spän
nande uppenbarade sig på skär
men . Den visade sig t ex inte tåla 
Hulken något vidare. Men vem 
gör det? 

Nej, den allvarligare begräns
ningen ligger på ett annat plan . 
Den antenn som bestås är en 
spröt-dito av utfällbart slag. Ty
värr är det nu så, att en liten tv 
inte alls kräver liten antenn, sna
rare tvärt om. Man kan på goda 
grunder misstänka att en så liten 
mottagare som Sanyos har ett 
ganska enkelt ingångssteg, med 
måttlig känslighet som följd. Om 
man alltså tänker använda motta
garen i ett område där alla hus har 
stora Yagi-antenner med många 
element på taken får man finna 
sig i en ganska brusig bild . Den 
lilla mottagaren behöver minst 
lika stor antenn den . 

Om man ändå skulle använda 
en sådan skulle ju Hela tillgänglig
hetsiden falla, och det gör den 

alltså i viss mån . Det är ju inte för 
ros skull som man sätter upp 
veritabla fågelskrämmor på ta
ken . Vill man ha samma mottag
ningsmöjligheter under cykeltu
ren a nbefaller vi följebil med an
tenn mast. 

Inom riQ1liga avstånd från sän
daren går det dock som regel att 
få tillräckligt bra bild. Den lilla 
skärmen förlåter också en hel del 
spökbilder. Man måste hålla i 
minnet att tv-mottagning alltid är 
betydligt besvärligare än radio
mottagning av flera skäl: Dels är 
ögat mycket känsligt för spöken, 
reflexioner av olika slag, dels är 
mottagarbandbredden större, vil
ket kan ge brusproblem vid mot
tagningen. 

Gräns för 
tillgängligheten? 

Antennproblemen till trots är 
ändå tillgä ngligheten oöverträf
fad. Vi släpar inte med oss 26-

Televerkets jordstation för kommunikation med 
satelliter kräver bara 10000 kvadratmeter .; 
utrymme. Den skall byggas på ett ställe som 
heter Vargslätten i Ägesta utanför Stockholm. 
Den kommer att se ut ungefär som tecknaren 
anger här. 

och får en kapacitet för 2 000 
samtidiga telefonsamtal. Fin
land, Norge och Danmark har 
redan hyrt in sig i stationen, som 
trafikmässigt blir en av de 
största i Europa . Den kommer 
att förmedla trafik till övriga 
Europa över en satellit som i 
april nästa år får en "fast" 
placering ovanför ekvatorn vid 
Afrikas västkust. 

Under 1981 har en arkitekt
firma utarbetat byggnadsrit
ningar. Samtliga byggnader 
skall uppföras i Televerkets regi . 
Det kommer att begära in an
bud från entreprenörer för den 
delen av verksamheten, och om 
några månader skall anbuden 
utvärderas. Motsvarande förfa
rande blir det också . för den 
radiotekniska utrustningen. 

Våren 1982 börjar själva 
grävningsarbetet. Totalt behö
ver stationen inte större yta än 
en hektar. Anledningen till att 

den placeras i Ågesta är att man 
önskade en så störn ingsfri plats 
som möjligt och gärna i närhe
ten av Kaknäs, som är central
punkten för tv-distributionen, 
och Stockholm, som är en knut
punkt för den internationella 
telefontrafiken till Sverige. 

Satellitförmedlad trafik 
Den nya Ågesta -stationen 

kommer främst att användas för 
överföring av telefonsamtal över 
satellit till och från 19 länder i 
Europa, dock inte från öststa
terna , som inte är med i projek
tet. 

Trafikutbytet med olika län
der varierar dock avsevärt, be
roende på speciella förhållan
den. Till och från England ex
empelvis kommer trafiken som 
regel att gå i sjökabel. Största 
delen av trafiken över Ågesta
stationen kommer att gälla 
Frankrike, Italien och Benelux
länderna . 

Geostationär satellit 
Den satellit som skall använ

das av Ågesta-stationen väger 
580 kg och kommer att skjutas 
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tummaren hur som helst , och tur 
är väl det, både för oss och motta
garen. Sedan är det en annan sak 
att tv i färg på 26 tums bildruta är 
något helt annat är) tv i svartvitt 
på 2,5 tums bildruta. Jämförelsen 
blir närmast pinsam för den lilla 
rutan. 

Men jämförelsen haltar ändå : 
Den lilla är avsedd för personlig 
konsumtion varhelst man råkar ' 
befinna sig. Den stora står där den 
står. 

Tillgängligheten tar ännu ett 
steg framåt. Nästa blir kanske 
flytande kristall i skärmen i stället 
för katodstrålerör. Då blir dimen
sionerna mindre och batteriernas 
livslängd längre. Kanske arm
band-tv:n kommer till slut? Eller 
tv-apparaten utan bildskärm, men 
med interface för direktkoppling 
till syncentrum i hjärnan? Nej, nu 
skymmer det. Tillgången på 
marjönske-drömmar sinar. Väl är 
kanske det. • 

BH 

upp under våren 1982 med den 
europeiska Ariane-raketen från 
rymd basen i Franska Guyana i 
Syda merika . Satelliten kommer 
att lig.&a i en fast bana 36 000 
km ovanför den punkt där ekva
torn möter Afrikas västkust. Av
ståndet mellan satelliten och 
Ågesta-stationen kommer att 
vara 39 000 km. 

Satellitens kapacitet blir 
12000 telefonförbindelser och 
två tv-kanaler. För bästa drift
säkerhet kommer en reservsatel
lit att omedelbart kunna ta över 
trafiken om den ordinära satel
liten havererar. Denna satellit 
kommer att skjutas upp ett år 
efter den första . I augusti 1983 
räknar man med att kunna ta 
systemet i drift. 

Sa telliterna är en europeisk 
nykonstruktion, och ' i det kon
sortium som står bakom finns 
också de svenska företagen Saab 
och LM Ericsson med . 

Även om ECS-projektet till 
en början inte skulle bli lönsamt 
för Televerket har det ändå po
sitiva effekter: 

Industripolitiskt kan Sverige 
och den svenska industrin dra 
fördel av det genom ökade kun
skaper. Det är också en fördel 
att få en alternativ väg till kab
lar och radiolänkar på land . 
Kommunikationen över satellit 
är dessutom oftast en säkrare 
väg. • 



Redaktör: Gunnar LiIliesköld 

Teletex invigt 
Början på 
ny epok? 
•• Teletex - en ny epok, unge
fär som när radio, telex och tele
vision kom till. Så va r framto
ningen när Televerket lanserade 
nyheten den 26 november 1981 . 
Det är ett snabbt system för över
föring av text. I princip är de t 
fråga om ordbehandlingsdatorer 
som kan kommunicera med var
andra. 

Det här ä r väl inget nytt , kanske 
man kan invända . Ordbeha nd
lingssystem kommunicerar redan 
i dag med varandra. Kejsarens 
nya kläder i dataå lderns tappning! 
Jo, nyheten består i att man har 
skapat en sta ndard för överföring 
av data . Därmed skall ordbehand
la re av olika typer och fabrikat 
kunna "ta la" med vara ndra utan 
svårigheter, vilket inte är fallet i 
dag. Vi har tagit det första steget 
mot elektronisk post. 

Trots att systemet nu är offent
ligt lanserat är det bara en tillver
kares maskiner som är anpassade 
till den nya standarden, nämligen 
Philips, vars kanadensiska avdel
ning tillsammans med Televerket 
har utvecklat ett system. Först om 
I 1/ 2 år ka n man räkna med att 
and ra apparater kommer in på 
marknaden p g a tid för modifie
ringa r och provningar. 

Under den viktiga introduk
tionstiden, då konkurrenter med 
näbbar och klor brukar slåss om 
ma rknadsandelarna, finns det 
alltså bara en leverantör att tillgå, 
nämligen Televerket. 

LKD, en sammanslutning av 
leverantörer av kontors- och da
tormateriel, har protesterat mot 
agerandet. Här har vi a lltså ytter
ligare ett område, efter nmt (nor
diska mobiltelefonnätet) och tele
fax . där konkurrensen är satt ur 
spel av ett monopol , om än under 
en begränsad tidrymd, enligt ut
fästelserna. 

Sverige och Västtyskiand 
blir först med teletex 

Sverige och Västtyskiand blir 
först! Som grund ligger en 
CC/TT-norm som man räknar 
med skall bli världsstandard . 

Teletex är egentligen en kombi
nation mellan redan beprövade 
tekniker: Elektronisk ordbehand-

ling, da taöverföring på telefon
och data linjer samt telex. Tele
tex-maski nerna kommer inte bara 
att kunna kommunicera inbördes, 
utan även med telexutrustning. 
Det ger systemet en nygande 
start. 

I Sverige utnyttjar Televerket 
det a llmänna data nätet för över
föring med upp till 300 baud . Det 
innebär att det tar nio sekunder 
att överföra en A4-sida, optimalt. 

Matrisskrivare 
med skönskrift 

Hittills har man ski lt på matris
skrivare som skriver med nålar i 
ett mat rissystem, och skönskri 
vare som skriver med typer. Phi
lips presenterar nu en generell 
skrivare, CP 300, som arbetar 
med ett matrissystem men som 
har så många nå la r a tt resultatet 
blir skönskrift. Antalet matrisnå
lar kan väljas till 9 x 9, 18 x 25, 
18 x 50 eller 36 x 50 punkter! 

Den här skrivaren a nvänds i 
teletex-systemet. Matrissystemet 
gör det möjligt att åstadkomma 
417 bokstäver , siffror och special
tecken i 12 stila r. 

Nyheter 
i korthet: 
• Shugart Associates lär ha en 
ny S-tums nexskivenhet på gång. 
Den skall heta SA 210 och tillver
kas av Matsushita. Priset lä r en
ligt tidningen By te hamna på $90 
i kvantiteter. Vågar vi gissa på 
under I 000 kr i Sverige ? 
• Digital Research, som utveck
lade diskoperativsystemet CP/ M 
för 8-bitars da torer , täcker nu 
16-bi tarsmarknaden med CP/ M-
86 och det nya MP/ M-86. 
• Kommer IBM:s inhopp bland 
smådatorerna att stoppa japansk 
konkurrens med si n 8088-base
rade maskin ? Troligen inte! Ett 
nertal japaner kommer nu med 
smådatorer som ha r 8088- eller 
8086-processorer: NEC, Fujitsu, 
Oki, Toshiba, Matsushita, Sord, 
Mitsubishi och Canon har vi sett 
hösten 1981 i Tokyo. 
• Luxor köper Micropolis dub
belsidiga nexskivenheter, 96 TP/. 
för 6- 7 milj kr som skall sitta i 
ABC 832. Leveransen står 
Malmö-företaget Mica Datapro
dukter ab (Hobbydata) för. 
• Vi har tidigare skrivit om det 
Winchester-minne med kassett
bandkopia .om Mica Datapro
dukter håller på att utveckla. Det 
arbetet slutförs nu med lån från 
STU, S-E-Banken' och utveck
lingsfonden i Malmöhus län. Lå
nen omfattar totalt I mkr. • 

• -- . 

::-,;;:-... " 

Realtidanalys av ljudintensitet 
Briiel & Kjaer:s nyutvecklade sy
stem för frekvensan a lys av ljudin
tensitet i reell tid öppnar nya 
områden när det gäller akustiska 
mätningar. 

Intensitetsmätningar är t ex ett 
bra hjälpmedel för a tt bestämma 
ljudeffekten hos ett objekt även i 
störda miljöer, d v s mätni ngen 
kan utföras helt utan krav på 
speciella mätrum (s k ekofria 
rum). 

Eftersom man med den speciellt 
utformade mikrofonproben även 
fastställer riktningen hos intensi
teten kan man enkelt avgöra vad 
som strålar ut resp absorberar 
Ijudenergi hos ett objekt, ett a n
vändbart hj älpmedel i kampen för 
tystare produkter. 

Mätsystemet typ 3360 består av 
fyra delar : 

I) Sjä lva analysatorn som arbe
ta r med helt digita la filter i ters
resp oktavband inom frekvensom
rådet 3,2 Hz - 8 kHz. 

Programmerbar 
If-generator 

2) Resultatet presenteras på en 
separat 12" -bildskärm i form av 
stapla r, vars ljusintensitet indike
rar riktning hos den uppmätta 
ljudintensiteten . 

3) Mikrofonproben som är ba
serad på två matchade par av 
kondensatormätmikrofoner med 
fyra distansstycken. Konstruktio
nen gör a tt mikrofonerna kan 
kal ibreras på sedvanligt sätt med 
Pistonfon typ 4220 så att presen
terat värde blir i dB re I pw/ m' . 

4) Handhållen fjä rrstyrn ings
enhet som även presenterar nivån 
i en valfri kanal och varifrån den 
linjära integrationen kan styras, 
så även utskriften. 

Analysatorn, som i grund och 
botten är den beprövade 213 1. 
kan fungera som en helt van lig 
analysator för ljudtryck nivåer och 
har då originalfrekvensområdet, 
d v s 1,6 Hz - 20 kHz. 

B& K har tel 08/711 27 30. 

Adret presenterar en noggra nn 
If-generator, modell 2230A . för 
frekvensområdet lO Hz - I MHz. 

Frekvensinställningen sker med 
tumhjul eller a na logt. Ut nivån 
ställs också in med tumhjul i 
området -69,99 till + 19,99 dBm 
över O, 75, ISO eller 600 ohm . Den 
är progra mmerba r över bcd eller 
GPIB. 

Svensk representant : Saven ab, 
tel 0764/31580. 
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Fig 3. Längst ned till vänster ser vi det Iii/a 
uret som är monterat i radiostyrningens 
sändardel. 

Fig 1. Klockmodulen som an
vänds i konstruktionen ser vi här. 
Inkoppi ingen framgår av nästa 
fig· 

Av LENNART THÖRNELL 

Sändaren för 
radiostyrning 
får digitalur 
~ Innehållet i armbandsur av sijjervisande typ är 
användbart i många sammanhang. 
~ Av artikelnjramgår hur man kan använda uretför 
tidtagning vid tävlingar med radiostyrda modeller. 

•• En klocka med stoppur
funktion monterad i radios t yr
ningsanläggningens sändare kan 
man ha mycket nytta av . När 
man i modellsammanhang se
gelflyger, kör bil eller båt kan 
det vara intressant att mäta 
flyg- resp varvtid . Det är nästan 
omöjligt att själv ta tiden när 
klockan är fastsatt på armen, 
men om den placeras på lämplig 
plats på sändaren och om man 
förser den med lite större tryck
knappar går det utmärkt att läsa 
av den . 

Klockan kan också utnyttjas 
för att ge ackumulerad sänd
ningstid och på så sätt får man 
en viss kontroll över ackumula
torns kvarvarande laddning. Om 
uret dessutom har alarmfunk
tion kanske man också kommer 
hem i tid, för en gångs skull! 

Uret matas 
med 1,5 V 

Matningsspänningen skall 
vara ca 1,5 V. Den tar man 
lämpligen från sändarackumu
latorn genom en spänningsde
lare eller bättre, genom att ta ut 
spänningen över tre dioder. För 
att ackumulatorn inte skall lad
das ur för snabbt måste ström
men genom spänningsdelaren 
eller dioderna hållas under l 
mA. D~n låga strömmen genom 
dioderna gör att spänningen blir 
ca 1,5 V. 

Om alarm skall användas 
måste man tillgripa transistor
stabilisering. Alarmet drar 
nämligen ca lOmA och det vill 
man ju inte ha som konstant 
förbrukning . Fig 2 visar en 
lämplig koppling. I det här fallet 
har spänningen tagits från plus-
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Fig 2. Si IrIir .",I"tn ,..." mo
d"le" pr .tt bttulkomm •• lM ... 
En t",,,,istor_ fyr. dioder oc" ett 
mo",i"d ger "mplig ,,.,,,,;,,g 

~--lrtDI(I--Ir--.., till k'ockmod,,'ell. De" adr. 

BC5 57 

sidan för att spara en transistor 
till summern. Knapparna på 
klockan är vanliga slutande kon
takter. Här sluts pius-spän
ningen till respektive ingång. 
Vissa moduler sluter i stället 
nollan. För att vara säker måste 
man alltså mäta vilken polaritet 
som används. Tryckknappfunk
tionen flyttas ut genom att man 
på modulen löder trådar på kon
taktstället. Den använda klock
modulen har fyra tryckknappar, 
men den fjärde används endast 
för inställning av normaltid. Om 
bara stoppurfunktion önskas 
räcker det alltså med tre kontak
ter. 

Klockmodulen i fig l kostar 
under 100 kr och har då flera 
finesser : Klocka med två tidzo
ner, stoppur från 1/ l 00 s till 24 
timmar med mellantid och 
dubbla sluttider, är förprogram
merad för skottår samt har 
alarm från en yttre summer. En 
sådan kostar ca 15 kr och kan 
köpas från LT Elektronik, 
Kungsgatan 70, 641 36 Katrine
holm. 

Varierande temperatur 
gav tidfel 

En armbandsklocka skall för 
att gå exakt ha en omgivnings
temperatur på 28°C. I sändaren 
kommer temperaturen att va
riera ganska mycket. Det spelar 
ingen roll för stoppurfunktionen 
då avvikelsen är väldigt liten 
men spelar i stället större roll 
om man använder den normala 
tidfunktionen. Om klockan går 
fel en minut per månad är ju det 
procentuella felet ändå mini
malt litet, och den kan justeras 
om man så önskar. 

Skilda kopplingsur arbetar 
väldigt olika. Vissa visar bara 
sekunder och max 24 minuter, 
andra 1/ l 00 sekunder med max 

tr.",i,torll driPer ,,,mmer .. 

eåc 
BC557 

(OVAN) 

upp med 
köpet! Den modul som jag lyc
kats hitta mäter från 1/100 s 
upp till 24 timmar. Efter en 
timme är upplösningen l s. Mo
dulen täcker alltså alla tänkbara 
tidtagningar i tävlingar med ra-
diostyrda modeller. . 

Montera uret 
på sändaren 

Gör hål för sifferindikatorn 
på lämplig plats i sändarlådan. 
Löd fast trådar med lämplig 
längd på modulen enligt fig 3. 
Själva modulen limmas lämpli
gen fast med silikongummi . 
Kontakterna för S l-S3 monte
ras så att de blir åtkomliga 
utanför lådan, medan S4 som 
endast används för inställning 
av tid kan fästas inuti lådan. 

Övriga komponenter till mat
ningsspänningen löds på löd
stöd. Mät spänningen till modu
len före inlödningen! Den skall 
vara 1,2-1,8 V. Kom ihåg att 
ladda sändarackumulatorn 
minst en gång per månad om 
klockan ansl uts före sändarens 
strömbrytare: den kommer ju 
att dra nästan l mA. 

Eftersom varje fabrikat och 
modell har skilda funktioner för 
olika knappar är det menings
löst att ge information härom. 
Var och en får läsa den instruk
tion som medföljer klockan. Det 
är naturligtvis ingen ski llnad på 
klockans funktion bara för att 
man flyttat ut kontaktfunktio
nerna. Om ni tänker "slakta" ert 
armbandsur, tänk då på att 
mäta om kontakterna sluter mot 
pi us eller noll volt! 

I ett kommande nummer föl
jer en beskrivning av hur man 
kan kombinera en klockmodul 
med ett laddningsaggregat för 
att åstadkomma perfekta ladd
ningsförlopp. • 



Acoustic 160 
160 liter 200 W 
Pris: 1.595:-/st inkllåda o moms 
1 års garanti 

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

Pris 295:-

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

Pris 398:-

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

Pris 895:-

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

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

Rila subwoofers 
Saknar du det verkliga bastrycket -
här är lösningen. RILA SUBWOO
FERS - den lilla lådan med det 
stora ljudet. Kan placeras var som 
helst. Upplev en ny dynamik hos di
na skivor - den verkligt djupa ba
sen . Finns i 100 L och 60 L utfö
rande . 

•• 

BYGG SJALV! 

BILA 
MELLANREGISTERHORN 
MED DRIVER 

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

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

Informationstjänst 13 

Rila 
Subwoofer 
Ca-pris 975: - /st kompl inkl moms 

SUPERHORN 

A 155 
125:-

A 138 
65:-

A 105 
59:-

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

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

Sänd mig gratis katalog 
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Nu har Bang&Olufsen 
fått t o m professor Dolby att 

tappa hakan! 
Äntligen kan du göra kassettinspelningar med samma 
HiFi-kvalitet som dina bästa skivor. 

För första gången är det möjligt att göra kassettinspelningar 
med en ljudåtergivning av samma höga återgivningskvalitet som 
hos de allra bästa kivorna. Och detta t o m på vanliga standard
kassetter! 

Musiken kommer framstå med fler detalj er. Öppnare och lufti
gare än någonsin tidigare. Något som gör Beocord 8002 och 
Beocord 9000 till det bästa valet för den verk ligt seriöse 
lyssnaren. 
Världens första och enda kassettdäck med HX Professionai 
inspelningssystem! 

Hittills har de högsta frekven erna försvagats eller helt för
svunnit vid inspelningar med konventionella kassettdäck. 

Vårt nya patenterade inspelningssystem, HX Professional, 
eliminerar det problemet och ger optimalt arbetssätt för varje 
band. 

De högsta frekvenserna kommer med, och lyfter därmed åter
givningskvaliteten av musik. till en helt ny nivå. 
Teknologin bakom den nya uppfinningen. 

HX ProfessionaI. "HX" står för Headroom Extension, på 
svenska ungefär "fritt spelrum". Och den överlägsenhet som 
HX Professionai ger andra inspelningssystem, är ett fÖrbättrat 
dynamiskt frekvensomfång, dvs utökat utrymme för musiken. 

"Professional" talar för sig självt. 
Men för att visa hur "professional" Bang&Olufsens uppfin

ning är, kan nämnas att världens ledande inspelningsstudios 
planerar att införa HX Professionai på sina studiomaskiner, för 
att kunna erbjuda inspelad musik av tidigare ouppnåelig och 
okänd kvalitet. 
Vad ger HX Professionai dig? 

Beocord 8002 och Beocord 9000 är de första och enda kassett
däcken som kan ge dig något som alla kassettdäck eftersträvat 
men ännu inte kunnat ge. Nämligen, enkelt uttryckt: Vad du får 
ut, är exakt det du matat in! 

Ända sedan bandspelaren uppfanns av dansken V Poulsen för 
cirka 80 år sedan har alla tillverkare strävat att nå just hit. 

Det har tagit nästan ett århundrade tills en grupp av Bang& 
Olufsens ingenjörer, för första gången i bandspelarens historia, 
kunnat göra ett kassettdäck som ger detta fulländade ljud. 

Ett ljud precis så bra som själva signalkällan. 
Vanliga järnband ljuder plötsligt som dyra metallband. 

Du får exakt återgivning av alla frekvenser. Och i tekniska 
termer är förbättringen av dynamiken för normal band cirka 6 

dB vid 10.000 Hz. Även metallpartikelbanden förbättras med 
cirka 3 dB vid 10.000 H z. 

BrveI & ~IOIN 

50 Re' lJIveI F\tgeI Re<: No SIgn JSJ Dat. 196Hl6-15 ". 
dB 

25C n'MI/m 
I 

r-/ ---=:::::::: :-., 
ao 

\' 
l\ 

30 31,6 

1\ \ 
\ \ 

20 10 

10 L\ 
\... 

3,16 

o I 
20 Hl: 50 KlO 200 5C(l 1kHz 2 10 20 

Measunng OD,eet Vi' -4860 . lEe Fe,Q, 

Inspelningen i ett konventionellt kassettdäck. 
Alla kassettdäck använder bias, dvs en förmagnetisering för att 

linjärisera och få in så mycket som möjligt på bandet. Och 
därmed bästa möjliga återgivningskvalitet. Biasen är en högfre
kvent, ohörbar signal som matas in på bandet under inspelningen. 

Problemet vid konventionella inspelningar är att bandet kräver 
olika bias för höga, låga och medelhöga frekvenser för att ge 
maximal utsignal. 

Men. Nuvarande inspelningsteknik tar ingen hänsyn till detta, 
utan biasinställningen är densamma hela tiden, oavsett frekvens. 

Och eftersom musiken i sig själv också fungerar som bias, 
övermättas bandet när dessa två bias adderas. 
Inspelningen i Beocord 8002 och 9000. 

Beocord 8002 och 9000 använder också bias vid inspelning. 
Men före inspelningshuvudet har vi infört en ny krets, HX 

Professional, som mäter och justerar biasinställningen i relation 
till innehållet av höga frekvenser. 

Resultatet är så häpnadsväckande att t o m professor Dolby 
tappade hakan! Och skaffade sig rätten att utnyttja vårt patent på 
stående fot. Resultatet är enastående. Speciellt för musikens 
crescendon, där enorma krav ställs på utstyrbarheten för att ge 
tillräckligt dynamiskt frekvensomfång. 

Medan de höga frekvenserna i ett konventionellt kassettdäck 
adderas till biasen och ger övermättnad, så styr HX Professionai 
hela tiden biasen när högfrekvensinnehållet varieras under 
inspelningens gång. 

Därmed åstadkoms ett "fritt spelrum" för signalen på bandet 
och ger större utrymme för musiken. 

Resultat: "Vad du får ut är exakt det du matat in" . 
En helt ny era i bandinspelningens historia har börjat. 

Bang&Olufsen 
Tel 08-981340. 

Informationstjänst 14 
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Nycklingsll'dning 

Fig l . Av figuren f ramgdr hur FT 22 1 nyck las. Modifieringarna, de 
tjockare grd linjerna, avser nyckling av ytterligare ett steg. Se texten. 

+ 

Telegrafi utan 
nycJielknäppar 
För sändare på amatörbanden gäller enligt regle
mentet B:90 från Televerket: "Sändare får icke uppta 
onödigt stor bandbredd. Vid telegrafi skall tecknen 
vara väl avrundade såväl i början som i slutet av 
teckendelarna. " 
Många fabriksbyggda stationer uppfyller tyvärr inte 
det här kravet. Artikeln utreder varför man får 
nyckelknäppar och hur man kan avlägsna dom. 
Av LEIF ÅSBRINK, SM5BSZ 

•• Så vitt vi vet finns det inte 
någon fabriksbyggd 2 m-trans
ceiver som har perfekt cw-nyck
ling. Den perfekta nycklingen ä r 
fri från nyckelknäppar vid ett 
frekvensavstånd av ett par kHz, 
den medger nycklingshastighe
ter på I 000 bokstäver per minut 
att användas vid meteorscatter 
och dessutom är den baktonsfri. 

Knäppfri nyckling kan enkelt 
åstadkommas även om tillver
karna ofta stru ntar i det. Lite 
svårare blir det att ordna knäpp
fri höghastighetsnyckling, sär
skilt om man vi ll ha god bak
tonsundertryckning. 

Yaesu FT 221 
som exempel 

Med FT 221 som exempel 
visar vi här hur man kan åstad
komma perfekt nyckling. Vi 
hoppas att texten är så utförlig 
att liknande modifieringar på 
andra stationer skall kunna ut
föras utan problem. 

I FT 221 sker nycklingen i 
emittrarna på två transistorer, 
QII07 och QIIOI, vilka båda 
arbetar vid 10,7 M Hz. Med 
nyckel uppe är signalen mellan 

55 och 65 dB svagare än med 
nyckel nere. Vid dx-trafik är det 
mer än tillräckligt, men lokal t 
kan det innebära att signalen 
blir svårläst" Ytterligare ca 25 
dB baktonsundertryckning får 
man genom att emitternyckla 
ännu ett steg, Q503, som arbetar 
på 144 MHz. De delar av kopp
lingsschemat som är aktuella 
visas i fig I . 
n,l2 Av fig framgår vilka 
åtgärder som vidtagits för att 
man skall få emitternyckling på 
Q503. Alla kontakter ä r upp
tagna på exciter-kortet. Därför 
har vi valt att låta nycklingen 
komma i samma kabel som 10,7 
M Hz-signalen, vilket kräver två 
drosslar och två kondensatorer. 

För att nycklingen skall bli 
snabb och ändå knäppfri krävs 
att samtliga nycklade steg spär
rar vid un gefär samma spän
ning . Eftersom fabrikanterna 
inte bekymrar sig om sådana 
detaljer, får den intresserade 
amatören göra det sjä lv. 

Sändarens olika steg 
måste nycklas samtidigt 

Nycklingen i äldre modeller 
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Fig 3. Enklast möjliga 
nyckel filter. Tyvärr ger det 
ofta mycket olika stig- och 
f al/tid. 

r-----------------------------------------~ 
+ BV 

O--+--L-l~---O Nycklingsledning Fig 4. Med det här 
fi ltret uppndr man näs 
tan lika stig- och f al/
tid. 

av FT 221 saknade helt filtre
ring. Lämpligen kompletterade 
man med ett nycklingsfilter enl 
f ig 3. Resultatet framgår av fig 
2. Överst ser vi spänningen på 
nycklingsledningen, nederst ser 
vi att hf-signalen kommer i två 
steg, vilket medför onödigt stor 
band bredd eller begränsad 
nycklingshastighet. Orsaken är 
inte svår att förstå: De två nyck
lade transistorerna Q II 07 och 
Q II 02 börjar arbeta när deras 
emitterspänningar - dvs spän
ningen på nycklingsledningen -
är ca 0,6 V under deras resp 
basspänningar. Som man kan 
förstå av fig I börjar Q II 07 att 
a rbeta vid ca 3 V på nycklings
ledningen, medan Q II O I inte 
kommer förrän vid ca 0,7 V. 

Modernare versioner av FT 
22'1 är bättre i det här avseen
det. Man har där ändrat RII03 
till 6,8 k och R II 02 till I k. Med 
dessa värden börjar QIIOI att 
arbeta vid 2 V på nycklingsled
ningen . Dessutom har en oav
siktlig ändring insmugit sig i en 
del moderna stationer. Trycket 
på kortet "R 1139" och "R 1140" 
har bytt plats, vilket gör att 

motstånd'en bl ivit felmonterade . 
Nu är de ju ungefär lika, så det 
spelar ingen större roll, men det 
gäller att se upp med det när 
man ändrar; motståndet från 
basen på QII07 till +8 V bör 
ändras till 12 kohm och det kan 
alltså stå antingen R 1139 eller 
R l 140 på kortet. 

De nycklade kretsarna 
undersöks steg för steg 

När man ska ll ändra en sän
dare så att alla nycklade steg 
börjar arbeta vid samma spän
ning på nycklingsledningen, bör 
man bryta upp ledningen och 
nyckla ett steg i taget medan de 
övriga jordas (=nyckel nere) . 
Till det för tillfället nycklade 
steget ersätts nyckeln med en 1 
k potentiometer mellan plus och 
jord. 

Spänningen till det nycklade 
steget mäts med en voltmeter 
och genom att studera uteffek
ten - eventuellt genom att 
lyssna på sändaren - får man en 
uppfattning om nycklingskarak
teristiken för varje enskilt steg. 
Vad man vill åstadkomma är att 
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Fig 5. Med ett /lktivtfilter 
enligt figuren får man 
höga nycklingshastigheter 
utan nyckelknäppar. Rut 
skall vara så lågohmig att 
emitterföljaren aldrig blir 
strömlös. 

Q 1601 I>----'~ 

~--+------<l Nycklingsled ng 

Till medhörningsosc. 
(Gamla nycklingsledningen) 

("; 11< 

'/ <;1 
Fig 2. Dubbla tidkonstanter blir följden av olika 
karakteristik hos de nycklade stegen. Spän
ningen på nycklingledningen visas överst. Under 
ser vi utsignalen till antennen. Med filtret enl fig 
4 får man en bakkant enligt den streckade 
kurvan, vilket tar bort "svansen" på hf-signalen. 

Q 1601 _-..... --- . ------ - -- - - - - .... ---<7. ().-, 
....L.. 

~ enkel Re-länk 

Fig 6. Om man inte har 
tillgång till minusspän
ning kan man använda den 
här kopplingen, som är ri
tad för FT 221. Med 
smärre modifieringar av 
motståndsvärdena, se tex
ten, kan kopplingen använ
das i andra stationer. Då 
utgår QI601 och nyckeln 
kopplas enligt de strec
kade linjerna. 

+8V--~==r-~-~~+1 

aktivt lågpassfilter 

Fig 7. Envelopen hos en utsignal när nyckeln är 
en enkel RC -länk resp ett aktivt filter. 

stegen börjar arbeta vid en och 
samma spänning, t ex 2 V. 

Det gör man antingen genom 
att justera basspänningen eller 
genom att tillföra nycklings
spänningen över en spännings
delare Ufr FT 225 i RT 1981 nr 
6/7 där fälteffekttransistorn 
Q510 nycklas genom en spän
ningsdelare om 6,8 k till nyckeln 
och 1,8 k till jord). 

Om basspänningenändras 
bör man även ändra emittermot
ståndet, så att strömmen i tran
sistorn bibehålls. 

När alla stegen har något så 
när lika nycklingskarakteristik 
återstår bara att utforma en 
krets som styr spänningen på 
nycklingsledningen i takt med 
nyckeln men med lämplig filtre
ring. 

Tre typer 
av nyckelfilter 

Det enklast tänkbara filtret 
(fig 3) har den nackdelen att 
bakkanterna på tecknen blir 
mer eller mindre kraftigt för
längda, se fig 2. Formen på 

tecknens framkant bestäms av 
re-länken, medan bakkanten be
stäms av C och den ström som 
kommer från emittrarna genom 
nycklingsledningen. 

Om något av stegen nycklas 
genom en spänningsdelare be
hövs dessutom ett motstånd från 
nycklingsledningen till plus (I k 
i FT 225), eftersom man eljest 
får en bakton på grund av 
strömmen genom spänningsde
laren, som ju ligger parallellt 
med nyckeln . 

Om en nyckling enligt fig 3 
ger alltför olika stig- och falltid 
kan man använda en krets enligt 
fig 4. Det justerbara motståndet 
ställs in så att sändaren nätt och 
jämnt blir strypt när nyckeln är 
uppe. I kopplingen medför 
strömmen från den lågohmiga 
spänningsdelaren att teckenslu
ten blir ungefär lika snabba som 
tecknens början. 

För vanlig telegrafi duger en 
nycklingskrets enligt fig 3 eller 
fig 4. Vill man höghastighets
nyckla för meteorseatter bör 
man göra en mer komplicerad 
nycklingskrets. Iden är att ett 
f1erpoligt, aktivt lågpassfilter 

47k 

kopplas mellan nyckeln och 
nycklingsledningen som matas 
lågohmigt, så att strömmen i 
nycklingsledningen saknar in
verkan . Enligt fig 5, med R = 
3,9 k och C = 0,22 J.LF, kan man 
nyckla i l ODD-takt. Det minsta 
av R2 och R3 bör vara betydligt 
mindre än R, t ex l k. Med R2 
och R3 ställer man in spän
ningen vid nyckel uppe, så att 
sändaren nätt och jämnt är 
strypt. Med R l kan man reglera 
uteffekten, och R l bör väljas så 
att eventuella ale-kretsar ej ak
tiveras. 

l många stationer, t ex FT 
221, har man inte tillgång till 
någon minusspänning. Med de i 
denna artikel beskrivna modifie
ringarna fungerar ett nycklings
filter enligt fig 6 alldeles ut
märkt. 

Teckenformningskretsen 
Q 160 l är egentligen onödig, 
men eftersom den finns får den 
sitta kvar. I äldre stationer som 
saknar kortet med Q 160 l kan 
man lika gärna använda ett mot
stånd (streckat ifig6). Medhör
ningen sätts i så fall direkt på 

6811 

...... __ N.:...yc_kl ingsl edni ng 

nyckeln . 
I fig 6 har motståndet på 47 k 

samma funktion som R l i fig 5. 
Det aktiva lågpassfiltret med en 
emitterföljare kräver att spän
ningen på basen aldrig går un
der ca 0,8 V. Därför bör det 
motståndet inte vara större än 
47 k. Spänningsdelaren 68 och 
47 ohm har samma funktion 
som R2 och R3 ifig 5. Konden
satorn på 220 pF är nödvändig 
för att förhindra hf-likriktning i 
transistorn . 

Morsenyckling 
en form av am 

Skillnaden mellan en nyck
ling enligtfig 3 eller fig 4 ochfig 
5 eller 6 framgår av fig 7. 
Morsenyckling är ju en form av 
amplitudmodulering (med kant
våg) . 

Med en enkel re-länk avtar 
sidbanden = nyckelknäpparna 
med 6 dB för varje fördubbling 
av frekvensavståndet. Med det 
aktiva filtret avtar de med 18 dB 
i stället, vilket gör att man 
samtidigt får snabbare nyckling 
och mindre nyckelknäppar. • 
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Missa inte det här extra förmånlig 
erbjudandet att skaffa dig både 
en prenumeration på Båtnytt och 
ett ex. "Loggboken" inför somma
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LOGGBOKEN GRAnSl 
Boken därdu gördina minnesanteckningar 
om båtårets alla färder, motorunderhåll, 
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OceanOvervakning 
och havsforskning 
från USA-satellil 
•• Övervakning av oceanerna 
natt och dag är målet vid kon
struktionen av det satellitsystem 
vilket är i vardande hos Lock
heed-bolaget Lockheed Missiles 

Havsforskning per segel och ånga 
mot oceanografisk övervakning 
från rymderna: USA-projektet 
NOSS betyder National Oceanic 
Satellite System och det indu
strikonsortium - Lockheed, 
ReA och Rock weil - vilket ut
vecklar projektet har målet två 
NOSS -satelliter uppe i rymden i 
mitten av 1980-talet; givetvis for
utsatt att inte de inledda budget
sparprogrammen begränsar for
verkligandet. 

& Space Company i Californien, 
firman som redan har bakom sig 
den oceanografiska Seasat-satel
liten. Projektet som nu är aktuellt 
går under namnet NOSS - Natio-

Uppskjutningen avses nämligen 
ske med Rymdfiirjan, och med 
den har som känt diverse svårig
heter inträffat under senare tid 
jämte omständigheten att den 
tillträdande administrationen i 
USA varslat hårda prutningar i de 
vetenskapliga programmen med 
den som bas. USA:s partners i 
Europa har eftertryckligt protes
terat mot hoten, som alltså har 
omstridda sparsamhetskrav till 
upphov. 

~ Det ligger bara lite mera än 100 år mellan den 
epok som på allvar började intressera sig för något 
slags vetenskapligt studium av oceanerna och dagens 
projekt för satelliter, vilka från rymden skall över
vaka havsvidderna. 
~ Haven är inte bara vattenvägar med fortfarande 
betydande risker för sjöfarten. Oceanerna rymmer 
gigantiska rikedomar och bestämmer i väsentliga 
avseenden betingelserna för livet på jorden. NOSS
satelliterna får en omfattande instrumentering för 
att kontinuerligt mäta, övervaka och varna . 

nal Oceanic Satellite System. 
Lockheed har redan fått preli

minära kontrakt om 750000 dol
lars för s k conceptual design stu
dies, ett slags projektutkast. Upp
draget vill man slutföra ihop med 
två andra firmor i USA. 

Amerikanerna har tagit fasta 
på det pionjärarbete som utfördes 
på oceanforskningens område av 
den tremastade skonaren H MS 
Challenger under brittisk flagg 
1872 och ser NOSS som "en 
rymdålderns fortsättning och för
längning av denna tidiga havsut
forskning", med insats av mikro
vågavkännare i syfte att tillhanda
hålla kontinuerlig övervakning av 
världshaven i alla väder, dag som 
natt. Den alldeles övervägande 
delen av jordens havsytor befinner 
sig utanför de trafikerade lederna 
och är följaktligen inte möjliga att 
bevaka med gängse medel, påpe
kar den programansvarige chefen 
för projektet hos Lockheed, dr J H 
Cuill. Meteorologiska satelliter 
kan bara förse oss med en begrän
sad kapacitet för att förmedla 
mätdata över havsvädret och 
andra faktorer . 

- Enbart under 1979 gick 279 
fartyg över 500 ton förlorade till 
sjöss, erinrar Guill om: 

- Våra analyser ger vid han
den att åtminstone två tredjedelar 
av dessa haverier skulle kunna ha 
undvikits om . ett system likt 
NOSS funnits. 

NOSS färdiga ca 1985-1986 
Kontraktsanslaget, som medde

lats av NASA:s Washingtonadmi
nistration, innebär första fasen av 
ett utgiftsprogram om mer än 700 
miljoner dollars. Det har tillkom
mit i förhoppning om att inled
ningsvis förverkliga ett begränsat 
operativt bruk av fjärravkänning 
av oceanerna från rymden . Två 
satelliter kommer att skjutas upp 
med Rymdfärjan i mitten av 
I 980-talet, enligt planerna. Dessa 
satelliter kompletteras aven hel 

markstruktur omfattande data
processing, distribution och infor
mationshgring, och den konti
nuerliga användningen skall "tap
pas" i realtid till avnämarna . 

Lockheed har alltså gått sam
man med två andra bolag för att 
förbereda de slutliga förslagen för 
detta hittills unika system. Dessa 
partners är RCA och RockweIl 
International, vilka också tillde
lats s k fas l-kontrakt för system
studierna om inalles 750000 dol
lars vardera. Någon gång i som
mar kan väntas en slutlig överens
kommelse mella!1 beställaren 
NASA och de aktuella flyg- och 
rymdindustrierna. 

Dvs NOSS som projekt stöds i 
lika mån av NASA, USA:s för
svarsdepartement och den myn
dighet som heter Department of 
Commerce/National Oceanic 
and Atmospheric Administration, 
som ligger under Handelsdeparte
mentet: Alla tre skall admini
strera NOSS och hålla represen
tanter vid Goddard Space Flight 
Center i Greenbelt, Maryland. 

NOSS har alltså utvecklats ur 
experimentsatelliten Seasat, som 
konstruerades och byggdes av 
Lockheed. Seasat övertygade om 
att rymdövervakning av ocea
nerna är en överlågsen metod . 
Likaså har NOSS-studierna före
gåtts av erfarenheterna man fått 
av Nimbus 7, vilken är en experi
mentell miljökontrollsatellit som 
General Electric står bakom. 

Kontinuerlig fjärravkänning 
Den instrumentering som 

NOSS får ombord omfattar också 
fyra system, vilka baserats på 
installationer som praktiskt pro
vats ut i såväl Seasat som Nimbus 
7. Sensorerna, de avkännande 
\<:retsarna, skall inregistrera och 
överföra data rörande havsytans 
vågrörelser, vågornas höjd, vind
hastigheterna, temperaturer, fuk-

. tighet i olika skikt över havsytan, 
forts på nästa sida 
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OCEANÖVERVA KNING 
forts fr föreg sida 

isbildningar och den oceana topo
grafins fö rändringar. 

Dessa data från N OSS kommer 
inte bara att förbättra all ytburen 
marin transport i fråga om säker
het och effektivitet, menar Guill. 
" Fördelarna kommer också att 
inverka positivt på många andra 
industriella aktiviteter som fiske, 
oljeletning, kartering, undervat
tensexploration, miljöbevakning 
och all slags miljöprognosplane
ring jämte en hel del andra, där 
säkerhet och levebröd hänger på 
tillförlitliga , 'aktuella informatio
ner om havet och havsvädrets 
snabba förändringar" , anser han. 

Utprovade system 
Den instrumentering som 

NOSS skall övervaka havsvid
derna med från rymden inklude
rar en hel del som redan praktik
provats uppe i både Seasat och i 
Nimbus-satelliten . 

• Sålunda kommer man att från 
Seasat överta den speciella höjd
mätare - i två exemplar i NOSS 
- som "känner av" vågornas höjd 
liksom isformationer, topografi 
och strömmar. 
• En s k Scatterometer i form av 
en ny version mot tidigare med sex 
antenner i st f fyra ingår för att 
mäta utsnitt av havsytorna jämte 
vindhastigheterna över aktuella 
områden. 
• Den avkännande mångkana
liga mikrovågsradiometer som 
fanns i Seasat och i Nimbus 7 
kommer att hysas i NOSS i en 
större upplaga, och detta instru
ment ger fortlöpande data om 
havsytans temperatur, vindrörel
serna och isförekomsten där. 
• Övertagen från Nimbus 7 är 
slutligen också vad man kallar 
Coastal Zone Color Scanner, den 
avkännande och registrerande en
het vilken är specialgjord för över
vakning av gränsområdena mellan 
kust och hav: 

Den ger ett data flöde över alla 
slags föroreningar som släpps ut 
eller är under formering och kan 
mera specifikt också informera 
om skeendet i fråga om strandero
sion, slambildningstendenser i 
flodmynningar eller hinder för 
utsläpp från vikar etc, faror för 
fiskodlingar, fiskeriprojektstör
ningar, fiskförädlingsutveckling, 
bevakning av skilda slag med an
knytning till detta samt, sist men 
inte minst, kontroll av sjukdoms
tillstånd i vattnen och deras 
strömdrag, som t ex tillståndet 
"red tide". • 

Mobilstation från Zodiac 
Searcher 23 FM heter en fi

nessrik privatradio från Zodiac 
Svenska ab. 

Sta tionen är godkänd enligt Te
leverkets nya bestämmelser för 
trafik på 23 kanaler med a m eller 
fm som modulationssä tt. Bla nd 
finesserna märks en minneskrets 
som är enkel a tt programmera. 
Den kan lagra upp till fem valfria 
kanaler för specialbevakning. 

Signallamphållare 
och tryckomkopplare 

GhielmeUi ag, Schweiz, ha r 
kompletterat si tt sortiment av 
kretskortkomponenter med en 
tryckomkopplare- och signal-
lamphålla rmoduI. Programmet · 
omfa tta r sig na llampor, tryckom
kopplare med eller utan belysning, 
återfj äd rande eller med låsning. 
Varje tryckknapp kan bestyckas 
med maximalt två växlingskon
takter och telefonlampa T4,6 . 
Märkspänningen är 50 V och max 
ström belast ning 0,5 A vid 48 V. 
Kontaktern a är förgyllda och 
sjä lvrengöra nde. 

Generalagent: Dataswitch ab, 
tel 0817546430. 
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Searcher 23 FM är försedd med 
digital frekvenssyntes av typ pli , 
elektronisk kanalväljare samt di
gital kanalindikering. Den är 
också utrustad med effekt- och 
s-meter av analog typ, frånkopp
lingsbar, störningsbegränsare/ 

Stabiliserande 
nätfilter 

Data-Stab är ett svenskutveck
la t, stabilisera nde nät:filter från 
lIT M ultikomponent i Solna och 
specia lanpassat för eliminering av 
driftstörningar på data- och elek
tronikutrustningar. 

Bland andra fördelar kan näm
nas: Hög transientdämpning (60 
d B asymmetriskt), filtrering även 
på skyddsjorden, rfi-filter på ut
gången för maximalt ren utgångs
signal och lastutjä mningsmöjlig
het. Dessutom är det enkelt att 
koppla in samt har en ingångskon
takt och två utgångskontakter 
som standard. S ladd med jordad 
stickpropp medföljer. 

ITT har tel 08/835 l 50. 

störätare sa mt uttag för sna bb t-----------..."....--+-
inkoppling av lots- och vägra-
dioanrop. 

Zodiac ha r tel 08/4407 10. 

Lysdiodvisare 
med 101 element 

En röd lysdiodvisare med 101 
dioder, HDSP-8820. finns nu till
gänglig från Hewlett-Packard. 
Den är lä ttavläst tack vare sin 
storlek (10,53 cm) och ett alterna
tiv till mekaniska instrument. 
Upplösningen l % och breda lys
dioder (1,52 mm) innebär nog
grann och tydlig avläsning. 

HDSP-8820 är kompakt och 
energisnål för a tt underlä tta an
passning till såvä l instrument som 
system. Gemensam katodkopp
ling av dioderna innebär enklare 
a npassning till mikrodator och 
an nan utrustning. Det ställs låga 
krav på kraftförsörjningssyste
met, tack va re låg effektförbruk
ning hos dioderna . 

Den är med si na 101 LED
element anvä ndbar som status
eller positionsindikator i indu
striella reglersystem och som vi
sare i instrumenttillämpningar. 

Tel till HP är 0817300550. 

Ny typ av 
kabelfäste 

Produkten är gjord för att er
sä tt a buntba nden i de flesta appa
ratapplikationer där ett mindre 
anta l kablar skall fästas upp. 

Den största fördelen med kabel 
fästet är att det inte är en en
gå ngsa rtikel utan ka n vikas upp 
och böjas ti ll baka allt eftersom 
man byter ut eller ändrar antalet 
kablar. 

Ka belfästet är tillverkat av yt
behandlat Sedd-stål med ett över
drag av pvc. 

Det finns i storlekar från 30 till 
82 mm lå nga och det fästs genom 
att ma n skruvar, nitar, punktsvet
sar eller spikar etc. 

Representa nt : CBL Curt Lann
mark, tel 08/67 73 12. 



Anslutningsdon för twin ax-kabel 
I datasystem och annan elekt ro- tion M I L-C-3655. 

nikutrustning där stor frihet från Donen finns hittills att få som 
störningar är önskvärd a nvänds stift propp och hylsdon för I-h å ls-
ofta en skä rmad 2-ledare av hög 
kvalitet (s k twin ax-kabel) för montage i chassi. Vid kabelskarv 
signalöverföring . a nvänds en adapter mellan två 

En se rie a nslutningsdon av mot- stiftproppar. 
svarande kvalitet har nu utveck- T win ax-kontakter och lämplig 
lats för a nvä ndning tillsammans kabel (Belden 9207) kan numera 
med denna ka beltyp. Anslutnings- normal t fås för omgående leve-
mässigt är donen pola riserade och rans från Elfa Radio & Television 
utförda i enlighet med specifika - ab, tel 08/7300700. 

Insamling och analys 
Data Precision har utveckla t 

instrument för insamling och a na 
lys av a naloga signaler. I instru
mentet DaTa 6000 kombineras 
egenskaperna hos ett digitalt min
nesoscillOskop, dig ital våga naly
sator, tra nsientrecorder, spek
truma na lysa tor , datainsam lings
system sa mt sys te m för styrn ing 
av IEEE-488-buss . 

Instrumentet består aven hu
vudenhet med processor, minne 
och en 9" bildskä rm för både 
grafisk och a lfa numerisk presen
ta tion. Till den finns ett an ta l plug 
in-enheter med sign a Ikonditione
ring, a / d-omva ndling etc. 

U-signa ler digitaliseras med 
samplingshastigheter upp till 100 

kHz och med 14 bit upplösn ing i 
amplitudied; hf-signaler med upp 
till 100 MHz samplingsfrekvens 
vid 7 bit upplös ning. Upp till fyra 
kanaler med isolerade nytande 
ingångar kan samtidigt regis tre
ras med If-enheten 610. Hf-enhe
ten 620 multiplexar två ka na ler 
vid upp till 50 M H z och 8 bit e ller 
en kanal vid 100 MHz och 7 bit. 
Dessa är' de två första insatserna i 
en planerad fami lj . 

Mellan plug in och bildskärm 
finns processorn som är en Moto
rola 68000 mikrodator med lOk 
minne för mätvärden (expander
bart till 100 k). Upp till fyra 
signaler kan visas sam tidi gt och 
oberoende av varandra positione-

Fiberoptiska 
dat alänkar 

AMP introducerar en experi
mentsats för hel-duplex med 
fiberoptiska da talänkar. Den in
nehå ller de komponenter som be
hövs för att bygga två sändare/ 
mottagare med fiberoptiska 
gränssnitt och kan a nvändas som 
sändare eller mottaga re i hel
duplex datalä nk . Vidare kan man 
ha dem som reläs ta tioner (repeat
rar ) på en fiberoptisk förbindelse. 

Sändtagarna är avpassade för 
ttl-n ivåer och ingångsmodulen 
ka n ta emot insignaler på upp till 
20 Mbaud med en bitfelhastighet 
på I x 10-9. Det optiska gräns
snittet utförs med komponenter · 
från Motorola och AMP:s fibe
roptikdon . 

I experimentsatsen ingå r Iys
dioder och detektorer, don för 
aktiva kretskortskomponenter , 
don för 200 J.Lm kabel, metall buss-

ras eller expanderas i x- eller 
y -led. 

Ka na lerna kan överlagras eller 
separeras och a na lyseras med hå r
kors som ma növreras över bild
skä rmen , ma rkrör som nyttas 
lä ngs kurvformen , bas linjeska la 
och rutnät. 

Markören ka n a nvä ndas till att 
korrelera da ta i olika tid . Alla 
mä tvä rden visas a lfa numeriskt i 
nederkanten på skä rmen med 
bäs ta upplösning. 

In / ut-kommunika tion med 
mikrodatorn finns i IEEE-488-
eller RS232-form . Dubbelt nex
skiv minne och x -y- plotter fi nns 
som tillbehö r. Två av varandra 
oberoende tid baser stå r till a nvän
da rens förfogande och de ka n 
kopplas till endera av de fyra 
kanalerna. För va rje tid bas ka n 
full pre- resp post- tri gger upp till 
64 k mätvä rden instä ll as. 

Signalanpassning görs över 
samma interak tiva anvä nda rpro
gram som analys, beräkningar och 
in / ut-kommunikation. Använda
ren kompensera r för dämpning i 
probar, kopplar till filter, ändra r 
tidbaser och trigg ni våer genom 
a tt trycka på en på bildskärmen 
anvisad tangent. 

H uvudenheten uta n plug in 
kostar ca 40000 kr , If-enheten ca 
18 000 kr och hf-enheten ca 
38 000 kr. 

Svensk represe nta nt: Lager
crantz Elektronik ab, tel 0760/ 
861 20. 

ninga r och polerfilm . Vidare ingår 
integrerade kretsar , spola r samt 
kretskort som behövs för a tt 
bygga sä ndare / mottaga re . 

Marknadsförs av: AMP 
Svenska ab, tel 0758/104 00. 

Nytt kraft aggregat 
f rån Technipow er 

Technipower presenterar ett 
kraftaggrega t i minia tyrutföra nde 
med må tten 43,2 x 2s,4 x 2 1 ,5 mm. 
Det är avse tt a tt monteras på 
tryck ta ledningskort. 

Det har följande da ta: 
- Inspänn inga rna 115 resp 

220 V växels pänni ng och 50 resp 
60 H z. 

Kortsl u tn i ngssäker t 
- Justerbara utspänningar 

frå n 5-24 V likspä nning. Även 
dubbla utspän ninga r ± 15 V lik
spänning finns på progra mmet. 

- Utström 5-500 mA 
- Isolationsspän ningen 2000 

V effektivvärde. 
- Arbetstemperatur 

60°C. 
-10-

Svensk representa nt ä r Elek
triska instrument ab Elit, tel 
0758/ 180 40. 
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Dolby HX Professionai 

nyH inspelnings
system 
förband 
frål, danska Bang BOlufsen 
• I RT 1982 nr l testade vi ett antal 
kassettdäck, däribland Bang & Olufsen 
8002 med HX Professional. Här kommer en 
fyllig presentation av systemet, som inte är 
något brusreduktionssystem utan ett helt 
nytt sätt att fastlägga arbetspunkten i 
magnetbandspelare. 
• Artikeln är en "Laboratory Information" 
från Bang & Olufsen och formar sig till en 
bred introduktion till magnettekniken 
i allmänhet. 

•• Band fö r inspeln ing görs av 
magnet iskt materia l som bla ndas 
med ett bindemedel och därefter 
läggs i ett tunt skikt på en plas t
remsa . För a nvä ndning i kassetter 
ä r remsa n 3,8 1 mm bred . Det 
magnetiska ma teria let ä r inte ho
mogent uta n bestå r av miljonta ls 
små part ikla r , vilka va r och en ä r 
en magnet. M agneter av den stor
lek som a nvänds i magnetba nd 
ka n a ldrig avmagnetiseras helt , 
men riktn ingen hos magnet ise
ringen ä r slumpvist ordnad så 
lä nge ba ndet är "bla nkt ", oi nspe
la t. Fä lten frå n de enskilda små 
magneterna utj ä mna r dä rmed 
va ra ndra . Fas tä n magneterna ä r 
mycket små, gä ller ä ndå sa mma 
lagar fö r magnetba nd som för 
a ndra magneter. 

Olinjär inspelning 
En magnet bildas nä r ett pas

sa nde ma teria l utsätts för ett 
magnetiskt nöde. N ä r ett n öde 
utgå r frå n inspelningshuvudet , 
magnetiseras ba ndet i en gra d 
som bestä ms av den streckade 
kurva n i f ig 1 a. Den kurva n ka llas 
ma teria lets hystereskurva. N ä r 
ba ndet rör sig bort frå n inspel
ningshuvudet , och 'det magnetiska 
fä ltet upphör , sker en viss avmag-

netisering. Hur mycket perma
nent magnetism som blir kva r i 
ma ter ia le t beror dels av hur sta rkt 
magnetfä lt det utsa ttes för och 
dels på en fys isk egenska p hos 
mater ialet självt , en egenska p som 
kallas rel1)a nens. 

Verka n är emellertid inte linjä r , 
uta n fö ljer den kurva som visas i 
fig 1 b. vi lke n ka n hä rledas ur 1 a 
som visas . Kurva n kan delas in i 
tre tydliga områden, beroende på 
magnet iseringens styrka. Vid 
mycket låga magnetiseringsnivåer 
runt cent rum av fig uren är kurva n 
in te en rät linje, dvs den är olinjär. 
För ni våer som är sta rka re ä n så 
ä r magnetiseringen proportionell 
mot nödet , dvs sa mba ndet ä r lin
jä rt (mella n punkt 2 och 5 i fig 1 
b). Om ma n ökar nödet ä n mer , 
nå r magnetiseringen ett max
imu m och öka r inte lä ngre, hur 
mycket ma n ökar n ödet. M agne
ten sägs därmed va ra mättad. 

Om ma n ska ll spela in ett pro
g ra m på magnetba nd måste det 
magnetiseras lä ngs sin utsträck
ning till en styrka som motsva ra r 
den a kustiska signa l vilken mot
togs av mikrofonen. Signa len frå n 
m ikrofonen fö rstä rks och leds t ill 
ett inspeln ingshuvud dä r e tt mag
netiskt nöde bildas i dess lu ftspa lt 
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Fig l. Hystereskurvan bestämmer bandets magnetiska egenskaper. 
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Fig 2. Bandinspelningens princip: En ström flyter genom en 
elektromagnet. Därvid utgår ett flöde från den och magnetiserar 
magnetpartiklarna på bandet som rör sig i förhållande till 
elektromagneten, inspelningshuvudet. När det magnetiserade ban
det rör sig förbi en annan, eller samma elektromagnet, avspelnings
huvudet, induceras spänningar proportionellt mot magnetiseringen 
i huvudet. 

meda n bandet dras fö rbi gap'et 
e ller spa lten , som visas i f ig 2. 

U nder påverka n frå n det nöde 
som bildas av inspel nings huvudet 
blir magnetpa rt ikla rna på ba ndet 
magnetisera de i samma ri ktn ing i 
en utsträckning som bestä ms av 
styrkan hos den magnetisera nde 
signa len . 

På kassettspela re spelas s igna
len in på fyra spå r ( två stereopro
gra m ) över ba ndet. Va rj e spå r ha r 
en bredd av 0 ,6 mm med ett 
avstå nd på 0,35 mm mell a n spå 
ren. Ba ndets hastighet är 4,7 6 
cm / s. 

Egenska perna hos perma nenta 
magneter ligger ba kom en av de 
g rundlägga nde pri nciperna för 
magnetisk inspeln ing. Om inspel
ningen skulle ske med ljudsig na 
len d irekt koppla d till inspe lnings
huvudet skulle de la r av inspe l
ningen ske vid låga nivåer i det 
icke- linj ä ra området i mitten av 
magnetiseringskurva n. I dessa 
områden blir inspelningen inte 
linjä rt proportionell mot signa len 
och blir dä rmed så fö rvrä ngd , a tt 
den blir oa nvändbar fö r inspelning 
av lj ud . 

Linjäriserande bias 
För a tt vi ska ll komma unda n 

fö rvrä ngningen vid låga nivåer 
bla ndas en förmagneti sering, 
bias, med ljudsigna len. O m en 
signa l med hög frekvens läggs till 
ljudsigna len blir den kombinera de 
kurvformen en envelop, en "kon
tur", med de höga frekvenserna 
inneslutna i de låga , som visas if ig 
3. 

N ä r den kombinerade signa len 
förs till inspelningshuvudet fö r
skjuts ljudsigna len så a tt ingen del 
av den spelas in i det område dä r 
magnetiseringen ä r olinjä r, efter
som det området helt fylls av den 
högfrekventa signa len . Den signa l 
som a nvä nds till förmagnetisering 
kommer inte a tt upptecknas om 
den ha r en frekvens som ä r till
räcklig t hög ovanför ba ndets lag
ringska paci tet , men de lå ga fre
kvenserna kommer a tt registreras 
i det linjä ra området , förskjutna 
frå n mitten av magnetiseringskur
va n. 

Avspelningshuvudet ka n ba ra 
kä nna fö rä ndringarna i magnet i
seringsnivå n och inte dess a bso
luta nivå . Det kommer d ä rfö r a tt 
reproducera förä ndringa rna i 
magnetiseringen noggra nt och 
dä rmed den inspela de ljudsigna 
len. Det visar sig e mellertid a tt 
ba ndets a lla egenska per , speciellt 
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vid hög frekvens, beror av a mpli
tuden hos förmagnetiseringen . 

Brus och klippning 
För a tt göra en inspelning som 

in te ä r förvrängd ä r detta a llt som 
behövs. Emellertid finn s det fler 
kva litetskrav i bilden , och de gör 
det nödvändigt a tt studera inspel
ningsprocessen mera i deta lj . Den 
första upptäckten blir då troligen 
a tt trots a tt de låga signal nivåerna 
nu inte är fö rvrängda , så ä r de 
ändå blandade med ett ba k
grundsbrus, medan höga signal ni
våer visa r sig bli förvrängda . 

Brus ä r en egenskap hos bandet 
vilken beror av den slumpmässiga 
fördelningen hos de små magneter 
som utgör det magnetiska skiktet 
på ba ndet. Dessa små magneter 
som peka r å t olika hå ll ger signa
ler i avspelningshuvudet, och de
ras frekvens ä r slumpvis va rie
ra nde. Deras nivå ä r låg. På grund 
av den låga nivån hörs i stort sett 
ba ra de frekvenser som ligger 
inom öra ts känsligaste område. 
Detta resultera r i det vä lkända 
ljudet av bandbrus. 

Nivå n hos bruset ä r en funktion 
av de magnetiska egenska perna 
hos ba ndets materia l och av stor
leken och fördelningen av mag-

Sn 
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Fig 3. Genom att över
e siglagra den önskad 

nalen med en hö 
kvent växelström 

gfre
kan 
från 
rvans 
t noll. 

man komma bort 
magnetiseringsku 
olinjära parti run 

netpartikla rna. Den påverkas på 
inget vis av ba ndspela ren eller 
inspelningens nivå, utan i pra kt i
ken ä r bruset hel t och hållet en 
egenska p hos ba ndet. (Noga taget 
kan brusnivå n påverkas av både 
nivån på fö rmagnetiseringen och 
dess kurvform, liksom av even
tuellt magnet iska dela r i spela ren, 
men i pra ktiken ha r detta mycket 
liten betydelse. Red. anm .) 

Signa ler av stor styrka blir å 
a ndra sida n förvrängda när mag
neterna i ba ndet kommer nära 
sina mättningsnivåer. ä r magne
tiser ingskurvan kommer lä ngre 
och längre frå n sin linjä ra del , ger 
ökande signa ler inte längre pro
portionellt öka nde nivå på magne
tiseringen. Det uppstå r ett slags 
klippning av signa len (ka ll ad 
mjuk klippning), i vilken toppen 
på signa len komprimeras så som 
visas i fig 4. Graden av kompres
sion mäts som tredjetond istorsion, 
också känd som K3. Vad ma n 
mäter ä r övertonsbildningen i sig
na len, nä rmare bestä mt amplitu
den hos signa lens tredje delton . 

För a tt man ska ll kunna göra 
inspelninga r med bäs ta möjliga 
signa lbrusförhå llande ä r det nöd
vändigt a tt se till a tt de sta rkaste 
dela rna av signalen spelas in vid så 

hög nivå som möjligt utan att de 
klipper för a tt hå lla signa len på så 
stort avs tånd som möjligt från det 
brus som a lltid finns på bandet. 

Maximal utnivå 
Det finns interna tionellt fas t

lagda normer för mätning av den 
rela tiva nivå n av inspelningen på 
ba ndet. Båda normerna a nvänder 
enheten na noweber per meter 
(nWb/ m). En sta ndard , Dolby
nivå n (a nvänds för a tt justera 
Dolby brusredukt ionssystem), ä r 
200 nWb/ m, och den a ndra, ka l
lad DIN. är lika med 250 nWb/ m. 
Skillnaden mellan dem är ungefä r 
2 dB . De absoluta vä rdena ä r 
betydelselösa i sig, men det ä r 
viktigt a tt veta vilket som a nvä nds 
som referens när ma n läser en 
specifika tion. 

Begreppet distorsion a nvä nds 
för a tt definiera den maxima lt 
tillå tna inspelningsnivå n på ba n
det. Om en signa l spelas in på en 
nivå som ger 3 % tredjetondistor
sion anser man bandet va ra mät
ta t, dvs a tt det inte gå r a tt spela i n 
högre nivåer på det. Den nivå ma n 
få r vid avspelning av ett såda nt 
ba nd ka llas maximal utnivå eller 
MOL (Max imum Output Level) 
och a nges rela tiv t en referensnivå . 
Maxi mal utnivå ä r en egenska p 
hos magnetskiktet på ba ndet och 
variera r inte bara med olika typer 
av magnetskikt utan också mel
la n olika märken som a nvänder 
sa mma oxidtyp. Sta ndardi se
ringsorga net I EC fö reskriver a tt 
ma n mäter maxnivå n vid 3 15 Hz. 

Den nivån kan emellertid ä nd
ras genom a tt ma n ändra r styrka n 
på fö rmagnetiseringen . Max nivå n 
för inspelning på ett typiskt ba nd 
fra mgår av fig 5. Om ma n stude
ra r magnetiseringskurva n i fig I b 
ka n ma n inse a tt max nivå n öka r 
när fö rmagnetiseringen öka r, e f
tersom envelopen fö r den lågfre
kventa signalen förskjuts bort frå n 
det olinjä ra området runt noll in
jen . Men efter en viss punkt börja r 
signa len i stället komma in i 
mättningsområdet och max nivå n 
fa ller igen. Därför finns det en 
optima l förmagnetisering fö r en 
signa l med en viss frekvens. Den 
optima la fö rmagnetiseringen pl a
cera r lj udsigna len symmetriskt i 
mitten på den linjä ra delen av 
magnetiseringskurva n. Förmag
netiseringens frekvens ä r oviktig 
så länge den är tillräckligt hög . 

Meda n maxnivån vid låga fre
kvenser mäts vid 31 5 Hz på ett 
visst ba nd finns det na turligtvis en 
maxnivå för varje kombina tion av 
frekvens och ba ndtyp. Det visa r 

sig, att ju högre frekvens ma n 
spela r in, desto lägre värde på 
förm agnetiseringen krävs för en 
given bandtyp. Detta illustreras i 
fi g 6 som peka r på a tt det finns en 
optima l förmagnetisering fö r 31 5 
Hz och en för 10 kH z. I si n tur 
anger det a tt det inte finns någon 
optima l instä llning av förmagneti 
seringen för inspelning över hela 
ljudspektrum, uta n a tt ma n a lltid 
måste vä lja en kompromissi nstä ll 
ning för a tt täcka in de frekvenser 
som förekommer i en norma l in
spelning. 

N orma lt justeras fö rmagnetise
ringens a mplitud så a tt ma n få r 
ett vä rde som ligger något under 
det som ger störst vä rde på den 
lågfrekventa maxnivå n. Detta ger 
en accepta bel kompromiss mell an 
lågfrekvent maxnivå och hög fre
kvent maxnivå. Storleken hos 
denna fö rmagnetisering ka llas hä r 
den stat iska förmagnetiseringsni
vån hos ba ndspela ren. 

Toppvärde eller VU? 
Vår diskussion ha r hittills rört 

sig om de fysiska och magnetiska 
processerna som gäller vid inspel
ning av höga ljudnivåer. Om man 
ska ll kunna göra en inspelning vid 
så hög nivå som möj ligt uta n a tt 
ba ndet klipper, måste opera tören 
j ustera inspelningsnivå n så a tt 
ba ndet a nvä nds till full o. Dä rför 
måste det a llt id finnas möjlighet 
a tt övervaka insigna len, och a lla 
kassettdäck ä r dä rfö r utrustade 
med en indika tor , ka llad utstyr
ningsinstrument. Om ett utstyr
ningsinst rument ska ll va ra me
ningsfullt mås te det vara nog
gra nt , och det måste ge den infor
mation som är mest a nvändbar för 
opera tören. 

Moderna utstyrningsinstru-
ment ä r va nligtvis endera av två 
typer: meka niska eller "elektro
niska". Meka nis ka mäta re a nvä n
der rö relsen hos en spole i ett 
magnetfä lt. Rörelsen överförs till 
en visare, som rör s ig över en 
ka librerad ska la. "Elektroniska" 
mäta re ka n vara gjorda på flera 
sätt , men ha r gemensa mt a tt de 
a nvä nder en serie av små punkter 
som tä nds för a tt indikera ett läge 
på ska la n. Båda typerna ka n fun
gera antingen som VU- metra r el
ler toppvärdeskänna nde instru
ment, PPM (Pea k Programme 
Meter), eftersom mäta ren i sig 
bara fungera r som voltmeter. In
strum enttypen bestä ms av den 
elektroniska krets som kä nner av 
ljudsignalen och a lstra r en spän
ning som är proportionell mot 

forts på nästa sida 
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NYTT INSPELNINGSSYSTEM FÖR BAND 
forts fr föreg sida 

in ignalen, vil ken spänning så 
måningom visas av instrumenten. 

Två slags visningsfel uppträder på 
båda typerna av mätare . 

Först kommer de fel som hör 
till skalan och instrumentutslaget. 
Utslaget, eller skalan sjä lv, kan 
va ra av bri stande noggrannhet , 
dvs visarens utslag kanske inte är 
exakt proportionellt mot den 
spä nning som påförs instrumen
tet. 

Liknande fel kan uppträda i 
ljussegmentsystem om lj usseg
menten inte stega r korrekt i pro
portion till den påförda spän
ningen på grund av toleranser i 
kretsarna och liknande. Res ulta
tet blir helt likvä rt med de fel som 
upp tå r i ett system med meka
niska visa re. Det är inte ovanligt 
att fi nn a fel på 2 dB ell er mer, 
även hos mätare som förefaller att 
va ra av hög kvalitet, med I dB 
ell er mindre mellan skalstrecken. 
Meka ni ska instrument har dess
utom svagheten att inte kunna . 
sta nn a ögonblickligen när de når 
den ni vå de ska ll visa, ett fenomen 
som kallas overshoot. 

Det andra slagets onoggrannhet 
uppträder i överva kningskretsen 
eller drivkretsen fö r mätaren. Fe
len ka n vara avvi kelser från stan
dardiserade tidkonstanter eller fel 
som fö r med sig a tt de spän ninga r 
som ges ut av kretsen inte är en 
rikti g av bildning av de spänninga r 
vi lka ska ll övervakas. 

Olika typer 
av bias-verkan 

Varje signal som förs till inspel
ningshuvudet verkar som förmag
netiseri ng fö r de signaler som 
ska ll spe las in. Höga frekvenser är 
mera effektiva som förmagnetise
ring än låga frekvenser . En signal 
verka r t o m som fö rmag netise
ring åt sig själv, self biasing. 
fastän den effekten ä r liten för 
signaler inom tonfrekvensom rå
det. Ändå är detta fenomen till 
lit en del orsak till att högfre
kventa signaler kräver mindre för
magnetisering än låga, eftersom 
en högfrekvent signal ä r mer ef
fekti v som förmag neti sering än en 
lågfrekve nt. 

Ett mycket viktigare fen omen 
är den förmagnetiseringseffekt på 
lågfrekventa signaler i en ljudsig
nal som de högfrek venta ·dela rna i 
samma signal ås tadkommer. 
Varj e del av signalen som har en 
frekvens som är mer än fem 
gå nger högre än de lågfrekventa 
dela rn a kommer att verka som 
effektiv förmagnetisering för de 

senare. Den högfrekventa delen av 
signalen kommer alltså att läggas 
till den statiska förmagnetise
ringen .. Fastän signalens hf-del 
bara är en liten del av den totala 
förmagnetiseringen kommer den 
ändå att ändra arbetspunkten 
märkbart för de låga frekven
serna. Detta illustreras i fig 7 och 
8. 

Fig 7 visar en spekt rumana lys 
aven ensam 400 Hz sinusvåg som 
spelats in vid O dB (enl igt DIN , en 
inte a lltför hög nivå) på en va nlig 
kassettspelare med en förmagne
tisering som är normalt inställd . 
En sådan förm agneti sering är nå
got under optimum för högsta 
max nivå vid låga frekvenser, en 
kompromiss som tillåter rimlig 
utstyrningsreserv för höga fre
kvenser. Toppen vid I 200 Hz är 
tredjetondistorsion som ligger 25 
dB under signalen, meda n signa
len sjä lv är ungefär I dB under 
den väntade nivån. Detta beror på 
a tt förmagnetiseringen ä r något 
mindre än optimal för att band
spelaren ska ll ge en kompromiss 
som är acceptabel fö r de höga 
frekvenserna. De här fö rh å llan
dena är typiska fö r beteendet hos 
en kassettspelare av god kvalitet. 

I fig 8 har den lågfrekventa 
signalen hållits på sa mma nivå, 
men "högfrekvens" i form av vi t! 
brus som filtrera ts till 1/3 oktav 
band bredd vid 15 kHz har lagts 
till 30 dB under signa len (en 
mycket låg nivå). Det kan ses a t! 
det blir en dramatisk minskning 
av 8 dB av distorsionkomponenten 
vid I 200 Hz, sa mtidigt som sig
nalen vid 400 Hz stiger till den 
önskade nollnivå n. Detta beror på 
den adderande förmagnetiserings
effekten hos den högfrekventa sig
nalen, som höjer den tota la effek
tiva förmagnetiseringen för den 
lågfrekventa signalen till et! vä rde 
mycket nära det opti mala för den 
lågfrekventa max nivån. Brussig
nalen har här spelats in 4 dB 
under innivån, eftersom förmag
netiseringen ä r för hög för den 
frekvensen . 

Den förmagnetiseringseffekt 
som en del aven audios ignal få r 
på en annan del av sa mma signal 
kan kallas inbördes fö rmagnerise
ring. mutual bias. 

Känslighet och 
frekvensgång 

Den nivå man få r från et! band 
vid en given inspelningssignal ä r 
et! mått på bandets känslighet. 
Känsligheten är inte densa mma' 
för a lla bandtyper och är inte ens 
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Fig 5. Max nil'ån l'id laga freh enser ökar med 
ökande jörmagnetisering ti/l ett fla ckt max 
imum, l'arefter den al'tar. 

-20 

-60 

-6 -4 -2 

densamma för olika frekvenser på 
et! och samma band . Det betyder , 
att om en signa l med hög och en 
med låg frekvens med samma 
amplitud båda spelas in på ban
det, kommer utnivån fö r de två 
signalerna inte att bli lika . Skill
naden i ut nivå beror delvis på den 
effektiva förmagnetiseringen för 
de båda frekvensern a. 

Skillnader i känslighet mellan 
olika frekvenser kan leda till bety
dande fel i en av de · viktigaste 
egenskaperna inom lj udtekniken, 
frekvensgången . är man har 
funnit en passande förmagnetise
ringsnivå är det därför nödvä ndigt . 
att korrigera för skillnader i band
känsligheten genom att justera 
frekvensgången hos inspelnings
förstärkaren. 

Signalen utsätts också för di s
kanthöj ning vid inspelningen , och 
en sta ndardiserad diskantkorrek
tion (med 70 eller 120 IJ.S tidkon
stant för band som anvä nds i dag) 
anvä nds vid avspelning för a t! 
reducera bandbrus. Denna reduk
tion ska ll inte blandas sam man 
med de speciella brusreduktions
system typ Dolby B so m är mera 
komplicerade och som inte ingår i 
sjä lva inspelningstekniken. 

Frekvenskurvan för inspel-
ningsförstä rkaren måste göras så
dan at! , med ett give t band och 
dess känslighetsdata och med den 
sta ndardiserade avspelningskur
va n för det bandet, inspelningen 
måste få en frekvensgång som bl ir 
rak vid avspelning. Inspelnings
kurvan får normalt en di skanthöj
ning som ka ll as pre-emphasis. 
"förbetoning". Om förmagnetise-

O 2 

Bias 
No ise 

4 6 
Bias (d B) 

ringen ökas från si tt instä llda 
värde utan at! man ändrar för be
toningen på de höga frekvensern a. 
kommer känsligheten a t! minska 
vid höga frekvenser vi lket ger en 
frekvenskurva där diska nten fa ll er 
av. Av fig 9 fra mgå r hur känslig
heten förändras för olika frekven
ser som funktion av inställningen 
av den statiska förmagnet ise
ringen. 

Den raka frekvensgång som 
uppnås med korrekt avpassad för
betoning uppnås bara när en fre
kvens å t gå ngen är närva rande, 
dvs under sta tionära tillstånd med 
en sinussignal. Det!a är den typ av 
mätning som görs när man vi ll 
kontroll era en given specifika tion . 

ä r man spela r in normala ljud
signaler har emellertid signalen 
ett bredare spektrum, och de sta
tiska villkoren gä ller inte längre. 

är man spelar in audiosigna
ler på en maskin med en fas t 
inställ ning av för mag neti seringen 
kommer därför känsligheten at! 
va riera hela tiden som et! resultat 
av inbördes förmagnetisering, 
som i sin tur beror av högfrekvens
innehållet i den signal som spe las 
in. Med förändringarna i förmag
netiseringen kommer spela rens 
frekvensgång a t! förändras och 
den har inte längre den frekvens
gång som framgår av mätning
arna med sta tionära och enstaka 
frekvenser . 

I praktiken kommer den dyna
miska frekvensgången a t! bli oför
utsebar, i en kontinuerligt va rie
rande form som är komplext be
roende av bandtypen, förbeto
ningen och frekvensinnehållet i 



Ou tput (d B) 

10 

O 

-10 

-20 

MOL 333Hz 

MOL 10kHz 

den passa r mindre vä l för att styra mellan 1978 och 1980, i huvudsa k 
fö rmagnet iseringen. Dess utom genom arbete som utfördes av J 
alstras styrspänn ingen utan hän- S e/m er Jensen. Mot slutet av pro-
syn till fö rbetonin gen, di skanthöj- jektet kopplades tekniker från 
nin ge n. so m formar frekvenskur- Dolby Laboratories in på projek-
va n hos den signal som förs till tet och hj älpte till att slutföra och 
inspelni ngs huvud et eft er det att optimera det. Det avta lades också 
den bli vit behandlad i brusreduk- att systemet skulle ka ll as "Dolby 
ti onskretsen. Förbetoningen ökar HX Professional". 
diska nta ndelen i signalen efter det Fas tän principerna är likartade 
att den behandlats i processorn fö r är målet fö r de två systemen oleka. 
Dolby B. Eftersom förmagnetise- I HX är det primära syftet a tt 
ringe n ändras, förskjuts också fre- tillå ta att högre nivåer av höga 

Fig 6. Maxnil"an inträffar fö r olika värden på 
fo rmagnetiseringen fo r olika freh enser. 

kvensgången, eftersom band ets frekvenser spelas in på bandet. 
kä nslighet ändras sa mtidigt. HX Professionai har ett mera 

Denn a mi ssa npassning tas om grundläggande syfte: att hålla den 
hand på ett sinnrikt sätt i HX-sy- aktiva förmagnetiseringen kon-
stemet genom att man lå ter st yr- stant. Aktiv förmagnetisering kan 
signalen också ändra förbeto- definieras som den fungerande 

- 60 _____________________________ B ias 

No ise 

-6 -4 - 2 

audio-signalen. 
Sådana dynamiska föränd-

ringar i fr ekvensgången finns inte 
blott hos kassettspela re utan hos 
a ll a bandmaskin er som anvä nder 
förmagneti sering för att ge inspel
ningar med låg förvrängning, där
ibland också st udiobandspela re 
och anläggninga r fö r höghas tig
hetskopiering av musikkassetter. 

Den förändring i frekvensgång 
man få r vi d låga frekvenser som 
funktion av denna typ av "effektiv 
förmagnet isering" vi sas av den 
lägre av de två kurvorna i fi g / 2. 
Kurvorn a ger resulta tet aven 
inspelning där 15 kH vid - 10 dB 
(rela ti vt Dl N) har bl andats med 
den låga frekvens som spelats in. 
Den förmagnetisering som de låga 
frekvenserna utsä tts fö r ökas i 
praktiken på grund av den ömse
sidiga förmagnet iseringse ffekten 
hos 15 kH z-signalen, och den 
inspelade signalen fa ller i ampli 
tud mot ökande frekvenser på 
grund av den lägre känsligheten. 
Detta utgör därför f rekvens
gången hos en bandspela re som 
nominellt har rak frekvensgång 
när man på den spela r in en 
högfrekvent signal som inte har 
onormalt hög amplitud . 

O 

ningen på samma gå ng som den förmagneti sering som ses av varje 
ändrar förmagneti seringen. För- frekvens i ljudspektrum . Genom 
magnetise ring och förbetoning a tt hålla den konstant kommer 
balanserar därför va randra, och alla paramet rar som beror av för-

4 6 
Bia s (dB) 

2 

sedan man avstämt systemet blir magnetiseringen i en stati sk situa-
den inspelade frekvensgången rak. tion att stabil iseras i den föränder-

Det krävs av va rje bandspela re liga situation som råder under 
ni ngsreserv. Av denna anledning a tt förmagnetisering och fö rbeto- verklig inspelning. 
ka ll ar Dolby Labs systemet fö r en ning är korrekt inställda för den Vi har tidigare sett a tt fre-
headroom expander. en krets som använda bandtypen . I en va nli g kvensgången förändras dynamiskt 
ökar överstyrningsreserven. bandspelare måste de två para- som ett resulta t av högfrekvensin-

Det behövs ingen som helst metrarn a justeras in för ett visst nehållet i signalen . Högre fre-
korrektion vid avspelningen, efter- band till en kompromiss som kon- kvenser ändrar den aktiva för-
som systemet bara ser till att en struktören vä ljer. I praktiken jus- magnetiseringen för lägre fre-
mindre del än eljest undertrycks teras en spela re med Dolby H X in kvenser, vilket i sin tur ändrar 
på grund av mättnadsfenomen i på samma sätt som en va nlig bandets känslighet fö r andra fre-
bandet. Sys temet introducerades maskin , dvs på sa mma sä tt som kvenser. Därför ändras spelarens 
av Dolby Laboratories 1979 som om apparaten inte vore utrustad frekvensgång med insignalens ut-
en ex tra påbyggnad på firm ans med Dolby HX . seende. Om man kan hå lla den 
vä lkä nda brusreduk tionssystem I spela ren finns också en ma- arbetande ' fö rmagnetiseringen 
Dolby B. Dolby HX fungerar nuell ell er automati sk omkopplare konstant för a lla frek venser i au -
till sa mmans med Dolby B. I sig för anpassning av förmag neti se- di osignalen kommer emellertid 
sjä lv är HX inte något brusreduk - ringe n till olika ba ndtyper. Med inga dynamiska förändringar a tt 
tions ys tem, men eftersom det till - Dolby HX ändrar den omkoppla- uppträda i frekvensgå ngen. 
lå ter högre inspelningsnivåer vid ren också nödvändiga pa ramet- Dolby HX Professionai liknar 
höga frekvenser genom att minska ra r till HX-systemet. Dessutom Dolby HX i så måtto att båda 
mättn ingen blir bruset bättre un - måste styrkretsa rn a j usteras så att systemen ändrar amplituden från 
dertryckt. fö rändringa rn a i förmagneti se- förmagnetiseringsoscilla torn , men 

Ett blockdiagram över Dolby ring balanserar av förändrin ga r i skälen till a tt man gör det ä r olika, 
HX visas i f ig /0 . För att man fö rbetonin g, inte bara för att ge liksom metoden att genomföra 
ska ll kunn a va riera förmagnetise- korrekt frekvensgå ng utan också förändringen. Det ä r faktiskt så 
ringen i takt med insignalen måste fö r a tt ge maximal effekt av a tt all a de målsättninga r man har 
insignalen först mätas och dess HX-principen . med Dolby HX uppnås i lika hög 
di skantinnehå ll bestämmas. I När systemet är rätt anvä nt och grad som en bi-effekt hos Dolby 
Dolby B finns redan en krets som korrekt justerat för den spela re HX Profess iona I. 
mäter diskantinnehå llet i signa- och det band som används, ger HX Professiona i har nera 
len, och den anvä nds fö r kompres- Dolby HX en väsentlig ökning a ndra fördela r fra mför HX, 
sionfunktionen i Dolby B. b d f"· . lit fo" av an ets ormaga, specIe r främst i fråga om nex ibilitet och 

Kretsen a lstra r en spänning jä rnox id band, a tt spela in höga universell anvä ndbarhet. HX Pro-
som beror på styrkan och fre- ni våer av höga frekvenser. Om f . b d 
kvensinnehå ll et i den sta rkare av bandet i sig har bä ttre förm åga att h~~l oon:~r~~:~~ °a:r~~~s r~~~~t~~~ 

Dolby HX de båda ingå ngskanalerna, och spela in höga frekvenser, blir för- eller andra el ektroniska kretsa r i 
Dolby HX arbeta r med det den anvä nds fö r att styra fö rstär- a"ndrl'ngen som ges av HX i mot- I D d f I'k 

spe a ren. et är är ör I a an-enkla antaga ndet att om fO"rmag karn a i brusredukti onssystemet. I d d ' d 
, - sva ra n e gra mIn re. vä ndbart för professionella till -

netiserings nivå n görs va ri abel och Dolby HX fö rs kontroll signalen lämpningar som i studiobandspe-
fås a tt ändra sig i takt med genom ett anpassa nde filter , som 

f Dolby HX ProfessionaI la re liksom för höghas tighetsko-insignalen, så skulle det bli möj - har rätt egenskaper ör den senare piering och a lltså för högkvalita-
li gt att spela in mycket högre ändringen av förmagneti seringen . Ett system som baserades på 

' 11 k ideer som inte skilde stort från tiva kassettspela re. 
ni våer av höga frekvenser. eller 11 Setynrsstl'gy rn arl ee tns'a"r va" I avpassad fO"r Fig // ä r ett blockdiagram över H med andra ord a tt höga frek venser dem som låg bakom Dolby HX 

______ S_ku_I_le __ f_å ___ my_c_k_e_t_s_tö_·r_r_e_ö_·v_e_r_st_y_r_-___ a_tt __ s_t_y_ra ___ b_ru_s_r_ed __ u_kt_i_o_ne_n_, __ m __ en ____ u_t_v_ec_k_l_a_d_e __ s h_o_S_B __ a"_g __ & ___ O_I_Uf_S_e_" ______________ f __ ort_s __ p_å_n_å_·s_t_a __ si_d_a~ 
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NYTT INSPELNINGSSYSTEM FÖR BAND 
forts fr föreg sida 

ett system och visar de grundläg
gande principerna bakom funktio
nen hos HX ProfessionaI. I mot
sats till standard HX, som mäter 
audiosignalen och "räknar ut" vil
ken förändring som behövs i för
magnetiseringen, mäter HX Pro
fessional summan av audiosigna
len, efter frekvenskorrektionen 
och förmagnetiseringen i inspel~ 
ningshuvudet. 

Signalen från inspelningshuvu
det förs till en omvandlande krets, 
som helt enkelt är ett noggrant 
beräknat och realiserat passivt 
filter. Sedan filtret har modifierat 
signalen likriktas den till en st yr
spänning, som är en noggrann 
avbildning av förmagnetiserings
effekten av den omformade audio
signalen plus förmagnetiseringen 
i huvudet, eller med andra ord den 
aktiva förmagnetiseringen . Filter
karakteristiken beror bara av in
spelningshuvudets egenskaper och 
den tillhörande inspelningsför
stärkaren. 

Genom att mäta på inspelnings
huvudet försäkrar man sig om att 
man alltid får en exakt represen
tation av flödet i luftspalten i 
huvudet , oberoende av signalstyr
kan och oberoende av vilken be
handling signalen kan ha gått 
igenom i tidigare steg. Systemet 
tar därmed också den tidigare 
inställda, statiska, förmagnetise
ringen med i beräkningen. I ett 
normalt fall kommer signalen t ex 
att vara processad för Dolby B, 
därefter frekvenskompenserad för 
inspelningen och slutligen blan
dad med förmagnetiseringen. 

Alla dessa processer och signa
ler tas noga hänsyn till när st yr
spänningen för förmagnetisering
ens nivå alstras i HX ProfessionaI. 
Styrspänningen jämförs med en 
referensspänning, som kan juste
ras för den statiska förmagnetise
ring man vill arbeta med, och en 
felsignal bildas. Denna felsignal 
används till att styra förstärknin
gen hos en spänningsstyrd förstär
kare vilken ändrar amplituden hos 
den förmagnetiseringssignal som 
förs till huvudet, så att amplitu
den blir den rätta för att man skall 
få en konstant aktiv förmagneti
sering för den signal som spelas in . 

Härav kan man se att inga 
ytterligare justeringar någonsin 
blir nödvändiga om man ändrar 
bandtyp eller inför någon annan 
form av signal bearbetning, sedan 
systemet en gång är intrimmat. 

Eftersom Dolby HX Professio
nai arbeta r så att förmagnetise
ringen ändras, så att alla frekven-

ser utsätts för en konstant arbe
tande förmagnetisering oberoende 
av diskantinnehållet i audiosigna
len, blir förändringarna i fre
kvensgången på grund av känslig
hetsförändringar betydligt mins
kade. Detta visas i fig /2, där den 
övre av de två kurvorna visar 
frekvensgången med HX Profes
sionai och den undre samma sak 
för en standard-maskin. 

Dessutom, eftersom den effek
tiva förmagnetiseringen hålls kon
stant, behövs inga förändringar i 
förbetoningen när förmagnetise
ringen ändras, så som i standard 
HX. HX Professionai kan använ
das med brusreduktion t ex av typ 
Dolby B eller C, eller helt utan 
brusreduktion; allt utan några 
förändringar eller omtrimningar. 
Fördelen med optimal inspelning 
av alla frekvenser i spektrum be
står under alla förhållanden. 

Om man för en signal med bara 
låga frekvenser till spelaren, kom
mer HX Professionai att tolka det 
som att den effektiva förmagneti
seringen är oförändrad. Eftersom 
det inte finns några högfrekventa 
signaler, behövs ingen förändring 
av förmagnetiseringen för att ge 
korrekta arbetsförhållanden för 
de frekvenserna. 

Om signalen emellertid har ett 
liknande innehåll av låga frekven
ser men dessutom en väsentlig 
mängd höga frekvenser, kommer 
HX Professionai att reducera för
magnetiseringen från oscillatorn. 
Hur mycket den reduceras be
stäms av det passiva filter som 
avkänner den signal som levereras 
till huvudet, och reduktionen 
kommer att vara nästan exakt lika 
stor som förmagnetiseringseffek

ten på de låga frekvenserna . De 
låga frekvenserna utsätts därför 
för en konstant förmagnetisering, 
men förmagnetiseringen har änd
ra ts för de höga frekvenserna 
eftersom de inte får något tillskott 
i förmagnetiseringen från audio
signalen. Därför utsätts såväl låga 
som höga frekvenser för förmag
netiseringsnivåer vilka är opti
mala för varje frekvens. 

Om slutligen signalen bara in
nehåller högfrekventa signaler 
kommer HX-kretsarna att känna 
av högfrekvensinnehållet och re
ducera förmagnetiseringen till ett 
värde som är mycket nära det 
optimala för den signalen. Därför 
kommer HX Professionai att ge 
också den önskade effekten med 
sta ndard HX, ökad överstyrnings
marginal för höga frekvenser, som 
en bieffekt. 
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Fig 7. En normal inspelning av 440 H z till en ennivå nära O dB 
enligt DIN ger distorsion omkring 25 dB under grundsignalen, eller 
ca 5,6 % distorsion. 

Fig 8. Här är en inspelning på samma sätt som i j/g 7, men med ett 
tillagt brus på 1/ 3 oktav runt 15 kHz. Distorsionen sjunker då 8 dB 
till - 32 dB eller 2,5 %. 
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Fig 9. Känsligheten hos bandet 
fö r olika f rek venser varierar och 
maximum uppnås fö r olika fö r
magnetisering. 
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Fig 10. Dolby H X ut 
kännaren i kretsen fo 
och korrigerar fö r 
ringen fö r ökad utsty 
höga frek venser. 
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Fig Il. Dolby H X Prof essionai 
mäter signalen direkt på inspel 
ningshuvudet och håller den ef
f ektiva fö rmagnetiseringen kon
stant. 
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Fig 13. Praktiskt resultat med H X Prof essionaI i Bang & Olufsen
däcket 8002. Normalt är H X alltid inkopplad, men här har kretsen 
kopplats ur fö r jämfö relse. Övre kurvan med, undre utan H X. 

Den praktiska förbättr ingen 
mella n en maskin med fast fö r
magnetise ring och en med H X 
Professiona i visas i f ig / 3. 

Det ha r tid iga re påpekats, att 
spela re med fast fö rmagnetisering 
j usteras så att a rbetspunkten in 
nebä r en rim lig kompromiss me-

la n lågfrekvent max nivå och fö r
måga n a tt spela in höga frekven
ser. När man koppla r in HX 
Profess ionai justeras fö rmagneti
seringen t ill a tt ge lägsta möj liga 
d istorsion vid låga frekvenser och 
högsta möjliga maxnivå. Ma n be
höver in te ta någon hänsy n till den 

S\at ic 
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Bios 
Oscillator 

Erase 
I--------~ Head 

I 
I 
I 

\II r----L----l 
I IC:;=== 
I ' , I '- __________ ..J 
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Fig 12. Skillnaden i frek vensgång mellan en bandspelare 
med och utan H X Prof essionai med en inlagd 15 kHz 
signal. Undre kurvan visar en konventionell spelare och 
övre HX Prof essional. 

-IO+---------.,-------....,.--------,r---

- 15 

I 
2kHz 

kompromiss som va nligen behöver 
göras fö r a tt få accepta bia d is
kantegenskaper. 

H X Professiona i ha r också en 
a nna n egenska p som till åter det 
a tt a rbeta optima lt i a lla lägen. 
Systemet fungera r helt oberoende 
på de två stereoka na lerna. Detta 

I 
I 

6kHz l S kHz 

betyder. a tt fö rmagnetiseringen 
för va rje kana l a lltid justeras fö r 
optima l uppteckning av lj udet 
som förs till j ust den kanalen, även 
om ljudet på andra ka nalen har en 
helt anna n ka ra ktä r som kräver en 
helt a nnan nivå på den fas ta 
fö rmagnetiseringen. . • 
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Effektiv 
ordbehandling 
kräver 
specialsystem 
h.Ett text- och ordbehandlingssystem kan i 
mångafall vara en rationell investeringför dem 
som arbetar med stora textmängder, rutinskri
velser o dyl. Rationell ordbehandling förutsät
ter dock datorer som är specialgjorda för sin 
uppgift. 
h. Skrivmaskinerna blir inte värdelösa när 
ordbehandlaren kommit på plats. Tvärtom: De 
går att använda tillsammans tack vare en 
svensk uppfinning. 
•• Ordbehandling har blivit ett 
begrepp a tt räkna med på kontors
sidan . Tekniken hade varit omöj
lig om inte mikrodatorn hade 
funnits. 

Ett ordbehandli ngssystem be
står aven mikroda tor som ha r 
optimerats för sin uppgift. Man 
skriver in texten på datorns ta ng
entbord och det kä nns ungefär 
som att skriva på en van lig skriv
maskin . Ski ll naden är den , a tt 
man seda n texten är inskriven, 
kan utföra ändringa r som t ex a tt 
göra en prydlig höger- eller väns
terma rgina l, indrag i texten, ta
belluppställningar, byta stycken 
mm . 

Den inskrivna texten lagras på 
en f1exskiva . är man har gjort 
a lJa justeringar lå ter ma n en skön
skrivare göra det antal utskrifter 
som önskas. Genom att välja typ
hj ul kan man få ett lämpligt 
typsnitt. Innan man kommende
rar datorn att göra en utskrift, 
talar man om för den vilka ut
skriftsparametrar som skall gälla, 
dvs radavstånd, teckentäthet, 
pappersmängd , vänsterma rgi na l, 
blankettyp, antal utskrifter m m. 

Flexskivor 
lagrar text 

Att texten är lagrad på f1ex
skiva ger f1e ra fördel a r: 
.. Ma n ka n på den ha standard
formuleringa r för säljbrev, offer
ter m m som man sena re kan 
begagna varje gång man vi lJ 
skriva ett mera " personligt" brev. 

Lämpliga textavsnitt hä mtas då 
frå n skiva n och kompletteras. Cir
kulärbrev ka n skrivas ut automa
tiskt med ett vettigt upplagt 
adressregi ste r i datorn . 
.. Skivorna ka n enkelt skickas per 
post och ta r då mycket mindre 
plats än motsva rande dokument. 
.. Liten pla ts tar de även i hyl
lorna . Arkivet ka n vara omfat
tande rent textmässigt men inte 
utrymmesmässigt. 
.. Datorn ka n lä tt leta reda på det 
ma n söker. 

Som att skriva 
på skrivmaskin 

En förutsättning för a tt ordbe
ha ndlingssystemen ska lJ accepte
ras på kontoren är a tt de måste 
vara enkla a tt handha. Det skalJ 
vara som a tt skriva på en vanlig 
skrivmask in och ma n ska lJ inte 
behöva ha några kunskaper i pro
grammering. "Det är framför a lJt 
det som skiljer ett ordbehand
lingssystem från en smådator , 
kompletterad med ett ordbeha nd
lingsprogra m ", säger Göran Uv
ner vid Zetner ab som säljer 
Wordp/ex ordbehandlare. För att 
kunna klara aven smådator måste 
man vara tekniker och de har 
helJer inte a lJtid så må nga möjlig
heter som de specialdesti nerade 
ordbehandlingssystemen. 

Det är fram för a lJt fi l- och 
operativsystemens utföra nde som 
gör att ordbehandling tar vä ldigt 
mycket pla ts i en vanlig smådator. 
I en konventionell da tor måste 

Fig l . Så här ser ett fristående ordbehand}ingssystem ut: 
serie 80. 

man definiera textfälten först och 
ma n arbetar a lJtså med fasta fält. 
I Wordplex-systemen har man 
hela skärmutrymmet tilJ sitt för
fogande . 

Nu ka n ma n förstås vända på 
det hela och i stä lJet bygga en 
specielJ ordbehandl ingsdator och 
lå ta den utföra a ndra uppgifter än 
just ordbehandling för att få en 
må ngsidigare produkt. WP-syste
men ka n t ex räkna, vilket kom
mer vä l till pass nä r man skriver 
offerter. Man talar helt enkelt om 
vad man vi lJ offerera. Så låter 
ma n ordbehandlingssystemet leta 
reda på priserna och räkna ut 
tota lsumma n. 

Vissa av WP-systemen kan ar
beta med språken basic elJer asap 
och de ka n även sortera . Språket 
asa p är utveckla t av Wordplex . I 
Sverige a nvä nds det t ex av Alfa 
Laval i offertsa mmanhang, inte 
ba ra för att skriva offer ter uta n 
också för a tt hå lJa reda på hur en 
order påverka r interna och ex
terna bestälJn ingar som är nöd
vändiga för leveransen. Det gå r 
också ut meddela nden tilJ olika 
avdelningar i produktionsledet. 

Personalha nteringsrutinerna 
uppdateras som i en van li g da tor . 

Från manus 
till sättning 

Antag a tt du skriver en text som 
skalJ tryckas, t ex för en broschyr, 
ett da ta blad elJer en ra pport. Den 
normala gången är att man först 
skriver en kladd . Den redigeras, 

skrivs ut och disponeras layout
mässigt samt sänds så tilJ ett 
t ryckeri . Dä r skriver ma n om tex
ten på en dataterminal som är 
kopplad tilJ ett fotosättningssy
stem. 

Med ett ordbehand lingssystem 
blir sa ken mycket enkla re. Ma n 
skriver sin text och ka n därefter 
rätta tilJ a lJa fel. När ma n är nöjd 
ringer man exempelvis upp tryc
kerier som Dahlbergs, Gotab elJer 
Ytterlids (som a lJa har Wordplex 
ordbeha ndlare) och lå ter "textsi
dorna" gå per tråd över telefon
modem; direkt in i sätteriet. Dess
förinnan ska lJ man då ha komplet
terat texten med koder för typ
snitt och grad. 

Om ma n inte ha r telefonmodem 
ka n man sända f1exskiva n per 
post. 

Det säger sig sjä lv a tt ra tiona li
seringen leder t ilJ en kostnadsbe
spa ring. Sättningen blir givetvis 
bilJiga re, eftersom ett tidsöda nde 
moment bortfalJer: Man kan 
räkna med ha lva priset. 

Sätterierna ha r även fått a ndra 
möjligheter, nä mligen OCR-lä
sa re (Optical Character Reader) . 
En sådan av fa brikat- Hendri l' 
finns hos Ytterlids i Falkenberg 
och den läser skrivmaskinstext 
direkt från papperet. Enda förbe
hållet ä r a tt texten mås te vara 
utskriven med ett visst typsn itt fö r 
a tt kunna registreras av OCR
maskinen . T exten sä nds seda n tilJ
ba ka till bestä lJ aren så a tt han ka n 
läsa korrektur. 



Fig 3. Uppgifterna för en blankett 
matas in enligt markeringarna till 
höger. 

Fig 4. Här får vi en uppfattning om 
hur blanketten kommer att se ut. 
Uppgifterna ifig 3 lägger systemet in 
på de platser som det här fotot visar. 

Fig 2. Stilar och grafiska möjligheter. 

Olika metoder 
för överföring 

För att ordbehandlingssystemet 
skall kunna kommunicera med 
omvärlden är det viktigt att det 
kan anpassas till olika överfö
ringsmetoder. Wordplex har emu
latorer för asynkron och synkron 
överföring en ligt IBM:s protokoll 
2780. 3270 och 2741. Alla mo
dernasätterier arbetar med någon 
form av seriekommunikation. 
Med någon av emulatorerna, som 
f ö ligger på nexskiva och som 
enkelt kan laddas i maskinen, 
förvandlas ordbehandlingssyste
met till en intelligent terminal. 

Register och blankettmasker 
bland möjligheterna 

Förutom de tidigare nämnda 
redigeringsmöjligheterna finns 
det andra intressanta saker som 
ingår i ordbehandlingssystemet. 
Register . är en av dem. Word
plex-maskinerna klarar ett par 
tusen adressblock med kodning av 
olika uppgifter. Man kan selek
tera block och kombinera med 
andra filer. 

En annan möjlighet är att till
verka en blankettmask. Man gör 
en unik uppställning för olika 
textblock på ett papper, adress, 
datum, er referens, vår referens 
etc. Sådant kan göras fastän da
torn samtidigt skriver ut fakturor 
och ordererkännanden t ex. In
skri f ten sker rad för rad och 
systemet ser till att texten hamnar 
på sina platser i formuläret. 

En s k texthandbok är en finess 
i Wordplex-maskinerna som inne
bär att texten lagras på indexfiler 
i stället för på sidor. Det sparar 
mycket plats på skivorna och sök
ningen underlättas! 

Enskild ordbehandlare 
eller fleranvändarsystem 

kommer som enkel- eller neran
vändarsystem. Den senaste enhe
ten heter Serie 80-2 och är en ren 
ordbehandlingsmaskin för en per
son. Den har 64 k skriv / läsminne 
och två nexskivminnen. Priset är 
49500 kr. 

En något utökad version be
tecknas 80-3. Förutom ordbe
handling klarar den även kommu
nikation , sortering och språken 
asap samt basic. 

I neranvändarsystem använder 
man i stället den billigare 80-1 
som är en ren terminal med 16 k 
internminne (28 500 kr) . Själva 
datorn heter WP4 eller WP7. Den 
förra har 2 x 16 M Byte skivminne 
och anslutning för sex stationer. 
Den senare har 2 x 80 M Byte skiv
minne och anslutningsmöjligheter 
för 24 terminaler. WP4 kostar 
149 800 kr och för WP7 får man 
betala 289 000 kr. 

Ett alternativ till att köpa är att 
hyra. Det kostar i procent av 
köpeskillingen 3,65 % per månad 
på tre år eller 2,7 % på fem år. 

Viktigt att nämna är att företa
get -systemsäljaren som Zetner 
står för utbildningen av två perso
ner för varje ordbehandlingsma
skin som levereras. Den som köper 
ett system behöver därför inte 
befara att det blir stående utan att 
användas, något som tyvärr an
nars är vanligt inom datorbran
schen ... 

Kurserna är f ö mycket väl ge
nomarbetade och har en pedago
gisk uppläggning. 

Kasta inte skrivmaskinerna! 
W ordadd gör dem brukbara 

För den firma som just har 
förnyat sitt skrivmaskinbestånd 
kan läget kanske tyckas hopplöst 
sedan man har börjat intressera 
sig för ordbehandling. Men man 
behöver inte misströsta! Skrivma
skinerna går att använda även 
tillsammans med ordbehandlaren 

om de är av typen IBM eller 
Olympia eller Facit med kula. Det 
som gör sammankopplingen möj
lig är uppfinningen Wordadd, 
som också säljs av Zetner. Upp
hovsmannen heter Ricky Crown 
och tillverkningen sker i Västtysk
Iand. 

För att kunna använda skriv
maskinen som en terminal till 
ordbehandlingssystemet måste 
man bygga till en omvandlare som 
känner av skrivmaskinens tangen
ter. Omvandlaren bygger man in 
i maskinen och det enda yttre 
kännetecknet är en liten låda med 
en knapp till höger om tangen
terna, med vars hjälp man kopplar 
in sig till en registrerande enhet. 
Ombyggnaden kostar 5 000 kr per 
skrivmaskin. Upp till fyra sådana 
kan kopplas till en centralenhet, 
och för den får man betala 50 000 
kr. Sträckan mellan centralenhe
ten och skrivmaskinerna kan 
uppgå till l km. På större avstånd 

kan man använda telefonmodem. 
Där registreras texten på ett 

magnetband med hela 3,4 MBytes 
kapacitet. När inskrifterna är 
klara, spolar man tillbaka bandet 
och överför textmängden till ord
behandlingssystemet för vidare 
redigering. Ordbehandlaren och 
Wordadd-enheten behöver inte 
vara belägna på samma ort. Med 
modem knyter man enkelt sam
man t ex filial och huvudkontor. 

Wordplex ordbehandlingssy-
stem, Hendrix OCR-läsare och 
Wordadd är exempel på vad som 
är möjligt i dag för rationalisering 
av textbehandling . Det här är 
bara början till vad som komma 
skall på kontorssidan, men det är 
inget skäl till att vänta med att 
införa den nya tekniken i företa
get. Redan i dag sparar den tid 
och arbete och investeringskost
naderna vänds snart i vinst för 
dem som rutinmässigt arbetar 
med stora textmängder. GL 

Fig 5. Utbildning ingår i leveran
serna av maskinerna från Zetner. 
Här demonstrerar Marianne 
Hamsten lagring av text på flex-



Datorn GPC 34 
Från Ide tID verklighet 
del 2 GPC-34 är en liten enkortdator med 8073 som 

processor. Vi fortsätter här presentationen, som 
påbörjades i RT 1981 nr 12. 

Artikeln kan ge uppslag for egna konstruktioner eller också kan man 
köpa kortet färdigt från tillverkaren }.lCD. 
Av BENGT GRAHN, f:a !leo 

•• INS8073 innehåller, som 
nämnts, en basic-interpretator i 
sitt ROM. Det är en s k Tiny 
Basic på 2,5 kbytes. Emellertid 
skall man inte stirra sig blind på 
programmets storlek då man 
jämför med andra interpretato
rer : 

Dels är processorns maskin
språk synnerligen kraftfullt och 
slår i många avseenden, enligt 
min personliga åsikt, Z80 och 
liknande processorers bl a ge
nom att de allra flesta instruk
tioner är 1- och 2-bytes samt att 
den har en del specialinstruktio
ner som gör processorn unik 
bland 8-bitare. 

Dels måste man ta hänsyn till 
att interpretatorn ju är utveck
lad för en processor, inte för en 
dator, vilket är en avgörande 
skillnad. Ett språk för en dator 
kan göras mycket omfattande, 
eftersom man redan från början 
vet vilken hårdvara som sitter 
runt processorn och vilka möj
ligheter det ger, i synnerhet med 
avseende på portmanipulation 
och liknande samt vilken perife
riutrustning som kan väntas bli 
standard eller tillbehör. 

Sådana hänsyn finns (ännu) 
ingen möjlighet att beakta då 
man skall göra en generell tolk. 
- Inte desto mindre är denna 
interpretator synnerligen effek
tiv och trevlig att arbeta med, i 
synnerhet då det gäller att styra 
och övervaka saker och ting, 
samt i de fall (vilka inträffar 
ganska ofta) då man vill upp
rätta ett samspel mellan hög
och lågnivårutiner: 

Högnivåsidan är alldeles ut
märkt för kommunikation mel
lan människa och maskin, till 
beräkningar och logiska beslut 
m m, medan lågnivåsidan ut
nyttjas då man vill utföra saker 
mycket snabbt. 

Trots att interpretatorn är ef
fektivare, snabbare och mindre 

än motsvarande för 8060 
(N IBL) , tar den inte större ut_O 
rymme än endast drygt hälften 
mot NIBL-interpretatorns. (Jfr 
2,5 kbyt~s mot 4 kbytes.) 

Den ökade snabbheten i tol
ken kan tillskrivas dels proces
sorns genomsnittliga högre 
snabbhet mot 8060 (storleksord
ningen dubbelt så snabbt), dels 
den effektivare instruktionsre
pertoaren. Som exempel på hög 
hastighet kan nämnas, att man j 
basic får 100 multiplikationer 
per sekund. Det vore intressant 
att få veta vad andra datorer 
klarar i den vägen! 

Interpretatorn 
Interpretatorn i 8073 är en 

vidareutveckling av interpreta
torn NIBL till 8060 (SC/ MP) . 
Den har i stort sett samma 
kommandon och instruktioner 
som NIBL men är dessutom 
något utökad. Följande uttryck 
finns : 

Variablerna betecknas med 
A-Z och är 16-bits positiva 
eller negativa tal, dvs talområ
det ligger mellan -32767 till 
+32767. 

Jämförelser kan göras: 
Lika med 
Större än 
Mindre än 
Lika med eller större än 
Lika med eller mindre än 
Större eller mindre än (= skilt 
från) , 
Aritmetik: Heltal inom ovanstå
ende talområde. De fyra räkne
sätten. 
Logiska funktioner: And, Or, 
Not. 
Mod: Ger resten aven division 
mellan två tal. Exempel: Mod 
(10,2) ger O som svar . 
RND: Ger ett slumptal mellan 
två gränser. Exempel: A=RND 
(0,15) 
STAT: Ger direkt access till 
flaggorna och sense-ingångarna 
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hos processorn. Man kan alltså 
sätta f1ag I genom att säga: 
STAT = STAT OR 2 och läsa 
en senseingång genom att säga: 
A = STAT AND 16. Om sense 
A är O blir svaret O. Om SA har 
en etta däremot, kommer svaret 
att bli 16, och i båda fallen 
hamnar svaret i A. 
TOP: Är en funktion som kan 
användas ibland, men inte alltid . 
Om man håller på att skriva ett 
program och under programme
ringsarbetet begär top: PRINT 
TOP, får man ett svar i form av 
ett antal siffror. 

Det är det decimala värdet på 
den adress som är första till
gängliga adress över program
mets sista rad. På så sätt kan 
man kontrollera att man inte 
överskrider någon eventuell 
gräns eller liknande. 
INPUT eller INPUT $: Ger 
som resultat en s k prompt på 
skärmen eller printern. Promp
ten är ett frågetecken och inne
bär att datorn väntar på ett svar 
över tangentbordet. Svaret kan 
vara antingen en mening eller 
ett tal. - INPUT A, B kan 
också förekomma : 
PRINT: Kan förkortas PR och 
ger en utskrift på printern eller 
skärmen. Om semikolon skrivs 
efter uttrycket kommer radmat
ning inte att ske. 
LET: Är standard i de flesta 
basic-interpretatorer och kan 
här utelämnas. Om man dock 
inte är van vid att programmera 
i basic rekommenderas använ
dande av LET. Det kan annars 
vara svårt att hålla reda på vad 
som egentligen blir resultatet av 
A=B. (Jfr LET A=B). 
GOTO och GOSUB: Ger ett 
hopp till en annan programrad i 
programmet, GOSUB till en 
subrutin som alltså skall avslu
tas av RETURN. 
IF: Används tillsammans med 
jämförelserna (se ovan) och re-

sulterar ofta i ett hopp. Exem
pel: IF A = O GOTO 540. 
DO - UNTlL: Är en använd
bar konstruktion . Om man t ex 
vill vänta på att Sense A skall bli 
noll, kan man skriva: DO: UN
TlL STAT AND 16 = O. Då 
fortsätter inte programmet 
förrän Sense A blivit noll. DO: 
någonting: UNTIL O får till 
följd att "någonting" görs i all 
evighet . . . 
FOR - NEXT: Är en vanligare 
konstruktion för en loop och 
förekommer även här. 
FOR X = I TO 10: PRINT X 
ger alltså utskrift av siffrorna 
FOR X = l TO lO: PRINT X: 
NEXT X ger alltså utskrift av 
siffrorna l-I O (vilken nytta det 
nu skulle göra). 

Man kan använda s k indirekt 
adressering. Det innebär att det 
numeriska värdet i en variabel 
betraktas som adressen till den 
information som man vill åt. 
Om det exempelvis står 24847 i 
variabel N kan man skriva: 
PRINT @ N och få till svar det 
numeriska värde som står på 
adress 24847 i minnet. Tecknet 
är alltså alfa, eller "alfaslang" 
som en del kallar det. 

Man kan flytta strängar, dvs 
alfanumerism ASCII -informa
tion som avslutas med tecknet 
"cr" (= Carriage Return), så
lunda: 
LET $ A = $ J 
LET $ A = "HEJ HOPP 
LINGONSKOG EN" 
PRINT $ 25476 
osv. Emellertid kan man inte 
jämföra strängar eller behandla 
dem matematiskt. Det får man 
skriva små maskinspråksrutiner 
för. 
LINK används tillsammans med 
en adress för att låta processorn 
gå över från basic till en maskin
språksrutin, vars första instruk
tion har sin första byte på den 
angivna adressen . Man skriver 
alltså: LINK 26347 eller LINK 
F, om det i F står adressen till 
den maskinspråksrutin man vill 
exekvera. En användbar sak. 
REM betyder Remark och har 
endast till följd att programmet 
hoppar över resten av raden. 
STOP används om man mitt i 
ett program vill att maskinen 
skall sluta utföra sitt program. 
Som svar får man STOP A T 
750 om STOP-instruktionen 
står på rad 750. 

Det finns ett annat tecken, 
som i likhet med $ och Alfa s a s 
ändrar tolkningen i ett state
ment, nämligen vad somliga kal-



lar "brädgård" (#). Det innebär 
att allt som står mellan "bräd
gården" och ett tecken som inte 
kan hänföras till det hexadeci
mala talsystemet betraktas som 
ett hexvärde. 

Sålunda är PRINT 10 och 
PRINT#IO inte samma sak. I 
det första fallet får man "10" 
som resultat, i det andra fallet 
" 16". 
DELA Y används ofta i de fall 
när man arbetar med elektrome
kanik, för saker som skall få tid 
på sig att reagera, för att elimi
nera kontaktstuds osv. 

Det är alltså en fördröjnings
instruktion, och siffran efter 
anger i millisekunder hur stor 
fördröjningen skall vara. DE
LA Y 50 får till resultat att 
maskinen gör "ingenting" under 
50 ms och först därefter fortsät
ter med nästa instruktion. 

ON är en interrupthistoria. 
Antag, att vi har något kopplat 
till en av senseingångarna men 
inte vill vänta tills den går låg. 
Då skriver vi helt enkelt: O l 
500: STAT = l . Då kommer 
programmet att avbrytas i 
samma ögonblick som ingången 
går låg, och en subrutin med 
början på rad 500 tar vid i 
stället. Då den har gjort vad den 
skall, avslutas den med RE
TURN och vi kommer tillbaka 
till vårt huvud program. Före 
return måste man dock skriva: 
STAT= l. 

Det är nämligen så , att status
ordet bit O är en Interrupt 
Enable, som måste ettställas för 
att interrupt skall kunna ske. 
N är interrupt går låg, nollställs 
statusordets bit O, varför den 
måste ettställas . ON l osv 
gällde endast den ena sensein
gången. Vill man i stället ha den 
andra, skriver man ON 2 . . . 
Vill man ha båda, skriver man 
ON l OR 2. Man kan också 
skilja dem åt och skriva ON l 
500; ON 2 770: STAT = l. 
Sense A har prioritet över Sense 
B. 
INC ( x ) och DEC (X) är en 
annan intressant detalj . Om 
man skriver PRINT I C (X) 
får man som resultat att det 
värde som finns på den adress i 
minnet vilken motsvaras av det 
numeriska värdet i X skrivs ut 
och därefter inkrementeras, dvs 
ökas med ett. Samma sak gäller 
DEC (X), men i det fallet dek
rementeras värdet i stället (= 
minskas med ett) . Det är bra att 
ha om man vill köra.. multipro
cessorsystem med 8073. 
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Fig 2. Komponenternas placering på kretskortet. 

Det innebär, att två eller !lera 
processorer är kopplade till 
samma bU$sar och alltså arbetar 
med samma minnen. Det kan då 
hända att de olika processorerna 
blandar ihop saker och ting för 
varandra och ställer till trassel. 
Dessutom är det ju meningen att 
de skall köra olika program; det 
är ju själva vitsen med multipro
cessorsystem. Därför måste man 
kunna skilja de olika processo
rerna åt och det kan man göra 
med DEC och / eller INC. Un
der tiden den instruktionen ut
förs har endast en processor 
taget tillgång till bussarna. 

CLEAR är endast ett kom
mando och kan alltså inte före
komma i ett program . Det har 
till uppgift att nollställa alla 
stackar och variabler. Normalt 
sker den nollställningen vid å ter
ställning, spänningstilIslag eller 
vid kommandot RUN , men vid 
felsökning, "debugging", kan 
det ibland vara värdefullt att 
göra en CLEAR och därefter 
GOTO nn. Då vet man att allt 
är nollställt då man går in i 
programdelen nn . 
THEN är ett uttryck som kan 
men inte behöver användas till
sammans med IF. Exempel: IF 

D '" 
JLD-7. 

398-t!: ... , D D 
0"'3< 

A = B TH EN GOTO 500. 
"Then" kan alltså utelämnas 
men kan ge viss klarhet i doku
mentationen. 
CONT är ett annat kommando 
som inte kan användas i ett 
program. Det betyder att om 
man har fått en ERROR eller 
ett STOP av någon anledning 
kan man få maskinen att s a s 
fortsätta där den var eventuellt 
efter det att man har korrigerat 
någon variabel. 
LIST är också enbart ett kom
mando. Det används då man vill 
ha dokumentation på sitt pro-

forts på nästa sida 

) 
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DATORN GPC-34 
forts fr föreg sida 

gram eller vill se vad man har 
gjort. 

NEW är ett kommando man 
använder då man vill börja pro
grammera. Två olika new finns, 
en med adress och en utan. 

NEW (adress) får till följd att 
man definierar var man vill ha 
början av sitt program, som 
alltså kan ligga var som helst 
där det finns minne. Om minnet 
i det fallet skulle utgöras av ett 
PROM eller ROM med ett ba
sic-program i, börjar maskinen 
efter detta kommando omedel
bart att exekvera programmet; i 
annat fall inte . 

NEW utan adress används för 
a tt markera att det eventuella 
gamla program som kan finnas 
på adressen i fortsättningen 
skall skrivas över och ignoreras. 

Det krävs alltså två komman
don för att börja programme
ringen, NEW 25736 (exempel
vis) och därefter EW. - EW 
(utan adress) sätter också den 
pekare i interpretatorns interna 
stackar och tillfälliga minne, 
scratch-pad, som hela tiden pe
kar på TOP, dvs var program
met slutar. 

Sedan är det bara att börja sin 
programmering! 

Om det skulle vara så att man 
har ett program i basic som 
ligger på adress $8000, kommer 
maskinen att vid RESET och 
spännings tillslag börja exekvera 
detta , s k autostart. 

Naturligtvis finns det många 
sätt att använda alla dessa in
struktioner och möjligheter på 
Det finns litteratur i ämnet och 
även litteratur som berör just 
interpretatorn i 8073. Det skulle 
föra alltför långt att här gå 
igenom hela syntaxens upp
byggnad och vilka möjligheter 
som finns men det kan intygas, 
efter lång tids flitig användning 
av GPC-34, att språket gott 
räcker till för de allra flesta 
applikationer av industriell ka
raktär. 

I MyCD:s exemplar finns nu 
i stort sett hela 16 k EPROM
utrymmet fyllt av basic-pro
gram, vilka ensamma eller i 
kombination med små snuttar i 
maskinspråk, handhar så skilda 
uppgifter som kommunikation 
med intelligent kassettinterface, 
ritning av kopplingsscheman, 
kretskorts-la y outer och flödes
diagram på x-y-skrivare (det 
kanske bör nämnas att samtliga 
scheman till artikeln är gjorda 

av datorn själv), EPROM
programmering, osv! 

Tillbehören 
Eftersom G PC-34 är så lätt 

att kommunicera med och har 
så avancerade möjligheter är det 
möjligt att kommunicera med 
praktiskt taget varje form av 
periferiutrustning. MyCD har 
emellertid tagit fram en del 
tillbehör till 34:an som komple
ment till vad som redan finns på 
marknaden. 

Till dem hör företrädesvis föl
jande: 

• CMOS-RAM 
Då man håller på att pro

grammera och klockan går kan 
det kanske vara värdefullt att 
kunna dumpa över sina an
strängningar på antingen en 
kassett eller ett CMOS-RAM. 

RAM:et är på 4 kbytes och 
utformat som en kassett , so.m 
sticks in i en hållare på ett 
"moderkort" med diverse adres
seringskretsar och annat på . 
Själva minnesmodulen är alltså 
separat och lätt utbytbar. Det är 
naturligtvis värdefullt i applika
tioner med mätvärdesinsam
lingar, där insamlingsenheten 
står någonstans (otillgängligt) 
och man senare vill kunna be
handla värdena i datorn. 

• Tillsats-RAM 
Detta RAM är dynamiskt och 

utbyggbart i steg om 32 k upp 
till 128 k bytes! Enheten passar 
i applikationer där man har 
stora mängder data att be
handla på en gång. En flexskiva 
kan givetvis användas i sådana 
sammanhang, men detta minne 
har betydligt kortare accesstid 
än en sådan . Dessutom torde det 
vara betydligt maskinvänligare 
med ett stort RAM än med en 
skiva. 

Enheten är ännu inte helt 
klar, men beräknas kosta 
mindre än en konventionell flex
skiva. 

• EPROM-programmerings
kort 

Det är försett med två hållare; 
en för en master, som enbart kan 
läsas, och den andra för "ko
pian" , som både kan läsas och 
skrivas . Kortet är synnerligen 
enkelt uppbyggt och därmed 
även billigt. 

Det är avsett för 2716 / 2516 
och tar alltså totalt 4 kbyfes. 
Med de låga priserna på minnen 
i dag är det fullt möjligt att 
bygga upp ett programbibliotek 
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av EPROM där man bara behö
ver leta reda på det program (= 
den krets) som man vill köra, 
sätta det eller dem i sin hållare 
och begära inhämtning från da
torn. 

Den läser då in informationen 
i sitt RAM och utför program
met. Läsning av 4 kbytes från 
enheten till RAM tar endast ca 
1-2 s att utföra, till skillnad 
mot kassetten som skulle ta av
sevärt längre tid. 
• Kassettanpassning 

Förutom den inbyggda an
passningen, avsedd för vanlig 
kassettbandspelare kan man 
köpa en yttre drivning för kom
munikation med och styrning av 
en elektroniskt kontrollerbar 
drivning för minikassetter. 
Kretsen har vissa grundfunktio
ner; inspelning, avspelning, 
backspolning, framspolning till 
ett visst block, etc samt kontroll
funktioner som checksumme
kontroll , kontroll av att kasset
ten finns på plats, att den inte är 
skrivskyddad, etc . 

Med dessa funktioner och en 
del mjukvara i datorn kan man 
åstadkomma fullständig kata-
10gbehandling där man begär 
in- eller avspelning av ett pro
gram eller data med ett visst 
namn, t ex " Record Svensson". 
Programmet tar då reda på hur 
stort "Svensson" är, begär kata
logen från "interfacet", kontrol
lerar om Svensson redan är upp
taget, kontrollerar om och i så 
fall var Svensson kan få plats, 
samt kommenderar inspelning 
av Svensson och uppdaterar 
slutligen katalogen. 

Det är ett rent nöje att se den 
lilla kassetten snurra fram och 
tillbaka under sitt arbete! An
passningen är gjord för TH:s 
Elektronik a b, som säljer såväl 
den som drivning och kassetter. 

"Snackelådan" 
National har en serie kretsar 

med vilka man kan få sin dator 
att tala . Det är i och för sig 
ingen nyhet: 

Nyheten ligger i den använda 
metoden, som gör att det tal som 
alstras blir synnerligen verklig
hetstroget. Enheten har en fast 
vokabulär om 143 ord att vä lj a 
bland . Men den har också egen
skapen att man kan "pussla 
ihop" ord och uttryck som inte 
finns i standardvokabulären . 

MyCD gjorde ett test för att 
söka utröna hur många ord man 
kunde få fram på det sättet. 
Med Oxford University Dictio-

nary, två tegelstensband omfat
tande flertalet engelska ord, 
satte vi oss att börja pussla . För 
varje acceptabelt ord fick vi en 
utskrift på en skrivare. Gall
ringen var mycket hård, och 
endast sådana ord som var av 
lika hög uppfattbarhet som de i 
originalvokabulären godkändes. 
Arbetet avslutades då printer
utskriften hade vuxit till över 2 
m, och då var bara det ena 
bandet av vårt lexikon genom
gånget .. . 

I praktiskt bruk har enheten 
stått till tjänst som motläsnings
hjälpmedel vid kontroll av hexa
decimala data och program. En 
outtröttlig motläsa re! 

Dessa är de hjälpmedel som 
hittills har utvecklats eller är 
under arbete. På önskelistan 
står videografik med acceptabel 
upplösning, exempelvis 256 x 
256 eller 512 x 512 punkter, 
eventuellt disc-interface, och en 
del a ndra nöjsamma saker. 

Kassettsta tion 
På konsumentmarknaden 

finns numera kassettbandspe
lare av hi fi-kvalitet som man 
kan fjärrstyra. På dem kan fin
nas ett uttag på baksidan där 
man kan koppla till mer eller 
mindre logiska signaler och där
igenom styra såväl in- som av
spelning samt snabbspolning åt 
båda hållen. 

Det öppnar stora möjligheter 
till att använda en sådan station 
som datalagringsmedium. U n
der utveckling är nu mjuk- och 
hårdvara som interface till en 
sådan kassettbandspelare. Ut
byggd torde kassettstationen 
kunna lagra grovt räknat om
kring 2 mega by tes (miljoner by
tes). Inte så illa för en kostnad 
av ca l 500-2000 kr! 

Av på marknaden redan till
gängliga tillbehör har vi fastnat 
för den plotter som har ritat 
figurerna till den här artikeln . 
Det är en japansk apparat till 
något över 9 000 kr (+ moms) 
och som MyCD (08 / 375466), 
återförsäljer samt en skrivare 
med grafisk kapacitet och 80 
tecken per rad . 

Det här är strukturen för 
G PC-34 i skrivande st und (juli 
1981). Eftersom maskinen mer 
eller mindre är att betrakta som 
en prototyp kommer givetvis 
förändringar och förbättringar 
att ske kontinuerligt. När detta 
läses torde maskinen dock vara 
färdig för produktion och för
säljning. • 



Ett 30-årsminne: 

"BÄSTA KÖP~' 
What Hifi?, september 81. 

UTVECKLADE FÖR EXAKT 
LJUDÅTERGIVNING. 

CODA - BÄSTA KÖP i stor 
engelsk test! 
Den engelska HiFi-tidningen What HiFi? har 
i en stor jämförande test utvärderat följande 
högtalare: 
1. AR 18 5 4. Castle C1yde 
2. Wharfdale Laser 60 
3 .. B&W DM10 

5. KEF Coda 
6. Celestion Ditton 110 

SLUTRESULTAT 
Bästa köp blev Kf F Coda och nedan 
är några citat från testen. 
"I popavsnittet producerade Coda b~de huvud~ngaren 
och bakgrund5S~ngarna p~ ett förbluffande klart sätt. " 

"I det orkestrala avsnittet visade Coda sin bästa sida 
genom att reproducera även de ljudstarkaste avsnitten 
med naturtrogenhet och utan distortion. " 

"Coda har en remarkabelt sofistikerad ljudbalans. " 

"Coda kommer otvetydigt att bli den storsäljande succe 
som den förtjänar att bli." 

Alla citat översatta från What HiFi?, september 81 . 

R/THELLMOD 
SORTERARGATAN 2 - 16226 VALLl NGBY - TEL. 08-73901 45 

Informationstjänst 15 
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Digital brusreducering: 
Ny röntgenteknik medför 
bättre bild, lägre stråldos 
D Säkerhetsaspekterna har alltid stått i förgrunden 
vid röntgengenomlysning - men kraven på en så låg 
röntgendos som möjligt har då råkat i konflikt med 
fordringarna på en så god bildkvalitet som möjligt. 
D Nu har nya tekniska framsteg medfört att brusni
vån kunnat sänkas 15 dB. Den nya metodiken har 
provats vid Karolinska sjukhuset. 

•• Den första generationen av 
röntgenläkare drabbades ofta av 
strålskador på händerna och 
ibland också av hudcancer. All 
röntgenpersonal är i dag grund
ligt informerad om 'riskerna vid 
exponering för röntgenstrålar 
och bär på sig en provplatta, 
med vilken man regelbundet 
analyserar den strålkvantitet 
som varje enskild person har 
exponerats för. 

Under senare år har röntgen
doserna kunnat minskas och det 
senaste framsteget är insats av 
digita l brusreduktion, detta för 
a tt uppnå ett bättre bildresultat. 

Vid Karolinska sjukhuset har 
nyligen genomförts ett test med 
den amerikanska dosreduce
ringsutrustningen DNR 9000 
M. Vid avdelningen för sjukhus
fysik, Karolinska Institutet , har 
under åren 1980-1981 testats 
apparatur från franska Thom
son-CSF, vilken ställts till förfo
gande av representanten Decca 
Navigator och radar ab. Brusre
duktionen har anslutits en Dec
calux 17/ 1/ cm BF-tv-kedja och 

proverna har gjorts i samband 
med höftspikningar, där ett fler
tal genomlysningskontroller är 
av vikt för att man först skall se 
till att brottet ligger exakt i läge 
och sedan att spiken placeras 
centralt i höftbenshalsen . 

Vid undersökningen har man 
gjort nio operationer utan insats 
av den nya apparaturen och lika 
många med den . Vid samtliga 
mätningar har man använt s k 
bildminne, dvs att när genom
lysningspedalen släpps, kvarstår 
den senaste genomlysningsbil
den på en monitor. Röntgendo
sen har uppmätts på en rad 
skilda punkter, dels hos patient 
och dels hos läkare och sköter
skor. 

Resultaten lovande 

Den tekniska anslutningen 
och intrimningen av brusminsk
ningsenheten var okomplicerad. 
Mätningar av bildkvaliteten vi
sade att den horisontella upplös
ningsförmågan . minskade från 
ca 700 linjer till 550 då dosre
duktionen var inkopplad . Den 

Tab l . Stråldoser, uppmätta utan insats av resp med dosreduktion, över 
en rad mätpunkter av intresse. 

Mätpunkt Absorberad stråldos ImGy l undersökning) 
Utan dosreducerare Med dosreducerare 

Patientens ljumske 1.97 0.53 

Bildförstärkare 0.27 0.10 

Op läkare hand 0.25 0.06 

Op läkare fot 0.26 0.04 

ap läkare thyreoidea 0.07 0.02 

ap sköterska hand 0.05 < 0.01 

ap sköterska thyreoidea 0.06 0.Q1 

Narkossköterska thyreoidea 0.09 < 0.01 
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Docent Jörgen Gundersen 
informerar 

vertikala upplösningen påverka
des emellertid icke. 

Vidare fann man att videosig
nalens modulationsdjup mins
kade något, cirka 10 % vid pas
sage genom dosreduceraren. 
Detta medför en liten, knappt 
märkbar minskning av bild kon
trasten. Vidare vållar dosredu
ceringskretsarna en viss tröghet 
i bilden . Denna tröghet varierar 
med graden av brusreducering, 
vilken kan väljas i fyra steg. Vid 
proven användes maximal brus
reduktion. 

Den absorberade stråldosen 
utan och med dosreduktionen 
framgår av tab l. 

De forskare vilka arbetat med 
projektet - biträdande sjukhus
fysikern Bertil Axelsson, ingen
jör Hans Forsberg och röntgen
assistent Else-Marie Nyman -
har sammanställt en test rapport 
angående de erfarenheter man 
vunnit med den nya utrust
ningen. Man ger en del tekniska 
detaljer, vilka övervägande har 
intresse enbart för röntgenper
sona!. Men sammanfattande 
finner utredarna, att stråldosen 
för såväl patienter som personal 
avsevärt kan minskas med an
vändning av den nya utrust
ningen. 

Tekniska detaljer 

Brusreduktionsenheten, se fig 
l , är av samma storlek som en 
"mini-tv" . Dimensionerna är 
27 x 49 x 56 cm . Vikten 32 kg. 
Brusreduktionen kan ställas in i 
fyra grader, som nämnts. 

Den tekniska funktionen ba
seras på förhållandet att bruset 
uppträder slumpvis i röntgenbil
den, detta i motsats till den 
egentliga bildinformationen . 
Bilden delas upp i en stor mängd 
små element, ca 506 000 per 
bild . Varje element omvandlas 
till en digital kod innan hela 
bilden matas in i ett minne med 
en kapacitet om ca 4,3 miljoner 
bitar. De efterföljande bilderna 
behandlas på motsvarande sätt 
och förs också in i minnen . I 
dem sker så en jämförelse, ele
ment för element, mellan de 
olika bilderna och på denna 
jämförelse detekteras så bruset 
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Fig 1. Thomsons-CFS nya digi
tala enhet for reduktion av brus 
vid röntgenbildtagning, modell 
9000. Tangenterna på panelen t h 
väljer önskad insats av brusnivå: 
Låg. Medium, Hög resp LOIII/ 
Light. dB-graderingen t h löper 
från O till - 15 dB . 

och elimineras. Den här proces
sen fortgår kontinuerligt. När 
den första bilden lämnar enhe
ten i avkodat tillstånd, alltså 
med brustillskotten eliminerade 
eller minskade, flyttas de övriga 
bilderna fram en position i min
nena och nästa bild matas in för 
"rensning". 

Hittills kompromissval 
Bildbrus i röntgenprocessen 

beror dels på kvantbrus, som 
uppkommer genom röntgenfo
tonernas statiska variation och 
även på termiskt brus i förstär
kare resp övriga elektroniska 
kretsar. . 

Kvantbrusets inflytande kan 
reduceras, men tidigare har 
detta endast kunnat ske genom 
att man ökat röntgendosen . Hit
tills har man därför i stort varit 
hänvisad till att välja en rönt
gendos som får bildinformatio
nen att framträda godtagbart 
genom bruset. Det är de här 
problemen man nu lyckats be
mästra i USA . 

Prisbelönt innovation 

Den nya enheten som utveck
lats vid och produceras av 
Thomson-CSF Laboratories är 
en ny version aven äldre enhet, 
vilken lanserades redan 1975. 

Denna första version används 
i dag i över 250 exemplar vid 
kommersiell videoproduktion i 
USA och Japan. Den nya enhe
ten har redan vunnit pris: Det 
skedde 1978, då produkten til
lerkändes USA :s tv- och radio
industris Emmy-belöning som 
bästa tekniska produkt i sitt slag 
det året. 

I Sverige säljs utrustningen 
för brusreduktion av Racal
Decca svenska ab i Stockholm. 

• 



Ny effektiv syrgasmonilor 
för transku~n p02 och 02 
Amerikanska Hewlett-Packard har tillfört den 
kliniska apparaturen en ny syrgas monitor som 
erbjuder starkt förenklat handhavande och 
presenterar värdena automatiskt. 

Fig 1. Den nya syremonitorn Hewlett-Packard 7885 A är väsentligt 
mindre komplicerad att använda än föregående utföranden och medger 
snabb övervakning av såväl omgivningssyrenivå som pOl-värden 
samtidigt och över en enda kompakt enhet. Skrivaren kan registrera 
alla förlopp jämte exakt tidpunkt för upptagningen med max- och 
minimi-nivåer utskrivna under kurvan. 

•• En ny syrgasmonitor med 
/lera fördelar har lanserats av 
amerikanska Hewlett-Packard: 
Den medger sjukhuspersonalen 
att övervaka både omgivningens 
syrgashalt, 02. och transkutana 
p02 samtidigt med en enda, kom
pakt enhet. 

En betydande förbättring hos 
enheten, H P 7885 A. är att den är 
enklare att sköta än tidigare före
gångare. Rutininställningar på in
strumentet görs med tre program
tangenter. De och ytterligare två 
utgör samtliga manöverorgan för 
instrumentet. 

Den nya monitorn har en in
byggd trend-skrivare för upp till 
fem parametrar med fullständiga 
noteringar. På en alfanumerisk 
bildskärm får operatören fortlö
pande information om instru
mentstatus, larm och operatörfel 
liksom instruktioner. 

Kalibreringen av tidigare trans
kutana syrgasmonitorer var ofta 
en långdragen och invecklad pro
cess där p02 krävde tabeller och 
meteorologiska data. I sin nya 
monitor har HP kunnat utforma 
kalibreringen av p02 så enkelt, att 
den kan göras med en enda tang
enttryckning. 

Mikrodatorfunktioner 
Mikrodatorstyrda funktioner 

kopplade till en lufttrycksmätare 
ger automatiska justeringar för 
ändringar i omgivningens luft
tryck, vilket säkerställer rättvi
sande p02-värden. Mångsidiga 
självtestfunkt ioner hjälper opera
tören att lösa enkla problem som 
t ex handhavandefel utan behov 
av konsultationer med den tek
niska personalen. Det sparar både 
pengar och tid. 

HP 7885 A är anpassad för 
samarbete med andra HP-moni
torer och enheter som exempelvis 
neontalmonitorn HP 78801 A. 
Det innebär, att den nya enheten 
kan kopplas in enkelt och ekono
miskt i redan existerande neontala 
intensivvårdssystem. Härigenom 
ges användaren möjlighet till att 
registrera exempelvis hjärtfre
kvens, andning som % 02 och 
(ep02. På samma registrering an
ges klockslag, datum, temperatur, 
p02-gränser, kalibreringsinfor
mation jämte andra värden och 
uppgifter. 

Den nya monitorn har kon
struerats av Hewlett-Packards 
medicindivision i Böblingen, Väst
tyskland . 

Avdelningen Medicinsk elek
tronik, HP Sverige ab, tel 08/ 
7300550. kan ge ytterligare upp
lysningar. • 

Månadens solfläckstal: 116 
I RT 1979, nr 4, visades hur diagrammen ska tolkas . 
Diagrammet över brusfältsstyrkan anger den fä ltstyr
kenivå i dB över l JlV Im radiobruset förväntas 
överstiga högst 10 % av tiden. Bandbredden antas 
vara 3 kH z, men kurvorna kan lätt omräknas till en 
annan bandbredd om 10 log B/ 3 adderas till avläst 
värde. B är önskad bandbredd i kH z. 
Prognoserna är framtagna av Televerket, avd RL, 
Farsta . 
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Ur den senaste tidens brevfrågor till red tar 
vi upp de här: 

RT-datorn 
Jag skulle vilja veta lite grand 

om den här datorn, som ni beskri
ver i boken Bygg själv Datorer. 
Kan' man beställa färdiga krets
kort från Er? Har ni något förslag 
till Ijudalstrare? 

Urban Selander, Sandviken 

Svar: 
Mönsterkort och komponenter 
till RT-datorn säljs av Telko, tel 
08/ 54 1840. Kortet CÄ 8004, 
programmerbar räknare, kan 
också am'ändas för Ijudalstring 
av avancerat slag. Det består i 
huvudsak aven räknare från Mo
torola, MC 6840, som integreras 
i datorsystemet. 

Beskrivs i datorboken på sid 75 
och i RT 1980 nr 2, sid 46. I RT 
1979 nr 5, sid 46, beskrivs i detalj 
hur den kopplingen fungerar och 
det ges även programmeringsex
empel. Både tidningar och bok 
jinns på biblioteket. 

Syntbygge 

Radioutsteg 
Jag hittade en gammal RT 

bland mina tidningar (nr 3 1977). 
I den fanns en byggbeskrivning av 
en 2 m-sändare. Jag är intresserad 
av det 10 W slutsteg som beskrivs 
(kretskort 3) och undrar om man 
kan få tag i en komponentsats (och 
kanske också kretskort) någon-
stans? 

SI'ar: 

Jan Was berg, SM71EJ 
Sibbhult 

Komponentsatser och mönster
kort till konstruktionerna gjordes 
avjirma Bhiab, tel 0176/ 184 25. 

75 W-slutsteget 
Jag har byggt ett slutsteg enl 

RT nr 10 o 12 1978, dvs 75 
W-steget. Den ena kanalen själv
svänger med ca 1 MHz och den 
andra svänger till ca 1 s efter 
tillslag. Om jag plockar bort jord
ningen till ingången, slår till för
stärkaren och därefter kopplar in 
jordningen fungerar den klander
fritt. Någon form av startsvårighe
ter, alltså! 

Motstånd R19 är 100 kohm. 
Med 1 Mohm går det inte alls. Kan 
det vara problem med jordningen? 
Jag har jordat så här: 

Svar: 
Slutsteget på 75 W från bl a RT 
1978 nr 10 och 12 är nog en av 
våra mest byggda förstärkarkon
struktioner. Samtidigt är det ty
värr nog också ett av våra besvär
ligare byggen. Konstruktionen 
kan ge ett förnämligt resultat, 
men den är också väldigt känslig 
för allehanda missanpassningar 
och olika elektriska omgivningar. 

Det framgår inte av ditt brev 
om du har observerat den rättelse 
som infördes i RT 1979 nr 2, men 
av den framgår bl a att kondensa
torerna C8 och C9 skall vara 1 nF 
(ej l 000 nF, som i den ursprung
liga listan)! 

En tänkbar orsak till sväng
ningarna kan vara jordningarna. 
Du har tydligen jordat kretskortet 
i alla fyra hörnen till underlig
gande plåt. Det verkar äventyr
ligt. Vi föreslår, att du avlägsnar 
de fyra förbindelserna till under
laget (egentligen är det bara två, 
eftersom bara två hörn av kortet är 
anslutna till någonting). Plåten 
jordas sedan separat i en punkt 
som dras till jord på kortet. • 

0,11" ~\7 ..... ~ ,', ~ <'-" 

Jag som skriver undrar om nå
gon hos Er kan hjälpa mig med 
några tips angående ett synthezi
ser-bygge. Jag har blivit mycket 
intresserad av elektronik, och ef
tersom jag också älskar elektro
nisk musik tänkte jag lära mig lite 
mera genom att försöka bygga en 
synt eller dylikt. 

; ~i> "'r""'" I...i: ·~e"'\ r7"---------:t? 
~"" i,'dkcHf.k+O 

OV\ ~<->c t ........ .: .. kltcJ; .. 7 '~ ~ ...... ";( ... ,,-

J ag vet inte riktigt var jag skall 
börja och hoppas därför att någon 
på RT har tid att skriva ner några 
rader om lämplig litteratur, vilka 
kretsar man kan använda för att 
alstra ljud, osv. 

Tack på förhand och med häls
ningar från .Ingemar Engmalm, 
Leksand. 

Svar: 
Ett bra sätt att närma sig elektro
niken på kan vara att ägna sig åt 
byggsatser och ställa samman de 
apparater man är intresserad av. 
Enjirma som sysslar med sådana 
för musikelektronik, bl a synteti
satorer, är Wetab, tel 0760/ 
51690. 

Firman säljer byggsatser från 
amerikanska Paia och har också 
god litteratur i ämnet. 

I},~ - - - - - ',-,-=="" ==========:' _/:UJ 

Per-Arne Johansson 
Karlshamn 
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Bästa Herrar! 
Jag vet inte i vilken mån Ni har 

möjlighet att besvara läsarfrågor, 
men eftersom det var en sida med 
frågor och svar i nr 11 1981 tar jag 
chansen. Alltså: 
l. Vad "händer" i ~n förstärkare 
vid bryggkoppling m a p distor
sion, slew rate, dämpfaktor osv. 
Kan Ni generellt rekommendera 
bryggkopplade förstärkare för 
högklassig återgivning? 
2. Vid provning av Sentec ACM 1 
i nr 12/ 80 påpekade GL att man 
bör använda ett "mycket lågimpe
divt och bredbandigt drivsteg som 
är kapabelt att lämna en hel del 
ström". 

Eftersom jag har en NAD 3020 
som jag är mycket nöjd med, 
undrar jag om förförstärkaren i 
denna motsvarar de kraven, med 
andra ord om det är en bra kom
bination? 

Sign KB, Västerås 

Svar: 
l. Bryggkopplade förstärkare är 
oftast sämre än enkla steg. Det 
beror på att man, för att förenkla 
kretsarna, använder en princip för 
fasvändningen där det uppstår en 
liten tidskillnad mellan kana
lerna. Bryggans båda identiska 
halvor skall ju arbeta med exakt 
1800 fasskillnad, men det blir 
alltså inte alltid så i praktiken. 

Ett exempel är bilradioslutsteg 
där man ofta tar signalen från 
utgången av den ena förstärkaren 
och matar den till den andra. 
Manfår då ettfasfel som motsva
rar löptiden i förstärkaren. Det 
brukar yttra sig i form av hög 
övergångsdistorsion. 

Men detjinns ocksåfasvändar
kopplingar vilka ger signaler med 
exakt lika signalamplituder som 
ligger i motfas. Rätt gjort skall 
det alltså inte vara några pro
blem! 
2) Vid Sentec ACM l-provningen 
fann vi det vara olämpligt att 
driva MOS-slutsteget med en 
rör-förförstärkare. Å'ven om man 
är hängiven rörfantast och kanske 
av det skälet väljer ett MOS-steg, 
vars klangliga egenskaper påmin
ner om bättre rör förstärkare, får 
man alltsåjinna sig i att använda 
en transistoriserad förförstär
kare, som ju vanligen har låg 
utimpedans. 

Vi saknar uppgift om utimpe
dansen hos NAD 3020, men kon
struktionen är baserad på ganska 
få aktiva element så man kan 
misstänka att den inte är särskilt 
låg. . 

GL 



NYHETER 
FRAN 

BILA 

Halvledare & tillbehör 
Kondensatorer 
Motstånd 
Kristaller 
Drossiar 
Omkopplare 
Tangentbord 
Kontaktdon 
Kabel 
Kylflänsar 
Reläer 

postorder 

affär 
affär 

HORN 
NYTT BASHORNI 
RENT, RENT, RENT!!! 

RILA 12-hornet återger transienta för
lopp med en exakthet och skärpa som 
endast kan jämföras med långt större 
och dyrare hornsystem. 
Detta är hornet med det stora ljudet 
men lilla formatet. 
För ytterligare info v.g kontakta oss. 

NYHETER 
FRAN 

BILA 

ADRESS ..... .. . .. •.. 

POSTNRIORT .. ... ..... . ...... ...... .. ... . 

Informationstjänst 16 

Transformatorer 
Säkringar 
Apparatlådor 
Rattar 
Gnuggsymboler 
PC·laminat 
Kemikalier 
Experimentkort 
Kopplingsbord 
WW·tillbehör 
Panel instrument 

Monteringsdetaljer 
Lödutrustning 
Verktyg 
Litteratur 
Alumnium 
Plexiglas 
Byggsatser 
Tillverkning 
av kretskort 
och paneler mm. 

MaTer Import - Elektronik 
Box 2135, 22002 Lund 
Tel. 046/1477 60 
HELSINGBORG - Gasverksgatan 31 
LUND - Karhögstorg 2 

I 

KOM PON ENTKAT ALOG EN 
rekvi rerar Du mot kr. 15:
som betalas in på vårt Post
giro 87 1676-3 eller Bankgiro 
361-8097. 
Norge - Nkr. 20:- i sedlar. 
Skolor och berörda företag 
får katalogen gratis. 
Du som endast är intresse
rad i Byggsatser kan rekvire
ra vår BYGGSATSKATALOG 
utan kostnad . 

" ..., 
N 
eX, 
N 

- Ett företag med 8 år på nacken inom elektroniken -

Informationstjänst 17 
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KOSS 
HV/x BYT 

PICKUP 
- inte förstärkare 

En äkta AKG·pickup kan du 
få från 295 kr. 

Jämför detta med vad en ny 
förstärkare kostar. Troligen 
så får du dessutom ett bättre 
ljud med en ny pickup än med 
en ny förstärkare, då pickupen 
oftast är den " svagaste" 
i ett HiFi-system. 

AKG 

. . . "Lyssnar man ofta och länge med lurar, är det i rege 
bättre att satsa på ett par stora. Tf A har provat en 
modell som på de flesta punkter utom formatet över
träffar lättviktarna. Lurarna heter Koss HV IX och ser 
en aning klumpiga ut, men är mycket behagliga att 
bära. Till det bidrar att själva ljuddosorna är mycket 
lättrörliga i alla riktningar och att skumplaststoppning
en inte blir för varm. Att sladden kommer ut på ena 
sidan ökar bekvämligheten, liksom att den är spiralise
rad. HV/X låter mycket bra och speciellt uppskattar vi 
den fylliga basen ... " 

AKG-pickuper 
används av proffs 
över hela världen, och 
är mycket uppskattade fö p- 
sin goda spårningsförmåga 
och låga distorsion. AKG PI5 MD cirkapris: 495:-

Fråga efter AKG hos din HiFi-handlare 
eller ring oss. 

R/THELLMOD Generalagent: •• -,., ... ; , ...... ) .. = ... ''"3 ..... , .. 1''''4 ... 1. 
SORTERARGATAN 2 - 16226 VÄLLI NG BY - TEL . 08-7390145 

AB RADBERG . Box n54 . 40233 GÖTEBORG· Tel. 031-424700 
Informationstiänst 18 

Informationstjänst 19 

Här kommer nya katalogen! 

Ja, tack sänd katalogen nu ! 

Namn (texta tack!) 

Adress 

Post nr, postadress 
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RT 2-82 

HEATHKIT BYGGSATSER. 

Bygg själv högklassig elektr·.)nisk utrustning. 
Du kan välja bland tvåhundra elektroniska 
produkter - från klockor till datorer - för 
både hobby och yrkesbruk. 
Heathkits välgjorda handböcker och bygganvisningar 
är internationellt kända och lättfattliga. 
Heathkit kurspaket i elektronik och elektricitetslära, 
programmering mm är en annan välkänd specialitet. 

Beställ katalogen nu! 

HEATHKIT Byggsatser för 
7t!1!f!!ta kunskap och 

___ s ..... y_ste_m_s--", arbete. 
Heaihkit Scandinavia AB, Box 12081, 10223 Stockholm . 
Tel 08-52 07 70. Butik: Norr Mälarstrand 76. 

Informationstjänst 20 



Äntligen -exklusiv 
samlingspärm för Foto! 
Foto lever länge. Så se till att du har din Foto där 
du lätt kan hitta den. I en riktig pärm som det står 
Foto på! 

Foto:s samlingspärm är tillverkad i kraftig och 
oöm konstläderkartong med Foto i guldtryck på 
ryggen. Tidningarna sätts in med några enkla 
handgrepp. En hel årgång får plats. Beskrivning 
medföljer. Med varje pärm följer även årtal i guld
tryck (1980-1985), som kan fästas på pärmens 
rygg. 
Beställ din pärm redan idag! Priset inkluderar porto och 
postförskottsavgift. Fyll i kupongen och posta den idag så 
har du pärmen på posten om några dagar. 

Jag beställer .... st samlingspärm. 

D Jag är prenumerant och betalar bara 32:25/ st inkl porto 
och postförskottsavgift. 

D Jag är inte prenumerant och betalar 39:50/ st inkl porto 
och postförskottsavgift. 

Namn 

Adress 

Postnr Postadress 

Prenumerant 
RT 2-82 

Här fäster du adresslappen från den påse du får Foto i. 
Utan adresslapp debiteras det högre priset. 

Skicka kupongen till: Foto, Försäljningsavdelningen 
Box 3224, 10364 Stockholm 

TONHOVUDER 
för kassett & rullbandspelare 

Stereo ree / pb cass. nkr 40.
nkr 25.
nkr 80.-

M ona ree / pb cass . 
Auto Rew. Pb cass. 

Även komplett sortiment inom ton
hovuder för RUllBANDSPELARE . 
Be om hovudkat . för tonhovuder! 

SATEllIT-TV 
Parabolantenn 2 m diam . 
11 .7 - 12.4 GHz 
Satellite Receiver 

nkr 9900,
nkr 12420.-

nkr 706. -
Secam färg modul för inn 
byggnad i PAl färg -TV 
Färg-modulator B I 
Sort / Vitt-Modulator B I 

nkr 560,- N 
nkr 117,- N 

'" c 
:~ 
Vi 
c 
.9 
ro 
E o 
E 

PORTOFRln VED FORSKon Tll 
NORS K POSTGIRO 3987229! 

MICROTEXAl SERVICE 
BOX 360. N-1371 ASKER . Norge 
Tel 021790959 - 783286 

SATEllIT-TVI 

I AMPEX I STUDIOTAPE 
och KASSETTER 

§~@~@ @ §~~©J~© @@ 
HISINGSGATAN 28 41703 GOTEBORG TEL: 031-224090 

TOMSPOLAR 
LEADER 
RED. RAKBLAD 
SKARVTAPE 
AVMAGN. APPARATER 
TEST·TAPE 
SKARVSKENOR 
PAPPERS·SKRIVT APE 
VAXPENNOR 
TEJPHALLARE 

'" 
:~ 
c 
o 

.~ 

E 
.2 
c 

C") 
N 

'" :~ 
.~ 

C 
o . ., 
§ 
S 

~----------------------------------------------~~ 

fördelan 6.!rh pris me'<! andra OSCilloskop 
PM 3207 - 15 MHz tvIkanalsoscilloskop 
med 5 m'{ .. kiN1ighet" 
'AutorlggL aUtid sträle på skärm/m 
eOubbellsolerad nätdel' 
eSamma känslighet X och Y 
eAddering A+B 

Uelnverteriog av B-kanalen 
eStor skärm 
eTV-triggnirig 

, Kursbok för skolor och självstUdier 
baserad p6 PM 3207: Oscilloskop
mätteknik av ing Arne Bergholtz 
112 sidor, format M. Förlig liber 
läromedel. 
Kunpaket: Bok och komponentsats. 

Begär utförlig information frAn Svenska AB Philips, Avd. 
Mätinstrument, 115 84 Stockholm. Tel. 08-63 50 00. 

PHILIPS 

Informationstjänst 24 
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•• 
ALL! MOJLIG! 

Det kostar bara 15 kronor per rad att annonsera under '1\LLT MÖJLIGT" 
-Radio &Thlevisions radannonse:r. Annonsen skall inte vara längre än 10 rader. 

111gsta pris är 45 kronor (3 rader). 
Har du något att sälja skall du prova '1\LLT MÖJLIGT". 

radiO & 
television 

Ilrl-1981 

SÄLJER: Technics SL-150 
Mk2 med SME 3009 tonarm 

. och Technics 305MC pickup, 
Technics förförstärkare SV-
300MC samt Technics 270C
II pickup. Kört ca 100 tim. 
Säljes i paket för 4000:-
inkl moms 033-10 80 80 
P-O Säll dagtid. 

Selges 9 komplette årganger 
av Radio & Television f .o.m. 
1972. Pris norske kr. 2000 :
Francis Sönnichsen sondre vn 
4, Oslo 3, NORGE 

Säljes RT-datorn cA801 
CA6819 CPU med 6808+IK 
CA8006. Allt monterat i låda 
med nätdel 2.500:-. Facit 
stripprinter 4552 ny 200 :
Tel 08-7663792. 

Säljes : RULLBANDSPEL. 
Revox G36 nyrenov. 
Tel : 08-7683666 (18.30-
19.30) . 

OA5 2 st, 1.000:- Yamaha 
CR-420 Receiver 1.200:
Tel: 08-32 83 71 

Använd kupongen. Den finns i tidningen. 

PIONEER CT-F 1000 topp
kassettbandsp 1. 850 :- . 
CROWN IC-150A förförst m 
toppdata 950:-. HAFLER 
DH 101 exklusiv förförst 
1.975 :- DUAL 741 Q 

" svävaren" ny toppmodell 
(oanvänd!) 2.375 :-. 
Anders Clauson, 
Tel. 040-91 1990 
Box 20018, 200 74 MALMÖ 

Marconi signalgenerator 10-
485 MHz FM-AM 0,10V-
200mV inkl 5tons CCIR test 
Pris 4,995:- Tel. 042-439 58 

Div. datorprylar säljes. 
SS-50 kort: dator kort 6800 
statminneskort 4,8, 16-K, 
motorola D2KIT teletype 
med remsläs/stans facit 
printer. Tel efter 17. 
021-35 73 22. 

Elementsats till CM3, 4 st 
KEF B200 2st GAMMA VLD 
13 horn.lnkl filter och ritn . 
Oanv i org.förp. 1.100:-
Tel: 0155-58433 

MIKRODATOR, Z80-baserad 
med prom-programmerare/ 
kopierare. Komplett med nät
del, S100 -BUS. Endast 
2.500:-! 
Tel 060-576024 ett kl 17.00 

Högtalartyg till lågpris. 
Svart/guld eller gråvitt bro 
130 cm . Endast 4 :-/dm 
Frakt O. Pf tillk. Gårdö, 
Gårdö, MarumsgA, 
53200 SKARA 

I[ SÄLJER ]II~[ KÖPlm~]1 
Slutstegl 0-11 M. 200W 
f.200:- . Surplus från radio O . 

färg-tv 75 :- /5kg inkl. frakt 
Werner 0590-211 44 

Printer Anadex 125 tls inkl. 
parall interface för ABC80. 
Har gått c :a 15 tim. Endast 
4.500 :- Floppy FD2 obet. 
använd endast 5.000 :-. Mera 
inform. tel : 031-297477. 

Köpes: ABC 80 med tillbehör 
Gärna med 32K ram. Även 
DRIVER och PRINTER . 
Tele : 0552-11112. 

Färgbalksgenerator för ~est av 
TV med rutmönster mm i bra 
kvalite köpes. 
Tel: 019-18 38 39. 

78 RADIO & TELEVISION - NR 2 - 1982 



Billigt 
Detkostar bara 15:- per 
rad att annonsera under 
"ALL T MÖJLIGT" 
Radio & Televisions rad-

. annonser. Med kupongen 
här intill är det enkelt att 
fy lla i en bokstav i varje 
ruta och lämna en ruta 
tom mellan varje ord. 
Du ser genast hur många 
rader det blir och vad an
nonsen kostar. A nnonsen 
får inte vara längre än 10 
rader. Lägsta pris 45:-
(3 rader j . Har du något 
att sälja eller vill du köpa 
något eller kanske byta -
då skall du prova 

"ALLT MÖJLIGT"! 

Den som kommer ihåg 
all aldrig glömma bort 
radio & 
television 
kommeralltid ihåg 
all aldrig glömma bort att 
PRENUMERERA! 
Glöm inte bort 
att komma ihåg det ! 

Vill du veta I 
mer? I 

Radio & Television hjälper I 
dig gärna med y tterligare I 
upply sningar om de pro
dukter som annonseras i I 
tidningen. Ringa in num-
ren på de annonser som I 
du vill veta mer om. Varje 
annons är ju försedd med I 
ett nummer. Det är bara 
att fylla i kortet med I 
namn, adress etc och posta 
det till oss. Vi ser till att 
du snabbt får svar. All 
informationstjänst är kost-x 
nadsfri! Sänd in kupongen 
inom 6 månader. 

Manus till ALLT MÖJLIGT 
radio&televisionsradannonser l 982 

Ulgivningsdagaroch Nummer 2 3 4 S 6/7 8 9 10 11 12 
manusdagar 1981: ::,,:uc.::tg:':'.d

:=":a=g"----=4'-. 2-t-=4'-. 3- f-1'-.-4 -+-6'-.-S-+-'-'3-.6-+"::'2-2 .-7-+-'-2-6-.8-+-'2'""3-. 9-+--28-.-1-0 f-2-S-.1- 1 

Skriv din annons här! Manusdag 18. 1223.1 17.2 23.3 21.4 9.6 14.7111 .8 16 .9 lS.10 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

DET GÅR I N 28 TECKEN PÅ VARJE R A D 

Namn .... ....... ...... ... ..... ... ... ....... ........ ........ .. ..... .... .. .... ... .......... ..... .... Tel ... ...... .... .... ............... .. .... ....... ... . 

Adress ... .. .. ... ...... .. ......... .... .. ....... .... .. .. ..... ... Postnr ....... .. ... .. ........... . Postadress ..... ..... .. ........ .. ...... .. .. .. .. . 
OBS! Endast förskottsbetalning med check eller per postgiro!! 
D Pg2344-Q (M..::t~g::m~RT-rad~onsl/) DCh~bifoga~ ____ ~ 

PRENUMERATION 
Ja, jag prenumererar på RADIO & TELEVISION ett ar 

framåt och får 12 nummer 01 utgåvor) för kronor 144:
Jag betalar senare när inbetalningskortet kommer. 

VAR GOD TEXTA TYDLIGT! 392 

Elternamn .. .. .. .. .. .. .. ....... .. .. ... .... ........ ...... .... .. . Förnamn .... ... .. .. ... ..... ... ... .. ........ c/o ... ..... ...... ....... ...... . . 

Adress ... .... ... ... ... .... ... ... ...... ... .... .......... . Fbstnr .. .......... .... ... .... . Fbstadress ..... .. .. .. ...... ......... ..... ... ..... . . 
Gata,postlada, box etc 

Land ...... .. ...... ...... ... ... .. .... ... ... .. ... .... .... .... .. ... .......... ... .. ..... .... .. .. . 02 

•• 

I N FORMATIONSTJANST 
Jagvillvela mer om härförkryssadeannonser: CD CD CD CD CD CD (}) CD CD ® 
®®®®®®®®®@®®@®®®®@®® 
®®®@®®®®®®®@@@@®®®®® 
@@@@®®®@@@@@@@@@@@@@ 
®®@@@®®®®®®®@@®®®®®®. 
®®@@@®®®®@@®®@@@@@@@ 
®®®@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@®®®@@@@@@@ 

Företag . ..... ... ....... .. .. ..... ......... .. ..... .. . .. . ..... .. Namn .. .. .... . . .. c/o .. 
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Box 3224 
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television 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 

80 RADIO & TELEVISION - NR 2 - 1982 

VIC - en dator 
forts fr sid 34 

nehållet är avsett att vara till 
hjälp vid programmeringsarbe
tet. Här finns basic-rutiner för 
att lägga till subrutiner till ett 
redan färdigt program, sökkom
mando (FIND och CHANGE) , 
borttagning av rader (DE
LETE) , automatisk numrering 
av rader (AUTO) , exekvering 
rad för rad (TRACE och STEP) 
för avlusning av felaktiga pro
gram, och så finns det rena 
hjälprutiner som EDIT, PROG, 
DUMP, HELP samt KILL. 

När man slår till datorn be
finner den sig i programme
ringsmod . Funktionstangen
terna har då betydelse som 
RUN, LIST, GOTO m m. Går 
man över i redigeringsmod, be
tyder tangenterna i stället RE
NUMBER, MERGE, FlND, 
osv. 

Med de här rutinerna blir 
datorn ännu användbarare. Dess 
Microsoft-basic är i grunden 
bra och allmänt accepterad . 

Slutsummering: 
För- och nackdelar 

+ Relativt lågt pris: 2 500 kr 
inkl moms 
+ Utbyggbara minnen, pro
gram kassetter , flexskivminnen , 
skrivare, "joy stick" och lju
spenna 
+ Med komplettering av 
IEEE-anpassning kan VIC an
slutas till tillbehör för PET och 
CBM 
+ Samma formatering på band 
och flexskiva som för de större 
datorerna PET och CBM 
+ Färg- och grafikmöjligheter 
+ Ett mycket bra tangentbord 
samt funktionstangenter 
+ Samma Microsoft-basic som 
i de större datorerna 
+ Språket Forth kommer som 
tillsats i modulutförande. 
~ På minussidan noterar vi: 
- Priset inkluderar inte kas
settbandspelaren, som kostar 
700 kr 
- Man kan inte använda van
liga kassettspelare 
- Antalet tecken på skärmen är 
något begränsat (22 tecken och 
23 rader) 
- Upplösningen är något be
gränsad p g a överföring på 
tv-kanal över modulator. Di
rektkoppling till eventuell video
ingång ger ett bättre resultat, 
och 
- musikåtergivning sker med 
falska toner (tyvärr en generell 
företeelse i smådatorer och tv
spel). • 



på marknaden idag V· g att hitta ratt produkt och t '" .. . arJe produkt/t' " .. Janst 
Sin speciella rubrik lätt och .. tJanst ar placerad under 

Vi har gjort det lättare för di . .. 

1~1\lltJ(JI)l'NI)I~rl' 
. overskåd I igt! 

Datorer 
PET/CBM VIC-20 
Vi har massor hör till din d av P!ogr. och tillbe-
för info. ator ring eller skr iv 

DATAPRINT 
Box 9019 
291 09 Kristianstad 
044-22 94 84. 22 92 S2. 

Stereo-HiFi 
N~A AUDIO-KATALOGENI 
Mixers, Förstärkare, Effektsk' -
ande enheter Filter Kom ap 
Kretskort etc' f " ' . ponenter, _ _ ' . or studlo- PA-
och HIFI-bruk. Pris : 10:- i 
pä postgiro 1 6377-4. n satt 

Ing-f:a LEIF MARENlUS & C HB 
Box 5086 o 

T
421 05 Västra Frölunda 

el. 031-47 93 47 

SUBBAS SIDOSYSTEM 
Hokutone 12"300 FW -
TRanmissionline 160L ;Itn. 
K.EF B200, 2st VLD13 st 
FIlterdelar, Tot.1250 :-'. Även 
PA-horn ISOPHON PS38/50 
T35+lädritn . 850 :-
Porto = Inform. 

AUDIOIMPORTEN 
Box 77 
191 21 Sollentuna 
T~1. 08-96 43 76. 

Elektronik 
E LE KTRON I K-BYGGARE 
~~~ka dina byggkostnader l 

tilll~pn.enter, komponents:atser 
"lj riS. 

Begär prislista och se själ I 
Tel. dygnet runt 0755-6:7 24 

JIGO Import & H Box 5007 andelsagentur 

15105 Södertälje 5 
Tel. 0755-647 24 

~~~5~f;~i~fc~~~~i g2~~, ?~_5 
400V br 15:78, BC107B 1 '1 
BC177B 1 :20 , BC108C 1 :O}SC 

~~gg ~ ~~8~e~~;~ ~ ?l:~åc~B - -
kretsar 808035 :55, 808549:92 
Ovanstäende priser I'nkl . . moms. 

ELINGE KOMPONENT 
SERVICE 
Box 5095 

Legoarbeten Konstruktion L 
outer, prototyper, monteri'ng ay-
kretskort mm av 
Moderna mask ' f " b' ll ' Iner or snabb och 

I Ig produktion . 

E lektro niktjä nst 
Box 40 
54400 Hjo 
Tel. 0503-12394_ 

Denco spolar och b _ .. till lä . sabanlbocker 
gprlS. tor sortering av k 

ponenter. Vär nya katalog fä om-
5kr I sedel eller frimärken . s mot 

C A ELEKTRONIK 
KOMPONENTER 
Box 1125 . 
26201 Ängelholm 
Tel. 0431-805 85 . 

~-80A CPU 55 :- , Z -80A CTC 43 ' 
-80A DART 99 :- Z -80A DM . 

135:-, Z-80A PIO 43 '- Z A 
SIO/O 105:-, 2716 EPR'OM8g~._ 
2732 EPROM 69 '- 4116 D R' , 
15:-, 2114S-RÅMl . - AM 
yPD444-2 114 i C/MO~ ·3å ·~514-
6116-2716 i S-RAM utf . 1 i 5'·-
Ovanstäende priser inkl . moms. 

ELINGE KOMPONENT 
SERVICE 
Box 5095 
90005 Umeä 

•• 
Ovrigt 

00 Zx.a1 TANGENTBORD 
TANGENTBORDSATS. kom lett 
med symbol~r, kretskort , tan~ 
;~~r' ~~Phngsanvisning Per/sats 
h" '- ~BOLSATS pä själv-

12
aftla2nde film passar tangenter 

x mm 50:-
KRETSKORT för ISOSTAT-D6 
tang.50:-

DATA ENIC AB Föeädsgatan 9 
171 32 Solna, Tel. 08-275005. 

UTFÖRSÄLJNING -DATA 
ELEKTRONIK . 
~on!tor 9" grön skärm 640 ' 
" onlto~ , 12:' sv/v 1180 -:= 
RPerte,c Dlscdrive frän 1900 '--

emlasare frän 900 :-
Tangentbord, hexadec. 125 ':" 
M.atrlss.krlvare, remsa 95 :-
~~~skarmsterminal 3500"-

aggregat frän 125'·-
Alla priser inklusive moms . 
Dessutom ' D' . skä . Iverse komponenter 
kre~~ka~el , kopplingsträd , virträd 
m or , racklädor, krympslang , 

m. mm. 
SURPLUS TJÄNST Box 659 
121 06 Johanneshov, 08-499208 

raclio& 
television 

KRETSKORT 
Konstruktionsuppdrag och la 
arbeten till humana priser K yout-
serier a _. . orta v monster kort förmän" t 
FAGE ~. RSTA ELEKTRONIK HB 
Box 118 
77301 Fagersta 
Tel. 0223-12807. 

TERMOMETER PCI 
RT 12 PRIS 320 '- MI76 enligt 
INSTRUMENT . . . RC
PCIMI76 235 :_:ro

5
.-. ENDAST 

L T Elektronik 
Kungsgatan 70 
641 36 Katrineholm 
Tel. 0150-138 79 kväll. 

ABC80 - NYTT 
Bygg ut Din ABC80 till 64kRAM 
med värt populära kit . 
End. 1495 '- Vi bygge .. ABC .' r aven ut 

.80 till 80-tecken/rad för 
995.- Priser ex. moms 
GE-JO ELEKTRONIK' 
Box 30 520 30 Ljung 
Tel. 0513-506 73 

~RA!IS AB<?.aO KATALOG 
E 18 ~d! Sveriges lägsta priser?1 
O~:DBomPI ASSEMBLER 325 :

EHANDL 298 :- SPEL ' 
AB~ (5 prog) 80 :- DATABAS 
49~ .- 80 kolumnskrivare 2880 ' 
Skonskrivare (typhj) 8475 :- .-

~~2140Q 23:00 LA4420 23:00 ABC DATA Box 2002 

7204 22:00 T A 7205 22:00 175 BU126 10:95 BU208 12:95 - - - - - - - - 02 Järfälla, Tel. 08-7616655. 

BU32616:00 BU52616DO Man t-II - - - -~~~~5"~~~;;';,";':i;841~55 I US I : UUI.JtJJ)J\Nlii~i 

Tel. 090-11 7362. 
~scilloscope : Iwatsu SS - 5212 

- 15 MHz ej använt 3500 k ' 
Tel. 08-33 60 02. ' r 

u I R"',o &T'''''''o""h,,''''· ~ 
1 A741 2 :10 NE555 2 '10 4001 B annonser för smäföretagare 

';,'~04?~.~BB~~~7~~!~~.~g ,. I N'mm" ................... Ko"""" 250-1. + m=,: 

::!'~;,r~:!:!:~555 p : ~:::::~: 
~~~~~~90~~~~~16~00~~~411:O0 I LU I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I:~~~~ ~ ~\~a:~i.ac 3A-400V 3 :35 I I I I I I I I I I I I I I I 
Elektronikgross0478-41555. I . . . .. II II II II I I I I I I I I I I I I I I I I Iii I III I I I I I I I 
~~~' ~~;'i':i~ .~~ ~ :~~':Z~ 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 
200V 2 :50 4A/400V 3:95 8A/ I I I I I I I I I I I I I I II II II II II II II II I I I I I I I II I I I 
f>~5VB~~55~~~UOI2C"309:95 BYX10 ...... - - - - - - I I I I I I I :',:'~;;::~~':::BL::~: : ~:~n IIIIIlllllllllllllllli i i i : : : : : 
T
4

:
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LM358 4:95 9602PC 8-10 Adress _ .................. .... -

L082CP 7 :- TL083CP 10:95 I ......... -. 
r,~~r:,~p~,t~~~~l~~ I ~:;:;~~p.,;;;;~~. 
Elektronikgross 0478-41555 kt I VAR VÄNLIG OCH TE~·TÄ -- · · ·· · ····· _· ·· · ·· · · · ······ · ··· · ·· · ·· _ ·· ·· K ········iiT··i:äi· 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I. 
I 
I 
I 

TABI Elektronik Box 40 - I upongen skickas till 

... 
____________ :..:3:60::.::5~1 ~H~o:v:m:a:n:to:r!p~, ~0~4~78~-~4~1 !5!5!5J Radio & Television Annon 

L
BOX 

3224 10364 S' savd./Erbjudandet 
, tockholm --------- --

90005 Umeä 
Tel. 090-11 7362. _~J 
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4 SKÄL Till VARFÖR ". 
LOWTHER-flÖGTAlAREN 

GER DEN STÖRSTA 
MUSIKALISKA KICKENI 

Lowther PM6 
20-20kHz 
104dB SPL 1W1 m 
Ca. pris: 895:-

<D Kräver inget filter: 
inget fasfel. 

ev PunktformigJjud källa: 
bättre upplösn ing, 
d~finierad stereobild . 

@ Utrustad med fasQ.illgg~ 
bättre diskantåtergivning. 

@)Stor magnet, hög flödes
täthet, hög kantl indad 
tråd i talsQolen: 
låg distorsion, hög verk
n ingsgrad . 

Applikationsexempel 

Acousta Kit 115 
horn laddad fulIrangehögta
lare, svensktillverkad låda i 
Engelsk mahogny. 

Lyssna på LOWTHER i: 

Stockholm : U-BB 
Göteborg : U-BB, BJ HiFi, 
Strid beck HiFi, Telrad 
Örebro : HiFi Huset 
Linköping : PM Ljud 
Karlstad : Oryx Radio 

TOMMY JENVING AB 
41451 Göteborg 

031-124720 
Generalagent 

Informat ionstjänst 25 

.Jbn MM60 MK II 
STEREO MIXER med 
MONITOR o LYSDIODER 
" BASS·BOOST. " turb'" -effekt i bo .. eg. 
" LOW· CUT. aktivt rumbletilter. 24dB/okt 
* EQ·.nllutning pi milcrofoning'ng 
" LYSOIOD·dilplay utökad 
" DUBBING. bandkopieringimöjlighet m.m. 
" TALK-OVER lunktionen jUlteringlbar 

- i övrigt som MM 60 (se ovan) 
OBS! PRISET: 

1.595:- inkl. moms 

Informationstjänst 26 
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Sid 
Agfa-Gevaert 5 

Bang & Olufsen 52 , 53 

BASF 83 

Beckman 
Innovation 20, 21 

Clarion 30, 31 

EBAB 23 

ELFA 84 

GJR/ Thellmod 71, 76 

Handic 38 

Heathkit Scandinavia 76 

Hi-fi Kit Electronic 75 , 77 

JBN Elektronik 82 

Jenving, Tommy 82 

Josty Kit 22 

Liber Förlag 7 

Ljudia 77 

LSI Elektronik 18, 39 

Mater import 75 

Microtexal Service 77 

NAD Svenska AB 37 

Philips 35,77 

Rådberg AB 76 

Rydins 2 

Scandia Metric 18 

Stage & Studio 77 

Stanton 6 

Yamaha , Svenska AB 29 

Älvsjö Sydimport 17 

Prenumerationstjänst 
Postadress: Box 3263, 
10365 Stockholm 3 
Telefon : 3407 90 
Postgirokonto: 88 95 00-5 
Prenumerationspris: 
Helår 12 nr 144:-

Prenumerationer kan beställas 
dirk et trån Prenumerationstjänst , Box 3263. 
10365 Stockholm 3. i Sverige på närmaste 
postanstalt med postens tidningsinbetal 
ningskort, postgirokonto 88 95 00-5 . 

Definitiv adressändring. som måste vara 
förlaget tillhanda senast 3 veckor innan den 
skall träda i kraft , görs skrift ligt ant ingen 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 Åhlen & Åker
lunds Förlags AB . Torsgatan 21 . 105 44 
Stockholm. tel 736 4000 - Lösnummer
expedi tionen . Som regel finns dock endast 
ett halvt år gamla tidningar att tillgå . 

Bifoga inga pengar; tidningen sänds mot 
postförskott . Redaktionen kan inte effek
tuera beställningar på kopior av artiklar ur 
äldre nr . Vissa bibliotek har inbundna år
gångar och kan ibland stå till tjänst med 
kopior . 

ADVERTlSING REPRESENTATIVES 
Belgium 
Publicitas Media, Avenue de Terveuren 402, 
B- 1150 Brussels . Telephone 027 / 
719812-13, Telex 33795 
France i 
R.I.P.S.A . 26 Avenue 4 victor-Hugo. F-
751 16 Paris. Telephone 01 / 5006608. 
Telex 61067 
Danmark 
Civil0konom Bent S Wissing, International 
Marketing Service, Kronprinsensgade 1, 
DK- 1114 Köpenhamn . Tel 01 / 115255 
Germany 
Publicitas GmbH, 2 Hamburg 39 . Bebelallee 
149. Tel 040/ 5110031 -35 , Telex 
02 15276 
Holland 
Publici tas, 38 , Plantage Middenlaan , 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 

Principscheman 
Principscheman i RT är ritade enligt 
f Oljande riktlinjer : 

Komponentnumren korresponderar 
mot motsvarande nummer i ev styck
Iistor . 

Beträffande komponentvlrdena i 
schemana gäller att för motstånd ute
lämnas ohm-tecknet. och för kondensa
torer utelämnas F. 

SAledes lir 100 = 100 ohm, 100 k = 
100 kohm , 2 M = 2 Mohm, 30 p = 30 
pF, 30 n = 30 nF (1 n <,; 1 000 p). 3 u 
= 3 uf osv. Alla motstAnd 0,5 W , alla . 
kondensatorer 250 V provsp om ej 
annat anges i stycklista. 

Alla förfrågningar som avser i RT 
publicerat material - artiklar. produkt
översikter m m samt byggbeskrivningar • 
scheman och komponenter liksom kret
sar - resp allmänna frågor skall göras 
skriftligen till red. Telefonförfrågningar 
kan i allmänhet inte besvaras p g a 
tidsbrist . För alla upplysningar om äldre 
RT -nr:s innehAll hänvisas till bibliote
kens inbundna Arg med årsregister . 



Succeför 
BASF 
Chrome][! 

Nu har BASF ChrolT!e slagit 
igenom. Ljudet ligger i klass 
med de allra dyraste metall
banden. Testresultaten visar 
toppvärden. Ändå kostar krom 
inte mycket mer än standard
band. 
Kromkassettens framgångar 
beror på att dagens bandspe
lare - både hemma och i bilen 
- verkligen kan utnyttja de för
delar som kromdioxid ger. Och 
nu kommer också färdiginspe
lade kassetter på krom för att 
ge ljud i klass med grammo
fonskivans. 

Högsta betyg i test 

Tidningen Radio & Television 
har testat hela bandmarknaden 
från billigaste järn till dyraste 
metall. I nr 12/81 redovisas re
sultaten och så här säger man 
om BASF Superchrome - vårt 
exklusivaste kromband: "Ett av 
de bästa banden i testet. Om vi 
skall utse något bästa band i 
testet måste det bli BAS F Su
perchrome". 
Och BASF Chrome II - tidigare 
Europas och nu även Sveriges 
mest sålda krom band - får föl
jande omdöme: "Ett av de allra 
bästa krom banden. Mycket 
prisvärt". 

Chrome Power! 

r r ,. r 
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Professionella lådor för datorapplikationer tillverkade av det engelska företaget Peerless Moulding 
Company. Programmet består av tangentbordslådor, monitoriådor för 12" och 15" samt lådor för blandad 
inbyggnad av 12" monitor och 2 st 5114" floppy disk-enheter. Terminal
Iådorna är intressanta för både prototypuppbyggnad och serieanvändning. 
Materialet är formgjuten polystyrolskum (självslocknande enl. UL94V-0) 
med perfekt passform och finish. Lådorna kan vid större antal levereras 

olackerade eller i specialfärger. De kan också fås invändigt HF-skärmade. 
För ytterligare information kontakta vår avdelning 

Elektromekaniska byggsystem. 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

17117 SOLNA 
INDUSTR IVÄGEN 23· 08/7300700 

l 


