


Sätt 2xSOW på rätt plats 
=======med SEA-tonkontrollen. ======= 
H är är din chans att en gång 

för alla skaffa en komplett 
musikanläggning, väl värd att 
satsa din musik på. En mer 
prisvärd anläggning kan åt
minstone inte vi hitta (och vi 
har verkligen letat och jä mfört). Forvisso är 
den inte billigast på marknaden, men titta vad 
du får för pengarna. 

Ta t ex den förnämliga receivern på hela 
2 x 50 W. De allra flesta receivers har bara två 
tonkontroller - bas och diskant. JVC:s paten
terade SEA-tonkontroll har hela 5 reglage som 
redan finns inbyggda i receivern. Med dem kan 
du reglera tonbild och klangfärg direkt efter 
rummets akustik och din egen smak. Förstär
karen , som är inbyggd i receivern , har den uni
ka Super A-kopplingen som ger en extremt låg 
distorsion. Renare ljud får du 
leta efter. Bland övriga fi
nesser kan nämnas att du 

Skivspelare 
L·A31 

Receiver 
R·X40 

Kassettdack 
KD·D30 

Hagtalare 
S-88BE 

Mabel 
LK-G044BE 

kan förhandsinställa 6 FM- och 
.. 6 AM-stationer. 
, Skivspelaren vi valt, är di

.. rektdriven och har bekväm au-
toretur. 

Kassettdäcket med Dolbye, 
det nyaste radikalt bättre brusreducerings
systemet, minskar bruset 20 dB. Däcket har lo
gikstyrd mekanik med fjäderlätta kontroller. 
3-vägshögtalarna ger en distinkt diskant och en 
mjuk, rullande bas. Högtalarna återger musi
ken mycket verklighetstroget. Timern är val
bart tillbehör. 

Allt detta har vi placerat i en snygg, praktisk 
stereomöbel med plats för skivor och kassetter. 
Hela anläggningen kostar ca 7.000:-. Det här 
är en musikanläggning som du kommer att vara 
stolt och glad över i många, många år. 
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OMSLAGET: "Från statuspryl till 
oumbärlighet". skulle man kunna 
säga om mobiltelefonen. som ju inga
lunda används enbart i bilar utan 
också i båtar och påfritiden i allmän
het. Men främst handlar det om 
effektiv kommunikation i jobbet. Vår 
stora översikt inleds på sidan 6. 

RT-foto: Lennart Edling. Kamera
Bild. 

INNEHÅLL 

Mobiltelefoner 
i översikt 6 
Den här artikeln hjälper dig att välja rätt 
mobiltelefon för televerkets nmt-system 
eller Com viksystemet 

Genie Coloul' 
provad 14 
Genie Colour är en ny hemdator från 
Eaca med såväl färg som grafik i ett 
attraktivt prisläge. Håller den måttet? 

Medicinsk 
elektronik 16 
Fosterövervakning med ultraljud är en 
teknik med ca 15 år bakom sig. Från 
USA kommer nu en ny, förbättrad appa
ratur på området. Docent Jörgen Gun
dersen, beskriver. 

Pejling 19 
- RT:s speciella nyhetssidor med aktua
liteter och debatt, kommentarer och re
censioner. 

Brev 27 
med frågor och förmodanden delges. 

Konstruktions
kri tel'iel' föl' en 
modern nålspets 28 
Holländaren A J van den Hul, fysiker 
och forskare, har låtit tala om sig världen 
över i samband med kritik och analyser 
av pick uper och, inte minst, sin egen 
nålspets. Här beskriver han sina ut
gångspunkter och krav vid konstruktio
nen. 

Bygg "sångdödal'e" 
och sjung själv! 41 
Denna enkla krets kan ta bort solosång
aren från en stereoinspelning och har 
mikrofoningång så att du själv kan 
sjunga till! 

Närradio - Så göl' 
du program 44 
Hur man planerar och genomför en 
sändning handlar det här avsnittet om. 

Att göra ljud 
begripligt och 
välbalanserat 48 
Del 2 i vår ljudteknikserie tar upp 
begreppet dynamik ur en mängd aspek
ter. 

Programmera 
chiffer i basic! 53 
Ett litet basicprogram kan användas för 
förstörande ordbehandling. Lyckligtvis 
kan det också få en förstörd text att 
återvända till verkligheten. 

ZX81: Utnyttja 
grafiken effektivt! 54 
Grafiken på ZXBl är bra och lätt att 
använda. För att få mesta glädje av den 
har man ändå nytta aven del knep. 

Audio, video, hem
elektronik m/USA: 56 
Månadens rapport från RT:s man i USA, 
Bob Angus. Här berättar han om succ{m 
med hyr-stereo, något för miljoner ame
rikaner. Och ett radikalt nytt förslag till 
skivspelare. Plus ett projekt som går ut 
på att stereoljud egentligen kan ordnas 
med bara en högtalare . .. 

_R_a_d_io_p=--l'_o=g_n_o_s_e_I' ___ 3_8 Dumpen 58 
för februari 1983 

Dx-fol'um 40 
De dåliga konditionerna, en följd av 
solfläcksaktiviteten, har givit upphov till 
ny och intressant form av dx-ing, nämli
gen lokalradiorappoItering! - Om ett 
exotiskt radioland som aldrig hann höras 
i etern handlar vidare Stig Adolfssons 
krönika. 

ger månadens smådatornyheter. 

Premiär föl' VHS 
kompaktvideo 
från JVC 64 
Om man skall få bärbar video måste 
kassetterna göras mindre. En lösning är 
den nya, kompakta VHS-kassetten som 
debuterar i test här . 
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Nu önnu bättre liudötergivning. 
Superferro, Superchrom, Carat och Metall med 

HDX == High Dynamic Extra, som står för böttre 
diskant, högre dynamik och renare bas. 

Ferroco/or och Stereochrom med HD == High Dynamic. 

Sex nya kvalitetsband för att passa alla typer av 
. Ijudanlöggningar. Alla med ny' helsäker mekanik. De 

sex bösta band vi någonsin giort. 
Finns hos din radiohandlare. Prova! Lyssna! ~nioy yourself ! 

AGFA-GEVAERT .. 
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II 

" Tester visar att Denon DR -F7 
är en enastående kassettbandspelare. Få andra bandspelare i prisklassen 
(i USA kostar den 500 dollar f n. lika med 3750 kronor) kan matcha dess kombination av 
stortfrekvensomfång, låg distorsion, högt signal/brus avstånd ochjiexibilitet . .. På alla sätt är Denon DR-F7 en 
exceUent maskin och i sin prisklass är den helt speciell." lulian Hirsch, Popular Electronics, USA, Okt -82. 

2495:- ~E~:~!~~~k 
o.....-________ ~ med 3 tonhuvuden, 
dubbel Dolby C/B, efterbandskontroll, direkt
drift och servokontrollerad bandspänning för 
bästa kontakt mellan tonband och huvud. 
Tänkvärt, eller hur? 

Dessutom har den två motorer. Logikstyr
ning. Och förstärkarna är givetvis DC-kopplade 
för bästa ljudkvalite. 

Sist men inte minst en finess som bara ett 
fåtal av de allra dyraste konkurrenterna kan 
ståta med. Denon DR-F7 är utrustad med en 
mikroprocessor som på några sekunder auto
matiskt ställer in rakast möjliga frekvensgång 
i förhållande till det band man spelar in på. 

NAD Svenska AB 
Box 4046 
421 04 Västra Frölunda 

Börjar du tänka om? Rimligt pris kan ibland 
ändå innebära mycket hög kvalite. I vårt fall 
beror ju det låga priset p'å att vi säljer genom 
Postorder/Direktköp. (Aven i våra utvalda 
specialbutiker får du låga priser.) 

Hela vårt sortiment av NAD och Denon
produkter har samma "valuta för pengarna"
filosofi. Det märker du om du skickar efter vår 
katalog. Eller ring oss på 031-690 790. 

r--------~~-------, 

:JAG HARTANKTOM: : 
I Skicka mig allt ni har om NAD och Denon. I 
I I 
I I 
I Namn I 
I I 
I Adress I 
I I 

Postnummer/Ort I L _______________ ~~u 

HÄR RNNS OCKSÅ vÅRA PRODUKTER: Elektronikservice GÄLLNARE, Radiolagret 
GÖTEBORG, Ljudshopen MALMÖ, Mozart Ljudbutiken LINKÖPING, Rehnt Ljud LUND, Ljudmakarn STOCKHOLM, 
Musik & Sånt SUNDSVALL, Stensound UMEÅ. 
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-kan spara pengar men dyr aH köpa 
* l dag ringer man direkt från 
bilen. Här presenterar vi markna
dens godkända stationer for nor
diska mobiltelefonniitet. * Ett alternativ är Comviksyste-
av GUNNAR LILLIESKÖLD 

met som vi även tagit upp som 
jämforelse. * Det är dyra stationer men den som 
reser mycket i tjänsten sparar snart in 
slantarna på ökad effektivitet. 

•• Det nordiska mobiltelefon
nätet nmt har blivit en klar 
succe. Ca ett år efter starten är 
betydligt fler system i bruk än 
vad de nordiska teleförvaltning
arna hade vågat hoppas på. Det 
betyder att det i dag finns näs
tan 30 000 system installerade 
mobiltelefoner i Norden. Norge 
och Sverige har båda ca 10 000 
nmt-stationer med en liten över
vikt för Norge. Det beror på att 
det norska telenätet inte är så 
väl utbyggt som det svenska och 
att priset för en fast installerad 
telefon där är mycket högt. 

Att ringa till och från bilen är 
mycket enkelt. Det sker auto
matiskt i bägge riktningarna. 
Man bara slår ett telefonnum
mer som på en vanlig telefon. 
Vägen dit fram är naturligtvis 
lång. Det började på 60-talet 
med system Laurin eller mta 
som det också kallades, följt av 
det något mer utvecklade mtb. 
Man fann dock att det hela 
skulle gå att utveckla ytterligare 
och satte som mål ett helauto
matiskt system. Det borde ha 
hetat mtc men kom i stället att 
betecknas nmt. Målet sattes 
högt. Man insåg att det skulle ta 
lång tid att nå dit och i avvaktan 
på det startade man det ma
nuella telefonistskötta system 
som fick heta nmt och som ännu 
är i drift. Hur länge, ja det är en 
fråga om hur många som går 
över till det modernare nmt. 

Ett viktigt steg i utvecklingen 
var den Nordiska telekonferen
sen 1975. Då beslöt man att om 
något nordiskt land startade ett 
automatiskt system, så skulle 
det följa den gemensamt fram
tagna system beskrivningen för 
nmt. Samarbetet länderna emel
lan är världsunikt. Ännu mera 
kan man höja ögonbrynen åt att 
det första land som tog ett 
system i bruk enligt specifikatio
nen för det nordiska mobiltele
fonnätet var Saudiarabien! 

Är det då inte dyrt att ha ett 
världsunikt system? Jo, till en 
början. Serierna är ännu ganska 
korta och det har lett till att 
apparaterna i bilen kostar upp 
till ungefär 20000 kr. Rimligen 
borde priserna falla när fler 



länder antar systemet. Så sker 
faktiskt. Såväl Österrike som 
Holland har antagit nmt. dock 
har den holländska teleförvalt
ningen gjort några smärre änd
ringar. I USA håller man också 
på att gå in för ett helautoma
tiskt mobiltelefonsystem (amps) 
som är mycket likt nmt. Där går 
det dock litet trögt med försälj
ningen eftersom man har inställ
ningen att det bara är direktio
nen i företag som skall få ha en 
telefon i bilen. I Sverige och 
övriga Norden är det inte 
samma statussymbol. Här är det 
i stället säljare som är de huvud
sakliga användarna. De dyra 
systemen sparar man snart in på 
att det när som helst är möjligt 
att nå respektive personer. Pla
neringen blir enklare och mera 
flexibel. 

År 1978 var det dags att köpa 
in de telefonväxlar som krävdes 
för nmt-trafiken. Televerket be
gärde anbud och LM Ericsson 
fick ordern. Basstationerna leve
rerades dels av Magnetic. dels 
av Mitsubishi. Sändarsigna
lerna för de olika kanalerna 
kombineras i effekthybrider 
från Radiosystem utvecklings 
AB (avhoppare från Magnetic). 
Samma leverantörer valde 
Norge medan Danmark helt 
gick in för Magnetics sändare. I 
Finland satsade man på Mobira 
som kom till efter en samman
slagning av Nokia och Sa/ora. 

Konkurrerande system 
till nytta eller skada? 

När nmt-systemet kom i gång 
fanns det ett konkurrerande sy
stem: Comvik. Till en början 
skedde den trafiken manuellt, 
men efter en modernisering kan 
man automatiskt ringa från bi
len. Nmt har automatik i bägge 
riktningarna skall tilläggas och 
det innebär att man kan ringa 
från en bil till en annan. 

Comviks införande av auto
matik gav upphov till ett bråk. 
Televerket ansåg att Comvik
trafiken hindrade nmt-utbygg
naden medan Comvik gick till 
NO och menade att det här var 
marknads begränsning i det att 
Televerket försökte skaffa sig 

monopol på området. Comvik 
fick efter regeringsingripande 
rätt och kunde gå vidare med sin 
trafik . 

Har då Comviksystemet stört 
utbyggnaden av nmt? Nej, 
knappast. Leverantörerna av 
nmt-stationer har alla sålt långt 
över prognoserna och i stort sett 
vad de har haft hemma på lager. 
En av dem vi talat med ansåg 
det vara positivt med konkur
rens. Det har lett till att Telever
ket införde service som inte var 
tänkt från början. Vad händer 
med nmt om Comviksystemet 
skulle stoppas? Försvinner den 
extra servicen? Blir det dyrare 
att använda? 

Klart är att det finns en skill
nad i marknadsföringen för resp 
system. Televerket har i stort 
marknadsfört systemet, vad det 
presterar, medan Comvik har 
marknadsfört tjänsterna. Det 
har i sin tur inneburit att kunden 
har att välja mellan äpplen och 
päron och det har därför varit 
svårt att göra jämförelser. Vi 
skall här försöka granska vad 
resp system kan. 

Vad kan 
nmt resp Comvik? 

Den första skillnaden kunden 
möter är naturligtvis priset på 
stationerna. En nmt-apparat 
kostar mellan 14 500 och 20 000 
kr medan Comvics mobiltelefon 
bara kostar 10000 kr. Är nmt 
värd merkostnaden? Vad får 
man för pengarna? 

I båda systemen ringer man 
direkt från bilen och blir auto
matiskt kopplad in på telefonnä
tet. I nmt behöver man inte 
hålla reda på var man är, i 
Comvik måste man det för att 
kunna slå rätt riktnummer . Nmt 
täcker i dag Syd- och Mellan
sverige, Norrlandskusten och en 
del ställen in i Norrland, t ex 
längs E75. Dessutom är Dan
mark praktiskt taget heltäckt, 
södra halvan Norge, ungefär 
upp till Trondheim, och slutli
gen sydvästra kusten av Finland. 

Comvik täcker, enl egna upp
gifter, landet söder om linjen 
Gävle-Karlstad samt Norr
landskusten och E75 till Öster-

sund. Comviksystemet är under 
kontinuerligt tillväxt och man 
räknar med att under 1983 
täcka hela Sverige, utom vissa 
delar av Norrlands inland. Sän
darna är ganska kraftiga, ca 500 
W, och placerade relativt glest. 
Däri skiljer det sig från nmt-nä
tets sändare som ligger ganska 
tätt och arbetar med ca 50W 
effekt. 

Nmt-systemet har tilldelats 
180 kanaler. I de trafikintensiva 
områdena runt storstäderna 
skulle de tilldelade radiokana
lerna inte räcka till i framtiden 
med konventionell cellstorlek. 
För att öka samtalskapaciteten 
tillämpas här småcell-teknik. 
Basstationerna har låg uteffekt 
och ligger tätt. Därför kan av
ståndet mellan stationer med 
samma kanal vara litet. 

Flyttningen av samtal mellan 
stationerna sker automatiskt i 
nmt. Basstationen sänder ut en 
övervakningssignal som biIsta
tionen sänder tillbaka. Den mot
tagna s k noll-signalens kvalitet 
mäts i basstationen. Är den för 
låg går det ett larm till växeln 
som beordrar intilliggande bas
stationer att sända ut kontroll
signaler. Därefter kopplas sam
talet över till den basstation som 
tar emot signalerna bäst. Det är 
alltså växlarna som håller reda 
på var bilen befinner sig. När 
man ringer till en bil slår man 
riktnummer 010. Man når bilen 
direkt, var den än befinner sig 
inom täckningsområdena i Nor
den . Detta kallas "roaming" (sv 
strövande). 

Sekreterarservice 
i de båda nä ten 

Comvik har alltså ett eget 
kommunikationsnät. Från bilen 
överförs samtalet till en bassta
tion och vidare på televerkets 
kablar till Comviks växel. I väx
eln, som samtidigt utgör en se
kreterarpool, utförs olika typer 
av tjänster. Så fort Comvik
abonnenten lämnar sin bil sva
rar en sekreterare utan att nå
gon speciell inkoppling sker. 
Hon kan också lämna medde
landen från abonnenten till dem 
som ringer. Man satsar just på 

servicen och erbjuder abonnen
terna fri telex samt utskrift av 
intalade kassetter och av stan
dardbrev. Bland abonnenterna 
är serviceorganisationer klart 
överrepresenterade. Många an
vänder Comviks sekreterarpool 
som ersättning för telefonpas
sare och egen personal på konto
ret. Vissa utnyttjar Comvik för 
sin egen jourverksamhet. Com
vik har då möjlighet att svara 
med företagets namn, ställa 
vissa frågor och larma enligt 
jourlista. 

Comviks service ledde till att 
televerket även införde sekrete
rarservice i nmt-systemet. Man 
kan i nmt få telefonpassning och 
kostnadsfri nedteckning av 40 
tecken. Längre meddelanden 
kostar 6 kr/meddelande från 
påringande och till påringande 
tar man 20 kr grundavgift och 
10 kr/dygn. Under kontorstid 
(kl 8-17 måndag t o m fredag) 
kan man även få hjälp med 
hotellrumsbokning (15 kr /bok
ning vid tre bokningsförsök och 
6 kr per ytterligare försök), te
lexskrivning (grundavgift 27 kr 
och 16 kr per på börjad sänd
ningsminut plus vanlig tele
taxa), telefax (2 kr/rad utskrift 
från uppläst telefaxmeddelande 
och 18 kr sändningsavgift per 
sida). Man kan också lämna 
meddelanden som man inte själv 
har tid eller möjlighet att fram
föra. 

Olika prissättning 
- men vad är billigast? 

Comvikabonnenterna får be
tala 2:70 kr/min eller halva 
priset kvällar och helger. Dock 
gäller att abonnenterna får be
tala lika mycket för inkom
mande som för utgående samtal, 
men de första 12 sekunderna i 
inkommande samtal debiteras 
ej. I nmt betalar man 3 kr/min 
dagtid och I :80 nattetid, men 
enbart för samtal från bilen. 

Hur mycket det kostar att 
använda resp system beror na
turligtvis på hur de utnyttjas och 
hur mycket. Räkna med Iler 
samtal ut från än in till bilen . 

Comviksystemet kan man 
också hyra (per 36 månader) för 
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MARKNADENS MOBILTELEFONER forts 

295 kr för landstäckande an
vändning eller för regionalt bruk 
145 kr (Norrland) till 245 kr. 

Medflyttning 
och vidarekoppling 

I nmt-systemet kan man be
gära medflyttning, vilket man 
beordrar från mobiltelefonen. 
Det innebär att samtal till mo
biltelefonen av växeln automa
tiskt kopplas vidare till ett an
nat, önskat telefonnummer i 
Sverige. Medflyttning kan alter
nativt ske för att koppla samta
len till avdelningen för sekrete
rarservice. 

En variant av den är vidare
koppling. Först ringer det i bi
len. Om man då ej svarar kopp
las samtalet vidare. Blir det 
inget svar där heller kan ytterli
gare vidarekoppling ske. Man 
kan göra ringlistor med upp till 
10 nummer. 

Den som har mobiltelefon, 
antingen enligt nmt- eller Com
viksystemen, kan använda den 
även i båten. I bilen sitter statio
nen och kontrollerna i kassetter. 
För båten skaffar man ytterli
gare kassetter och det gör att 
man enkelt och snabbt kan 
flytta över utrustningen. Använ
der man utrustningen så kan det 
vara en fördel att grejorna är så 
lätta. som möjligt och att de drar 
låg ström i "vila", dvs när man ej 
sänder. Under sändningspassen 
blir strömförbrukningen natur
ligtvis mycket högre men det 
gäller under ganska begränsad 
tidsrymd sett i relation till total 
användningstid. 

Olika stationer 
men samma specifikation 

Om hela stationen är byggd 
som bara en enhet blir det na
turligtvis enklare att skifta från 
bil till båt och vice versa. Det är 
dock inte alla bilar som har plats 
för både bilradio och biltelefon. 
I Saab, Volvo och VW Golf går 
det bra där det finns plats för en 
enhet i instrumentpanelen och 
den andra kan då fästas i en 
konsol mellan framstolarna. Om 
man byter bil till exempelvis en 

Mercedes eller Citroen blir det 
problem. 

Hittills har vi jämfört nmt
och Comvik-systemen. Det finns 
uppenbarligen en del skillnader 
som kan vara avgörande för val 
däremellan. Men hur väljer man 
bland nmt-stationerna? De upp
fyller ju alla televerkets specifi
kationer och borde vara lika. 
Men faktiskt skiljer det en del 
på utförandet och antalet fines
ser. I tabellform har vi i slutet av 
den här artikeln listat de statio
ner som i dag finns på svenska 
marknaden. För att bilden skall 
bli fullständig bör du även ta del 
av den ruta med bild som finns 
av varje apparat. Där finns en 
del information som av natur
liga skäl inte kan få plats i en 
tabell om den skall få ett rimligt 
format i tidningen. 

Vi hoppas att den här infor
mationen hjälper dig att välja en 
station som passar dina önske
mål och krav. Kanske verkar 
apparaterna överkvalificerade, 
men tänk på de nya möjlighe
terna. När du väl har börjat 
använda dem kan du snart inte 
vara utan. Släng ut din gamla 
privatradiopyts som ändå är 
oanvändbar p g a störningar el
ler mtd-telefon som är dyrbar 
att använda. Satsa på en modern 
mobiltelefon som kommer att 
stå sig en tid. Det gäller förstås 
för dem som har företag . För 
privata användare är nmt- och 
Comvik-systemen ännu för 
dyra . 

Hur länge kan man då räkna 
med att nmt skall vara mo
dernt? Det är naturligtvis en 
tidsfråga. Redan nu har en euro
peisk grupp bildats på hol
ländskt initiativ för 90-talets sy
stem. Där kommer ljudet att 
sändas digitalt och det kommer 
också att finnas möjligheter för 
dataöverföring så att man i bi
larna från en terminal kan nå 
databaser. Naturligtvis! Men 
det är ett steg dit ännu, så håll 
till godo med dagens mobiltele
fonsystem. De kan faktiskt 
hjälpa dig att spara tid och 
därmed pengar om de utnyttjas 
rätt. • 
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AP 
•• AP levererar sin mobiltele
fon i två utföranden: Med man
överenheten i luren eller separat. 
Luren är ej belyst utan den har i 
stället ett magnetfäste så att den 
lätt hamnar på plats i lurhållaren 
eller på en instrumentbräda av 
plåt. Siffrorna i luren är ovanligt 
~tora : 10 mm. I det i tabellen 
angivna priset ingår en monitor
högtalare så att man kan lyssna 
utan att lyfta luren. Apparaten 
går att låsa med en fyrasiffrig 
IAskod. 

MITSUBISHI 
•• Mitsubishi har satsat på en 
robust telefonlur av dialogtyp och 
en separat manöverenhet med be
lyst tangentbord. Tillsammans 
med radioenheten blir det tre en
heter. Såväl manöverenhet som 

MOBIRA 
COMBI 

Som extra tillbehör kan man få 
ett yttre larm så att man blir varse 
ankommande samtal även då man 
lämnat bilen. Ett annat tillbehör 
är bärväska så att man kan ta med 
radion till båten eller sommarstu
gan. Den finns att få med och utan 
batteri. Utan väger den 2 kg 
mindre. Det finns även extra mon
teringssatser för bil och båt, pas
siv telefonlur för medhörning till 
passagerarna och diverse anten
ner och fästen för olika bilmärken. 

radiodel sitter i kassetter. Man
överenheten tar man lämpligen 
med sig när man lämnar bilen. Så 
mycket mer är inte att orda den 
här stationen. Resten framgår av 
tabellen. 

---
-=----

•• Finskbyggda Mobira 
har tre modeller. Här ser vi 
Combi som har manöver
enheten i luren. I lurhålla
ren finns ytterligare kon
trollknappar. Radiodelen 

är samma i de tre enhe
terna. Man kan därför ha 
olika manöverenheter i t ex 
bil och båt. Firman Mobira 
har uppstått ur Salora och 
Nokia. 



MOBIRA 
SENATOR 
•• Mobira Sena
tor har separat man
överenhet där knap-

MOBIRA 
QUATTRO 
•• Mobira Quattro har en lika 
originell som praktisk utformning. 
Manöveriådan sitter på ett led
bart fäste. Luren kan man fästa 
på valfri sida på manöverboxen. 
Fästena flyttas bara med ett en
kelt handgrepp. Den här typen av 
fäste är lättare att installera i 
lastbilar och husvagnar än den 
mera konventionella typen. Ut
formningen av manöverenheten 
har sin särskilda historia. Mobiras 
underleverantör av plastdetaljer 
hade en ide till hur manöverenhe
ten borde se ut och den erbjöd 
man alltså Mobira. Quattro var 
ännu ej godkänd av Televerket när 
det här skrevs, men vi har tagit 
med den eftersom modellen bör 
vara släppt ut på marknaden när 
tidningen kommer ut. 

MOTOROLA 
•• Motorolastationen kan man 
få i två versioner: Antingen med 
knapparna i luren eller i en sepa
rat manöverpanel. Knapparnas 
placering följer f ö Televerkets 
standard. En speciell finess mot 
l 600 kr tillägg är den · automa
tiska omkopplingen vid "hands 
free". Man kan köra som vanligt 
och tala i mikrofonen utan att 
behöva koppla om med händer 
eller fötter . Den automatiska om
kopplingen har funnits länge på 
sändare, men det har varit svårt 

sitter. Luren är en vanlig 
slät telefontyp. Den har en separat 
hållare. 

att använda den här automatiken 
i den bullriga bilmiljön. Motorola 
har löst problemet men tyvärr är 
det patent på konstruktionen som 
vi inte lär finna i de övriga fabri
katens mobila telefoner, om ingen 
lyckas kri nggå patentet, vill säga . 
Ett annat särdrag i Motorolasta
tionen är att den uppfyller den 
amerikanska MIL-specifikatio
nen 81 Oc. Den är därför mycket 
robust , hör därför inte till de 
minsta och lättaste men säkert de 
tillförlitligaste. 

mobiltelefon ser 
mycket liten och nätt ut. Appara
ten, manöverenhet med inbyggd 
radiodel är faktiskt inte större än 
en bilradio med DIN-mått. Det är 
därför lätt att flytta över enheten 

•• Panasonic EF 3380 är en 
finessrik apparat där manöveren
heten är · kombinerad med luren. 
Dess siffror är gröna och datasig
naleringen markeras med orange. 
Med en dimmerkontroll kan man 
reglera ljusstyrkan. Vissa statio
ner har här i stället automatisk 
dimmer. I hållaren är landsvälja
ren belyst. Den har ej elektriskt 
men väl mekaniskt lås med två 
låsnivåer. Det finns en speciell 
sekretessknapp med vars hjälp 
man kan koppla ifrån mikrofonen 
i telefonen om man inte vill att 

från en bil till en annan eller till en 
bärväska för båt eller sommarhus. 
Däremot är kanske inte installa
tionen så enkel som man först 
tror. Apparatlådan är nämligen 
med flatkabel ansluten till en stor 
kopplingsbox som inte utan vidare 
ryms bakom panelen på alla bilar. 
Under 1983 kommer stationen för 
delat montage, dvs med separata 
manöver- och radiodelar. 

den andra abonnenten skall höra 
vissa delar av samtalet med en 
kollega i bilen. Om man upptäc
ker att man har glömt säga något 
under sista samtalet kan man 
använda apparatens omringnings
funktion. Man trycker på en tang
ent märkt Q så visar indikatorn 
vilket nummer det var. Man lyfter 
luren , så kopplas samtalet oj väg 
igen . Funktionen kan även använ
das då det har varit upptaget på 
ett nummer man har velat ringa . 
Utbytessystem tillämpas vid fel på 
enheterna. 
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MARKNADENS MOBILTELEFONER forts 

SlEMENS 
•• Siemens nml-station har 
manöverenheten i luren. Den är 
gjord så att man först kan slå ett 
nummer och sedan sända i väg det 
genom att trycka på en knapp. 
Man kan alltså slå numret medan 
luren är av vilket kan vara klart 
bekvämt och man kan också av
sluta samtalet utan att använda 
lurhållare. När det gäller hands 
free är det möjligt att koppla 
ljudsignalen till bilradions högta
lare. Det pris som är angivet för 
bärväskan i tabellen gäller inklu
sive batterier. Man kan köpa lä
derväskan separat för 560 kr. Det 

finns också en attacheväska, med 
batterier, för 4 310 kr. Siemens 
har tillverkning i ett nertailänder 
och radiodelen i den här stationen 
är faktiskt tillverkad i Norge. 

Sona b 
•• Sonab 4145 är gjord 
tvärt emot de övriga. I sin 
grundversion är det en mobil
telefon i väska på vars botten
platta man kan fästa en batte
rilåda . Då är den komplett, 
med antenn, och kan användas 
i sommarstugan, båten eller 
vad man vill . Man behöver 
alltså ingen extra bärväska. 
Men skall den monteras i bilen 
kommer en monteringssats till. 
Det gör att priset i bil hamnar 
ungefär där övriga apparater 
ligger, men man har alltså 
ingen merkostnad, förutom 
batterilådan, för den portabla 
versionen. Det här utförandet 
gör också att man inte behöver 
bära med sig extra kilon för 
bärväskan. En annan fördel 
med den av SRA-byggda sta
tionen (Sona b är i dag enbart 
ett försäljningsbolag) är att 
strömförbrukningen i mottag
ningsläget är ovanligt låg, bara 
en tredjedel av vad de värsta 
strömslukarna tar. 

10 RADIO & TELEVISION - NR 2 - 1983 

SONAB 
FLEXICOM 
•• Sonab Flexicom är 
egentligen en variant av 4145 
N MT - en bantad version som 
enbart är avsedd för bilen och 
som inte kan bäras med ut på 
fältet. I övrigt har den ungefär 
samma finesser som 4145 vil
ket framgår av jämförelseta
bellen. Bantningen för dock 
det goda med sig att priset har 
hamnat ungefär 2000 kr lägre 
än för 4145 N MT. Övriga 
data framgår av översiktsta
bellen . De båda Sonabstatio
nerna liksom SRA-stationen 
håller kvar samtalen vid spän
ningsfall i upp till 5 sekunder 
- en klart ovanlig egenskap. 
Man kan därför telefonera un
der samtidig start av bilmo
torn. 

SRA ROADCOM 
•• SRA Roadcom har knap
parna liggande i manöverpanelen 
och luren är av vanlig telefontyp. 
Manöverdelen kan man fästa se
parat eller den kan kombineras 
med radiodelen . Man kan som 
tillbehör få extra manöverenhe
ter, bärväska, hand free-utrust
ning, yttre larm, rundradiorelä så 

att man kan använda samma hög
talare för telefonen som för radion 
och slutligen spänningsomvand
lare för 24 V och diverse antenner. 

Diavoxluren hålls fast på hålla
ren ge.nom magnetkontakter. 
Därpå finns omkopplare för yttre 
larm, volym i hörtelefon och i 
högtalare. Vidare finns en ljudgi
vare för ringsignal. 



STORNO 900L 
•• Storno matic 900L är mark
nadens billigaste nmt-station. Lur 
och manöverdel är skilda åt. Utfö
randet framgår av bilden. Den har 
avstängningsautomatik som 

STORNO 900GL 
•• Manöverenheten i Storno 
900GL har ett mer påkostat utfö-

stänger av stationen 10 timmar 
efter sista samtalet men alterna
tivt kan man koppla in den för 
kontinuerlig drift. Man kan också 
få den att vara avstängd 10 tim
mar efter det att tändningsnyc
keln har slagits ifrån. 

rande än mollellen 900L. Sifferin
dikatorn visar bl a inslaget num
mer. Hands free finns som tillsats 
för 400 kr. Då ingår mikrofon, 
högtalare och manöverspak vid 
ratten. Den är förberedd för kom
mande datatransmission och pri-' 

STOR NO 900GLB 
•• Storno 900GLB är en bords
modellvariant av GL. Här är 
manöverenheten byggd med plats 
för luren som vi ser på bilden. Den 
är avsedd att användas där man 

normalt inte kan installera en 
telefon, t ex i en husvagn, arbets
bod eller sommarhus. I övrigt har 
den samma data som modellen 
900GL. 

oritetsanrop. Så här ser blockschemat ut för nmt-mobilstationer. 

COMVIK 
•• Det här är den enda statio
nen i sammanställningen som inte 
följer nmt-standard utan som i 
stället fungerar pi Comviknätet. 

Det innebär att mottagaren täc
ker 461 till 463 MHz och sända
ren 451 till 453 MHz. För nmt 
gäller i stället frekvensområdena 
455 till 457.5 resp 465 till 467,5 
MHz. Sändareffekten är lika i 
bägge systemen : 15 W. I övrigt 
har den här stationen många lik
heter med de andra stationerna i 
sammanställningen . Dock är det 
omöjligt att göra direkta jämfö
relser, t ex genom att se till in-

köpspriset. De nordiska teleför
valtningarnas nmt-system och 
Comvik-systemet skiljer sig åt i 
flera avseenden . De används olika, 
har olika tjänster och tekniska 
möjligheter och kostnaden att an
vända resp system skiljer. Läs mer 
om det i den inledande artikeln . 
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MARKNADENS MOBILTELEFONER forts Tabell Prestanda och utförande . 

Systan i ~rar l! mrdiska mbiltelefonnätet - nnt 
I 

Fabrikat/typ AP M:Ltsubishi Mobira Mobira Mobira Motorola NIC 
1'lYP 3533-2 FM 57D15A Senator Canbi QJattro K:R 1200 '1R4E 
1 .. ,- Il J en! tvt - ja - - - ja 
MaOOverenhet i luren ja - - ja - ja san till 
MSjl.ighet att sl..ä IUlller 
DEd avlyft lur I- I- 1- lja 1- lja 1-
Mamverenhet t ja, 2 utf ja ja - ja ja 
Belyst knappasats ja ja ja jaj ja ja ja 
Bell!t hållare får luren - - - .!! - ja - ! 
V~ av 1UIIDel" och I ja, lja lja 'ja lja , I 
:lm1katorer vid tillslag I indikator 11 ius&l1ud Illjus&ljld Iljus&ljld 11 ius&l1ud I ja lja 
Indikatorer i lur ja 
~ ntal visade siffror 16 16 14 14 14 2x8 14 
Färg på siffrorna 1'Öd 1'Öd grl)na grl)na grl)na gröna röda 
DflllllPr till ~l~ autcmat till/från autauat autauat autanat autauat ja 

~~ i unnitOI- ja ja, ja ja ja ja ja 
högtalare utan att DBl1 I linbyggd i I I I I I 
lyfter luren I llurhållare I I I I I 
Hands fl"E!e"'Ukoppling I , , , I I I 
h=hard,Mot,a=aut<lJllt Ih och f I h och f I hochf I h och f I hochf I a Ih 
~ ntal kortn.mDer 60 40 49 49 49 30 99 
~ atteriuppbackat minne ja ja ja ja ja ja ja 
Radera sista siffran - - ja ja ja ja -
Elektrarl.sk 1 Am1i no ja - ja ja ja ja ja 

1\ ntal lisnivåer 4-siffrlg - 3 2 2 4 2 
Till och frånslag kopp- Extra I j I I I I 
lade till t·· 1 J lås- I tillbeOOr I - I valfritt I valfrittivalfritt I ja lvalfrit~ 

I I I I 2e 1 3 I I IHtop~ 
I\. ntal enheter 12 I 3 I 3 I I 2 I 2 Igsboxf-lu 
Vattentät radiodel Ej stam - striltät striltät striltät striltät -
Yttre l.anu3ignal. vid ISCIn I I I I I san I 
i.nkamIJme santal Itillbehör I ~,tillb I ja lja I ja I tillbehör I ~a, till1:i 
Vikt, bärväska med hatt 9,5 13,9 I 9,5 I 9,5 Ifims ej 111 el 13z5'"'9 :I=l 
SträDf"årbr i vila ~) 0,7 0.6 0.49 I Oz49 I Oz49 I 0,725 I 0;65'-
Sträofårbr vid sändn ~) 5,5 5,6 I 5,0 I 5,0 I 5,0 I 8,0 I 4,5 
TTnnlMtm noRtid-bärväska ca 14 h 14 h 11h I 11h I - 12 el 1<11 I 4 i4h 

I "APa 1 ~"bar volym i lur ja ja ja ja ja ja ja 
lbrltorlyssn:lng, reg] erb ja ja ja .!! ja .!! 3 lägeq 
Garantitid 11 år 12år I lår I lår I lår I lår I lår 

Pris kaq>l att DDntera 20.3S<kr l7.473a:' 18 9CXkr 16,8/l7,StkrI18 200 19 995 kr 19 973<1 
EKtra DDnterinmuu.ts 1 290 I 2 ~5(bi11 1 95Ckr I 1 5S<kr I 1 65Ckr I 1 600 krl 1 795l<l 
Pris får bärväskan,kaq>l 28r:IJ/42r:IJ 492<kr 3 50Ckr 3 50Ckr 3 940 kr 4 493<l 
Tll1 ...:I. rH1Rland IDmnark I Ja~ I F inl.aIxl f inlBnd I F inlBnd I U& I Japan 
Generalagent IAP radio- IGadeJ 1us l}bbira '}btorola 'Zodiac 

I telefonel\B Int' l AB , , , SIIenska~ 

'leJ. lAOA'l <&-97C8X> 08-223700 08-7445270 ~a3-44071 
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'I !Eget 
I I &ysten 

pascmc SiBDeDS Scxlab Scxlab SB\ Stotm I Statm I Stotm II Canvik 
3:m i 405270 II<M 100 IJbadmn I 9<XL 19Cm. I~ II MI' 9200 

i I al! Ija Ija Ija I I I II 
i Il! Il! Il! I- I- I- I- Ilja 

~ I I I I I I I II 
lja lja lja I- I- I- I- llja 
-

I~ i i i Ii Ii 
II-

i l!. llja I- I- I- I- 1- , 

r 1-
!, och I I I I I I I I 
~1gnal1 j! Ij! Ija 1.1! I- I- 1- lja 

I j! 1.1! 1.1! I- I I I I 
9 18/16 18/16 18/16 I 19+9 19+9 112 

ÖDa röda I röda IrlSda 19r15na I I röda I rlSda lroda I 

I ja I nej I nej I nej Ija I ja I ja I-
i I I I I I I I 

ja I jl, Ijl Ijl I- I- Ijl lja 
I inbyggd I I I I I I 
I I I I I I I 

el.ler f I h eller f Ih eller f I h eller f Ih eller f I - Ih eller fl h eller flh 
~ritt I I valfritt I valfritt I valfritt I lvalfritt lvalfritt I 
.t7lfB1f I 35 113 el. 99 113 el. 99 113 el. 99 I 15 115 115 Iso 
r I ja Ija Ija Ija Ija Ija Ija lja 
I- Ijl I- I- I- I I I I-

I Ij! I I I Ija Ija Ija lja 
I 2 I \ 'extra I valfritt, 'valfritt, 'valfritt, 111 

b ritt lja I valfritt I valfrittr I tillbeJ:iir I autCIJBtiskl autCIJBtiskautCIJBtiskl ja 
plus I I 12 12e 1 3 12 131 3 11.2 

"1anl 2 11 I I I I I 11-
Ilrtsäker striltät striltät striltät striltät striltät I striltät I striltät II-

I I I I I I I II 

!g 
I .1! ~ a, tillb 
I 12,9 kg .. 7,25 

Ija,tillb 
Ifima ej 

Ija,tillb 
Ifima ej 

Ija,tillb Ija,tillb Ija,tillb Ilja 
I fima ej lfinns ej Ifima ej 116,8 

8 0,8 0,34 0,43 0,43 0,8 I 0,8 I 028 110,3 

I~ 521 422 4,2 422 7 I 7 I 7 114,0 
I max l2h 114h I- I- I- I- I- II 

~ I ttillb 13! Ija Ija 1= 1;- 1- ;- His la 
~ I lår I lår I lår I lår I 1 år I lår I lår II lår 

I 
~9 75Qcr 20 65Qcr 18 43acr 17 30Ckr 17ma 15 5730:' [17 <XXlcr 117 30Ckr II 9fDkr 
i 14OOa1 1 43acr I 47<kr I- I 4 295kr 1>3 <ma 1>3 (XX)kr 1>3 <XX>kr II gmkr 
~ 950 kr I 2 5330:' I ingh- I- I I I I II 1 98) 

~ 1"'-/ tysk I ~rfcn:a ISvernre I~rfoe I IBrmark IIBrmark IllIrmark I I Japan 
~ JSiE!II!DS AB JSonab caJlJUlications ISRA Camu I Stomo IICanvJk AB 

I sekt SIl ~ lnications I II 
.r-7445900 100-161110 026-l290SO 00-752l<XX> <&-940445 11e&e11440 
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* Det här är en in
tressant dator for dig 
som tycker om att göra 
egna program. Spe
ciella instruktioner 
gör det enkelt att 
bygga upp grafiska 
mönster i färg. * Prismässigt ligger 
den mycket väl till; 
strax över 3 000 k,r.. Då 
har den som standard 
16 kbyte arbets minne. 

av GUNNAR LILLIESKÖLD 

•• Colour Genie är en ny 
hemdator med grafik och färg. 
Den tillverkas av Eaca. Märket 
importeras sedan några år av 
LSI Electronics i Stockholm. 

Eaca ligger i Hongkong. Fa
briken ligger i två höghus där 
man f ö även gör radio och tv . 
Att fabrikerna står på högkant 
är inte så konstigt i ett land där 
kvadratmeterpriset på marken 
överstiger 60 000 kr! I den 
gamla engelska kronkolonin har 
t ex flera amerikanska halv le
dartillverkare sin montering och 
kapsling av integrerade kretsar. 
Därför är det inte konstigt att 
man under skalet på Colour 
Genie finner att kretsarna bär 
märkena Motorola och Natio
nal Semiconductor. Hitachi fö
rekommer även. 

Tidigare har vi testat Genie I 
och II (RT 1981 nr 9). Sedan 
dess har modell II kommit till, 
en professionell pjäs i 20 000 
kr-klassen med dubbla f1exmin
nen och 64 k RAM, och nu 
slutligen en hemdator med färg 
och grafik för ca 3 000 kr. Den 
senare hamnar alltså i samma 
kategori datorer som Commo
dore VIC 20 (vars yttre tydligen 
stått som förebild för Colour 

Colour genie: 
Prisvärd färggraflkclator 
fOr hem och hObby 
Genie), Atari 400 och Texas 
Instruments 99/ 4. Dock är 
ingen av datorerna lik · den 
andra. 

Riktigt tangentbord 
Datorn är byggd som allt-i

ett. Höljet rymmer dator med 
16 kbyte arbetsminne (RAM) 
och 16 kbyte basic-tolk och mo- . 
nitorprogram (ROM) . Häri 
finns också nätaggregat och 
hf-modulator . 

Tangentbordet har riktiga 
skrivmaskinstangenter. Ned
trycket är tillfredsställande om 
än ganska ljudligt. Förutom den 
sedvanliga uppsättningen knap
par för. bokstäver och siffror 
finns det fyra funktionstangen
ter. Med skift får man åtta 
funktioner. Som standard ligger 
här kommandona LIST, RUN, 
AUTO, EDIT; RENUM, DE
LETE, CLOAD och CSA VE. I 
tur och ordning betyder de: List
ning av program, start av pro
grammet, automatisk radnum
rering, redigering, borttagning 
av rad, laddning av fil från 
bandkassett och slutligen lag
ring av ett program på band. 
Alternativt kan man här lägga 
in sina egna kommandon . De 

ligger då i RAM och försvinner 
när apparaten slås av. LSI åtar 
sig dock att göra PRO M med 
specialkommandon. 

De åtta olika färgkoderna 
adresseras direkt från tangent
bordet. Det gäller även de gra
fiska symbolerna. Med knappen 
mode se\ect går man över i 
grafisk mod. Symbolerna är ut
märkta på tangenternas fram
sida. Totalt finns det 128 sym
boler. Ytterligare 128 grafiska 
symboler kan man bygga upp 
själv. 

Å, ä och ö finns ännu inte på 
tangentbord eller skärm. Men 
generalagenten arbetar på att 
införa tecknen så snart det är 
möjligt. 

40 teckens bredd 
På tv-skärmen rymmer 40 al

fanumeriska tecken i bredd och 
24 rader. Bilden är stadig och 
flimmerfri utan moiremönster . 
Detta trots att vi ' använde 
tv-modulator. Men upplös
ningen var inte den bästa, åt
minstone inte i vår tv. M,m,W,w 
och" flöt ihop. Siffran 8 ser litet 
hoptryckt ut . Det finns även 
möjligheter att koppla video
och ljudsignalerna direkt om 

man har en tv med videoingång 
och det bör ge bättre upplös
ning. 

Den tv vi använde vid provet 
ville dock inte synka riktigt 
först. Den saknar inställningar 
för bild- och linjehållning och 
har därtill en självsökande ka
nalväljare som gärna låste på fel 
signaler. När vi ställde in på 
tv:ns A V -kanal försvann proble
men . Ibland är faktiskt automa
tiken en förbannelse. Maktlöst 
finner man att tv:n inte gör som 
man vill! Men det hela är natur
ligtvis en eftergift för icke tek
niska användares krav på enkel 
betjäning. 

Många utgångar 
På apparatens baksida och 

dess högra sida finns en mängd 
olika utgångar: Parallell port för 
anslutning av joystick, skrivare 
med centronicssnitt eller A/ D
omvandlare. Vidare finns kon
takter för ljuspenna, serieport 
enl RS232 för t ex anslutning 
till modem, kassettbandminne 
och expansionslåda eller ROM
kassett. Dessutom finns det som 
nämnts bild- och ljudutgångar 
samt en sladd för anslutning till 
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en tv som skall vara inställd på 
kanal 36. 

Tillbehör kommer 
Till de olika in- och utpor

tarna kan man ansluta en 
mängd tillbehör. Kassettband
spelaren är väl det första man 
tänker på. Överföringen till och 
från denna går med l 200 baud. 
Det är ett billigt massminne 
men ack så långsamt. Under 
året kommer ett flexskivminne 
som tillbehör, något som man 
ganska snart anser sig behöva. 
Priset kommer att ligga lågt -
troligen kring 3 000 kr. 

Arbetsmi:met är som stan
dard 16 kbyte stort. I datorn 
finns plats för ytterligare 16 
kbyte. Vill man ha ett ännu 
större minne måste ma n ansluta 
en expansionslåda och bestycka 
den med minneskort. 

Ett annat tillbehör är ett par 
joy-stick för spelprogram. Box
arna har inte bara en spak, som 
kan föras i X- och Y -led, utan 
även ett numeriskt tangentbord. 
Spakarna påverkar potentio
metrar och utspänningarna från 
dem omvandlas i 8 bitars A/ D
omvandlare. 

Skrivare ansluts till busskon
takten över en anpassningska
bel. Den är avsedd för Centra
nies-snitt. Som . skrivare kan 
man t ex välja Seikoshas minsta 
modell som kostar ca 2000 kr. 

Ett klart ovanligt tillbehör är 
ljuspennan. Den och andra till
behör finns dock ännu ej i Sve
rige. Vi har bara provat datorn 
som sådan. 

ågra färdiga program, an
na t än den demokassett som 

följer med datorn, finns ännu ej 
att tillgå. Eaca kommer att er
bjuda program i ROM-kassetter 
liksom det engelska mjukvaru
huset Molimerx. 

Efter den här genomgången 
av hårdvaran är det dags att 
granska möjligheterna att pro
grammera datorn: 

Grafik och ljud 
Basictolken är framtagen 

Microsoft. Därför har maski
nens basic samma uppsättning 
funktioner och kommandon som 
andra motsvarande datorers. 
Därti ll har man tillfogat ett 
antal specialkommandon som 
gör livet lättare för dem som vill 
göra program som innehåller 
datorgrafik i färg och som kan
ske även har ljud. 

Som nämnts finns det 128 
grafiska element som man kan 
bygga upp bilder av. Varje ele
ment har en ASCII-kod och kan 
följaktligen adresseras i ett pro
gram genom att man skriver 
PR INT CH R$(N), där N är det 
aktuella kodnumret som ligger 
mellan 128 och 255. 

Intressant är att man själv 
kan byta ut de grafiska symbo
ler som finns i maskinen mot 
egna. Man skriver helt enkelt ett 
litet program och hur det går till 
framgår av apparatens bruksan
visning. 

I högupplösande grafik refe
rerar varje punkt till ett X-Y 
koordinatsystem. Nollpunkten 
ligger i vänstra hörnet. I X-led 
har man 0-159 punkter och i 

Y-led 0-95 punkter. I många 
maskiner måste man lägga in 

punkterna genom pooke-kom
mandon vilket är mycket om
ständligt. I Genie Colour har 
man tillgång till specialinstruk
tioner: 
> CIRCLE X,Y,R ritar en cir
kel med radie R . 
> PLOT Xl, Yl, TO X2, Y2 
to . . . Xn, Y n drar linjer mellan 
de angivna punkterna. N PLOT 
gör samma sak, men linjen är 
Släckt och presenteras alltså 
lämpligen mot en färgad bak
grund. Instruktionerna är myc
ket lätta att använda. 
> SHA PE X, Y ritar upp en 
figur som är baserad på en 
SHAPE-tabell. O m man i stäl
let skriver XSHAPE X,Y får 
man även med färg och 
NSHAPE ger svarta linjer. 
> Fl LL n fyller skärm ytan med 
en färg. N = 1-4 för färgerna 
svart, cyan, orange och grönt om 
man inte har en bakgrundsfärg 
(instruktionen NBGRD) och 
skärt, cyan, orange och grönt 
med bakgrundsfärg (instruktio
nen BGRD). 
> PAINTX,Y,C, B är enovan
lig och rolig instruktion. Med 
dess hjälp fyller man en yta på 
skärmen, t ex en cirkel. Färger 
på bakgrund och inramning har 
man redan valt. 
> PLAYär en instruktion med 
vars hjälp man kan skkapa ljud . 
Den åtföljs med data om vilken 
av tre möjliga stämmor det är 
fråga om, en av åtta kanaler, 
vilken halvton och amplitud 
man vill ha. Demobandet som 
följer med visar att man kan få 
alla möjliga läten. Vi provade 
bara med vanliga melodier. 

forts på nästa sida 

Ett exempel på färggrafiken 
Colour Genie. 

Tabell 1. 
Basic-kommandon och 
matematiska funktioner 
Aktiva kommandon 
AUTO DELETE 
ClEAR EDIT 
ClOAD LIST 
VERIFY lLlST 
CONT NEW 
CSAVE 

RUN 
SYSTEM 
TROFF 
TRON 
RENUM 

Programmeringskommandon 
Cl EAR lET 
DATA lPRINT 
DEFDBl ON n GOSUB 
DEFINT ON n GOTO 
DEFSNG ON ERROR 

GOTO 
DEFSTR PRINT 
OlM PRINT@ 
ERROR PRINT T AB 
END PRINT USING 
FOR NEXT PRINT# 
GOSUB READ 
GOTO REST OR E 
IF THEN ElSE RETURN 
INKEYS· RESUME 
INPUT REM 
INPUT# STOP 

Ljudkommandon 
SOUND 
PLAY 

Str'ngfunktioner 
ASC lEN 
CHRS MID$ 
lEFT$ RIGHT$ 

STR$ 
STRING$ 
VAL 

Aritmetiska funktioner 
ABS CSNG RANDOM 
ATN EXP RND 
CDBl FIX SGN 
CINT INT SIN 
COS lOG SaR 

TAN 

Grafiska funktioner 
ClS SHAPE FClS 
COlOUR PAINT CIRClE 
lGR BGRD SCAlE 
PlOT NBGRD FCOlOUR 
Flll FGR Flll 
NPlOT NSHAPE SHAPE 

SpeciaHunktioner 
INP POKE VARPTR· 
OUT POS· CAll 
PEEK MEM 

Joystick-kommandon 
JOY1X JOY1Y 
JOY2X JOY2Y 
KEY PAD1 KEY PAD2 
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COLOUR GENIE 
forts fr föreg sida 

Vackert låter det inte men det 
kan man heller inte vänta sig av 
en dator av det här slaget. 
> JOY används för att ta in X
och Y -värdena från spakarna på 
det par joysticks som man har 
anslutit. Med KEYPAD känner 
datorn av vilken siffra man har 
slagit på tangentborden i resp 
joystick. 
> Slutligen finns några special
instruktioner. Med &Hxxxx 
kan man omvandla det hexade
cimala talet xxxx till den deci
mala motsvarigheten. &Oxxxx 
omvandlar oktala tal. Det finns 
ett kommando som används för 
att länka ett basic-program med 
ett maskinspråkprogram. . Det 
brukar annars heta USR eller 
USER i andra maskiner. RE
NUM är ett lika vanligt som 
användbart kommando med 
vars hjälp man numrerar om 
program . Det behövs ju ofta när 
man rättar och bygger ut befint
liga program. 
> Med EDIT kan man kalla 
upp den rad som man vill göra 
ändringar i. Redigeringen är 
dock inte skärmorienterad, med 
hjälp av pilar i fyra riktningar, 
utan sker i stället med komman
don som svarar mot olika tecken 
på tangentbordet. Det tar en 
stund att lära och är en smula 
omständligt, men bättre än inga 
redigeringsmöjligheter alls! 

Eaca EG2000 C%ur Genie 
kan utan tvekan mycket. Det är 
lätt att skapa grafik och färg 
tack vare specialinstruktionerna 
i basic och den är utan tvekan 
mångsidig. Tillbehören kan vi 
inte yttra oss om. De kommer så 
småningom under året utan allt
för stort dröjsmål får vi hoppas, 
för även om "burken" innehåller 
en hel del funktioner får använ
daren snart mersmak och vill 
bygga ut med t ex flexskiv
minne. 

Användaren då, hur ser han 
ut. Ja det här är utan tvekan en 
bra dator för hobbyentusiasten . 
Dokumentationen var inte helt 
färdig vid vår provning och ver
kade kräva vissa förkunskaper . 
Det kommer två böcker: Den 
ena handlar om datorns funk
tion och den andra är applika
tionsinriktad. Som datorn ser ut 
i dag är det kanske inget man 
stoppar i händerna på en tioå
ring, men kan mycket väl bli det 
när det finns färdiga datorspel 
att tillgå . Det som imponerar är 
att den ger mycket "datorkraft" 
för pengarna. • 

Ny fosterövervaknlngs
enhet från 
HewleH Packaid 
För 15 år sedan började fosterövervakning med 
ultraljud. Minst 8 000 000 jOrlossningar har nu 
kontrollerats med den tekniken. H ewlett Pac
kard, pionjär på området, lanserar nu en jOr
bättrad version av övervakningsutrustning. 

•• Konstant övervakning av 
fostrets hjärtverksamhet under 
förlossningen är en fundamental 
säkerhetsåtgärd . Det var ett 
stort framsteg när USA-firman 
Hewlett Packard för 15 år sedan 
lanserade världens första kom
mersiellt tillgängliga, icke inva
siva kardiotokograf. Den nya 
tekniken accepterades snabbt, 
och sedan dess har över 
8 000 000 förlossningar blivit 
övervakade med sådan utrust
ning. De erfarenheter som nåtts 
under de gångna åren har lett 
till utvecklingen aven förbätt
rad version av den ursprungliga 
a ppara turen . 

Pulsad Doppler-driving 
Till den har Hewlett Packard 

utvecklat en ny ultraljudsgivare, 
vilken ger mätresultat som är 
kliniskt jämförbara med direkt 
ekg. Givaren täcker, trots bibe
hållen storlek, väsentligen större 
yta än tidigare ultraljudsystem. 
Den nyutvecklade givaren drivs 
av betydligt lägre effekt än tidi
gare konstruktioner. 

Det är möjligt med pulsad 

Dopplerteknik. Ultraljudgiva
rens konstruktion underlättar 
givarens position vid mätning 
och är också okänsligare för 
störningar i samband med att 
foster eller moder ändrar läge. 

l 000 km registreringar 
Den nya fosterövervakning

senheten använder som tidigare 
grafisk registrering av förloppet, 
så att det i detalj kan studeras i 
efterhand. Skrivaren är utrustad 
med en ny typ av penna, som 
medger upptagning av upp till 
I 000 km registreringar innan 
utbyte behöver ske. Den nya 
enheten registrerar förutom fos
ter ekg och värkarbete också 
klockslag samt pappersmat
ningshastighet på den inbyggda 
skrivaren. 

Den nya övervakningsenheten 
är uppbyggd med modern mi
kroprocessorteknik. Detta inne
bär att felsökning underlättas 
med ett inbyggt felsökningspro
gram med felkodsangivelser . 
Allt detta har gjorts för att 
reducera och förhindra stille
ståndet. 

Fig 1. Hewlett Packards nya enhet för övervakning av förlossning: 
Cardiotocograph 8040 A. Ogonblicksvärden kan avläsas och appa
ra.ten gör dessutom långtidsregistrering med inbyggd skrivare. 

1 6 RADIO & TELEVISION - NR 2 - 1983 

Detaljproblem 

Docent Jörgen 
Gundersen 
informerar 

Ett allmänt problem vid tidi
gare kardiografer har varit att 
det ej alltid varit möjligt att 
använda utrustningen och att 
registreringen inte varit exakt. 

Genom vidareutveckling har 
man lyckats nå en ökad känslig
het i systemet, vilket gör att 
ultraljud kan användas tidigare 
under graviditeten och att place
ringen av givaren inte längre är 
lika känslig för rörelser. 

Den utsända ultraljudsener
gin har också kunnat halveras 
genom den ökade känsligheten. 
För att ytterligare förenkla 
handhavandet har antalet kon
troller minskat. 

Lägre underhålls
kostnader 

Den nya tekniken med auto
matisk felsökning kommer troli
gen att medföra lägre under
hållskostnader . Förutom de rent 
elektroniska förbättringarna 
har man infört mekaniska stabi
liseringar, så att apparatur och 
givare blivit i större grad okäns
lig för stötar och mekanisk på
verkan. Som framgår av bilden 
har apparaten en synnerligen 
enkel och genomtänkt utform
ning och bör således utan svårig
het kunna skötas a v all förloss
ningspersonal. • 



Boxning på TV! Och med Intellivisions videospel kopplat 
till din vanliga TV, kan du dra på dig handskarna när du vill. 
Ett nytt och spännande sätt att aktivera sig framför TV:n! 
Och det är du som bestämmer vad som ska hända på bild
rutan. 

Några prövade finter, och så går den första slagserien in! 
Inte bara bilden är realistisk , utan Intellivisions avance
rade dator ger dig också samma möjligheter som en riktig 
boxare: Du kan finta , ducka, slå höga, låga, raka eller korta 
slag! 

En rak höger, och mottagaren kastas mot repen! Du hör 
ljudet av träffen, publikbruset och busvisslingarna. Och 
domarens poängräkning - garanterat korrekt, ingen lurar 
en dator - är till din fördel! Nu gäller det att hålla nerverna 
i styr. 

- Ex ternt minne max 64 k. 
Internt minne 10 k. 
16 Färger. 
] st. lj·udgeneratorer. 
Grafikupplösning 192>< 160. 
Microprocessor CPU 2. O MHz/ 16 bit 

LEAB 

K.O. i 4:de ronden! Du vann - antingen för att du var reak
tionssnabbast , eller också för att du snabbast lärde dig han
tera den genialt enkla handkontrollen , som automatiskt 
byter funktion för att klara Intellivisions alla 35 avancerade 
datorspel. 

Snabbhet, antal instr/ sek. 4.0 milj. 
16 styrpunkter, touchdisc. 

16 Aktionsknappar, touchdisc. 
Pausfunktion. 

4 Spelsvårighetsgrader. 
TV-kanal VHF] eller 4. 

Inbyggd nätdel. 

STOCK HOLM : NK. Royal Rad io, Videoiand. Alfa Radio. Larssons Radio. GOTEBORG : TV·Man , NK. Ljudkällarn. MALMO: NK. Hö rnan. UPPSA LA : LW·Radio/ Expe r!. 
AVESTA: Mekka Teleservice. YSTAD: Luxorhö rnan. HELSINGBORG : Strandqvist Hö rna. VÄRNAMO: Sörens Foto/ Exper!. KRIST : Kåges Radio. ÄNGELHOLM : Wallins 
HiFi. Hallbergs Butik . JONKOPING : US Radio. STAFFANSTORP: Herrlins Radio. ALI NGSÅS: HiFi Consult. BOR ÅS: Rydens Radio TV. BRO: HiFi Huse!. VARBERG : Ljudteknik . 
GÄLLIVARE : Elektronikservice. KUNGSBACKA : Kungsbacka Bild & Ljud . ELBE HIFI. K IR UNA: HiFi Shopen. SKELLEFTEÅ: Skellefld Ljud & Bi ld. KARLSTAD: Luxo rhö rnan 
Radio/ TV. FALKENBERG:Radio & TV Service. KALMAR: Expert Baronen. HÄSSLEHOLM: Hässle Ljud & Bild . LESSEBO: Lesseho Sport &. Radio. HALMSTAD : Ljudcenter. 
UMEÅ: Radiocentralen. LUND: Histrup Rad io. SÄRNA: TV Service AB. MARIESTAD : Norianders Radio. SKARA : Norlamkr> Radi ". MALMBERGET: Te leservicecenter. 
HYLTEBRUK: Hylle Ljudcenter. SODERTÄUE : Gunna rs Radio. U US DAL: Boderus TY. VÄSTERÅS: Aros Ljud. Boom. SKOGAS: Max Radio. BJUV : Bjuv Radioaffär. 
KOPING: Elman Installalion. HANDEN/ STOCKHOLM: Gertmans Rad io TY. VAR BERG: Ljudteknik. VELLINGE: LP HiFi TV. LYCKSE LE: Radiocentralen . KUNGS HAMN: 
Rod ins HiFi . SVEDALA : Sveda la Radio TY. SKANOR : Skanfax. PITEÅ: Wikstens Radio. ESLOV : Billinge Radio TY. ORNSKOLDSV IK : JB N Elektronik. VÄXJO: Radar Stormark nad. 

ENKO PI G: Enkö pings Sound. 
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Drömgränsen är nådd! 
YAMAHA introducerar nu förstärkare 
med O-distortion krets. 100% rent ljud. 
Äntligen kan du lyssna på musik som 
låter exakt som när den spelades in! 
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T 70, C 70 och M 70 

YAMAHA förstärkare M 50, M 70, A 760 II 
och A 960 II hittar du hos kvalificerade 
HI-FI-återförsäljare över hela landet. 

Gör ett besök, lyssna och njut! 
Box 405 400 40 

II 
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Aktualiteter och debatt, 
kommentarer 
och recensioner 

Redaktör: Ulf B Strange 

Tv-teknIk I utveckling 
bär eH "anonymt" medium 
•• Har det någonsin slagit dig, 
käre läsare, att filmbranschen fre
kvent använder televisionen som 
ett medium för flera aktiviteter -
utöver det sjä lvklara, att film värl
den över visas som videoprodukter 
och televisionsprogra m - vi lka tar 
fasta på atf ge publiken för mass
mediet tv en inblick i hur det går 
till att göra massmediet film, att 
göra reklam för film, att belysa 
filmskapandets villkor och förut
sättningar, att värna om filmen 
som kult urfaktor, etc. Medan där
emot det verkar va ra ytterligt 
sällsynt a tt televisionsbolagen nå
gonsin a nvänder programtid för 
något motsvarande om sig själva . 

En känd dagspresskrönikör på 
tv-bevakningsområdet använde 
flera av sina krönikor under 1982 
i en svensk rikstidning till att 
kritisera de svenska televisionska
na lernas ansvariga för att gravt 
försumma bevakningen av sig 
själva och, i vidare mening, av 
sjä lva tv-mediet. Det är inte så 
paradoxalt som det kan låta i 
förstone, för då går tanken till den 
flod av ytligt prat om tv, video, 
kä ndisar och inköpta masspublik
serier som vi matas med av andra 
medier i deras hjä lplösa attityd till 
tv. Man bortser ifrån a tt televisio
nen , vare sig det handlar om 
statliga public service-f!:iretag el
ler s k oberoende bolag, represen
tera r en så massiv och absolut 
dominerande faktor på hela infor
mations- och underhållningssi
dan , att en helt annan attityd vore 
riktigare . 

Men där filmind ustrin sedan 
å rtionden friskt använt "avkom
man" televisionen som både ett 
språkrör och en (fruktansvärt ef
fektiv) pr-kanal, har televisionen 
nästan överallt skygga t för a tt 
göra motsvarande - a tt låta oss få 
en inblick i produktionsgången, i 
arbetssättet , i själva förhållningen 
ma n intar till sitt stoff; estet iken, 
om man så vill. Plus människorna 
bakom . 

"Ännu mera sjä lvbespegling, 
nej det orkar vi inte med", ka nske 
några få r lust att stöna då det här 
förs på tal. Då kä nner de tenden
ser till att storkna, eftersom de 
dels får i tanka rna a llt veckotid
ningsdravei som skrivs, dels a nser 
a tt va rje liten televisionssänd 
snutt överlastas med dessa grav
a llvarliga men intetsägande pro
duktionsuppgifter , där varje män
niska som på något a ldrig så · 
perifert sä tt varit involverad i 
jobbet bestås nam n, titel och orga
nisa tionst illhörighet. Inte minst i 
pressen har ju gycklats med ' det 
hä r (och gjorts pa rodi på) genom 
a tt man räknat upp a lla som 
skrivit, redigera t, satt, monterat / 
brutit om osv för va rje liten en
spa lta re. 
{;[ ej , på ett litet högre plan 
efterlyser nog må nga en fortlö
pande, seriös bevakning av televi
sionsutbudet just som medium, 
som spegling av sa mhällstilIstån
det , som konstform och som ut
övad teknik. En beva kning, som 
givetvis förutsätter aktiv medver
kan av televisionen sjä lv. "Tv i tv", 
a lltså! 

Få verksamheter ha r under 
å rens lopp kommit a tt bli så lik
riktade tekniskt som televisionens, 
internationellt sett. Det finn s sy
stemskillnader och olikheter i in
riktning i fråga om vilka idea l som 
bör styra broadcastutbudet, men i 
stort sett arbetar alla på sa mma 
sä tt , med identisk materiel , lika r
tade rutiner, gemensamma funk
ti oner. Det finns variationer, men 
mera förena r än som ski ljer. Om 
hela denna värld får masspubliken 
veta näs tan inget. Skulle den då så 
ka pitalt sa kna intresse, vara så 
oa ttraktiv att den inte duger som 
bevakningsområde i annat ä n 
några begränsade avseenden ? 

Jag vägrar tro det. En rej ä l 
tankeställare " ba ra" i fråga om 
det tekniska fick jag för några 
veckor sedan då Sveriges television 
höll s k FoU-dag i si n stora Studio 

l i Stockholm för de anstä llda och 
bra nschen generellt (a llmä nheten 
hade inte tillträde) . Också för den 
som försöker följa med vad elek
troniker och fi lmmänniskor och 
ljudfolk sysslar med i stort inom 
den svenska televisionsproduktio
nen kom en hel del på FoU-expon 
som en överraskning - en lika 
imponerande som glad såda n. För 
här visades upp förslag till väsent
liga förbättringar i fråga om redi
gering, upptagning, förplaneri ng, 
dekor , studioteknik, sä ndningsru
tiner , a teljejobb, ljussättning, ny
hetsinsamling, vädersatellitbevak
ning, textsättning och en rad 
a ndra områden , som vart och ett 
vore vä rt · uttömmande presenta
tion . 

Givetvis arbetar varje större 
broadcast -företag med projekt
och utvecklingsstudier i olika av
seenden. Lite av det brukar man 
som gäst få inblick i vid besök hos 
rundradio- och tv-bolag; det behö
ver inte nödvändigtvis vara något 
spektakulärt. De större nyheterna 
presenteras i stället rä tt regelbun
det vid sä rskilda facksymposier, 
av fackfolk fö r fackfolk. En hand
full likaså fackinriktade publika
tioner, bl a i EBU :s regi, publice
ra r de uppsa tser de a nsva riga 
bolagsledningarni) vill skall nå ut 
(EBU = Europeiska radiouni
onen). Det handla r om en ganska 

sluten värld bakom det "öppna 
mediet" tv. 
{;[ Inte a nnat vad jag ka n be
döma, mot den här ba kgrunden , 
uträ ttas ett inget mindre än re
spektingivande arbete bakom det 
svenska tv-bolagets mura r, o c h 
väl att märka, ute i sagda enhets 
distrikt. 

J ag bortser a lltså i det hä r 
sa mma nhanget från reda n väl så 
omskrivna ting so'm a tt man syss
la r med' 3D-tv - som' det blir mera 
av i sommar med hjälp av lite 
a ndra anaglyfglasögon än tidigare 
- med satellitbildsä ndninga r över 
OTS-sa telliten och stereoljudmot
tagning över en tv- ka na l och a tt 
nya generationer elektroniska ka
meror nu drar in på ma rknaden . 
Etc. I stä llet mena r jag, besa nnas 
a tt det stora finn s a tt upptäcka i 
de lite mindre, utåt oa nsenliga re 
nyheterna. 

För den stora tv-publiken vän
ta r t ex ett pa r produktioner vilka 
tekniskt inrymmer omvä lvande 
teknik och där jag skulle vilja 
citera regissören för den ena, 
Christian Lund, som lett inspel
ninga rna av Mäster Olof: "Vå ra 
möjligheter till a tt ska pa trovärdi
gare miljöer ökar väsentligt , jag 
våga r påstå med 200-300 pro
cent." 

Nyheten, som regan debuterat 
forts på nästa sida 

tar fasta på att Sveriges Te
levision ab nyligen hållit 
FoU-dag med utsUWning av 
nya grejor, projektstudier och 
utvecklingar av skilda slag. 
Dock saknades den årstidsak
tuella, snömobila mottagaren 
med stav-antenn och likaså 
den hydrodynamiska, fasta in
stallationen (en-rörs) för våt
utrymmen med sin nygamla 
fjiJrrkontroll. 
Teckningar: Mertyn. 
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forts fr föreg sida 
i en pjäs, "Solupgång i Riga", är 
den nodpunktupphängda kame
ran. Det handlar om ett stativ som 
medger en speciell upphängning 
av kameran, så att den kan pano
reras, lutas och zoomas utan att 
förgrunden förskjuter sig i förhål
lande till bakgrunden. Att den 
tekniken kan ge så gott som full
ständig verklighetsillusion kom
mer att framgå inte minst av den 
nodpunktsutnyttjande produktio
nen Farmor och Vår Herre, i regi 
av Bernt Callenbo, som också 
snart kommer . Där har modellstu
dier, jobb av scenografer och Ijus
sättare jämte insats från resten av 
inspelningsteamet med en nod
punktskamera resulterat i att en 
stor byggnad, Borgska huset i 
Mariefred, som använts för exte
riörerna, helt enkelt försetts med 
ett nylagt koppartak (!) i stället 
för det tegeltak huset har i sinne
världen . Och en störande - för 
pjäsen, alltså - tv-antenn till 
vänster på en skorsten togs dess
utom bort då man gjorde upptag
ningen genom det försatta dekor
glaset. "Koppartaket" gjordes 60 
cm långt och klistrades upp på 
glaset, en meter framför den spe
ciaiupphängda kameran (resten 
fixades med en klick vaselin). 

En rad andra trick har man 
lyckats utföra i studio, och tit
tarna kommer att häpna få ta del 
av resultaten, som t ex att små 
skalamodeller av stora katedral
tak och andra byggnadsdetaljer 
perfekt fås att samverka i bild 
med mänsklig fullskala, selektiv 
ljussättning av smådetaljer med 
fiberoptik är andra nyheter i sam
manhanget. 
{:[ Att bildmässigt gå på djupet 
eller upp i luften är man inte 
främmande för inom televisionen 
- men det behöver inte kosta 
insats av ubåtar eller dyra heli
koptrar för det. Göran Hasselbom 
och Berndt Lehnert vid tv:s meka
niska verkstad har framställt en 
egen undervattensrobot med 
tv-kamera. Bakgrunden är att 
tv-kameran är mycket fördelakti
gare att använda vid undervat
tensupptagningar än filmkame
ran, eftersom man direkt kan se 
bilderna och styra förloppet. 

Och vad sysslar - bland mycket 
annat i uppdragsväg - Ake Ols
son vid den mobiltekniska utveck
lingssektionen med? Han har ett 
par år på sig att om möjligt bygga 
en mini-helikopter .. . Projektet 
Mini-kamerakopter är verkligt 
fängslande - inte ens stora och 
teknikintensiva tv-företag som 
t ex det franska kan ännu visa upp 
något liknande. Behovet av över-

T h Helge Lindström 
visar HL-79, nod
punktskameran med 
specialzoom och dito 
motor på ett komplice
rat stativ, där allt sam
verkar till att skapa 
nya optiska illusioner. 

Snorkel- eller periskoprör framför kamera
objektivet gör enheten till en "snorkel kamera " 
- fokus kan läggas till rörets ytterände, och 
svåra kamerapositioner kan lättare intagas än 
annars. Röret är ett s k Maquettoskop. 

Vid intrikata modellbyggen kommer man åt att 
fotografera scenuppställningar ur olika vinklar 
med snorkelkameran och dess mellanringar. 
Vyerna kan bli klart originella. 

siktsbilder är alltid stort. Då hyrs 
det helikopter, vilket är obehagligt 
dyrt, innebär förhandsbokning, 
kräver särskild riggning av kame
ran för stabiliteten mot vibratio
nerna, och bildsignalerna måste 
länkas till närmaste markstation, 
som kan ligga långt bort. Inte 
minst vid katastrofsituationer, 
t ex vid en avlägsen tågurspår
ning, blir allt detta svårbemäst
rade faktorer i det snabba nyhets
arbetet. Alltså har tanken fötts att 
det måhända går att utveckla en 
liten, obemannad modellhelikop
ter med monterad tv-kamera, vil
ket allt kan fjärrstyras från en 
mobil markstation med länkrnot
tagare på kort distans . Underlaget 
som finns hittills är begränsat till 
några rent militära applikationer 
och till vad de bättre japanska 
modellbyggsatsfirmorna kan er
bjuda . . . men det hela verkar 
högst lovande. 

I samband med detta har Ols
son lånat USA-byggd materiel på 
kamerasidan, bl a en liten bärbar 
fjärrstyrd tv-kamera med mikro
vågslänk inbyggd för arbete på 
2,5 GHz (som konverteras ned) . 
Denna s k Wireless RF har man 
prövat bl a vid direktsändning 
från SM i fotboll och en annan, 
liknande kamera, en Ikegami ML 
83, sattes in vid Vasaloppet 1982. 
Erfarenheterna har dock varit lite 
skiftande, framgår det - tekniken 

Ljussättning med fiberoptik 
löser det ofta besvärliga pro
blemet med överspillande ljus. 

H L-79 bakifrån i studion. 

behöver utvecklas . 
{:[ Bakom det kryptiska "en ny, 
rationell sändningsmetod", pre
senterad av Hans lackalin och 
hans medarbetare, döljer sig nå
got som publiken uppe i de nord
ligaste distrikten lär få ta del av 
under prov nu i april 1983. Man 
klyver därvid Nordnytt i två delar 
och sänder uteslutande från 
Umeå, om jag. förstått det hela 
rätt. Också i Orebro uppges den 
här förenklade utsändningen av 
regionala nyhetsprogram bli prö
vad . 

Den baseras på att flertalet 
distrikt med undantag av Malmö, 
Göteborg och Luleå, i dag nästan 
till 100 procent arbetar med 
EN G-teknik i nyhetssamman
hang. Nu menar Jackalin att man 
helt kan gå över till den tekniken 
och arbeta med färdigredigerade 
inslag på videokassetter. I det 
aktuella försöket används två 
U-Matie highbandmaskiner, i 
vilka finns inbyggda redigerings
enheter. Teckningar och skyltar, 
vilka skall in under studiorepor
terns direktsändning, bör ligga 
inlagrade i ett stillbildsminne, 
som även kan lagra diabilder. 
Från den mixer som används -
kan opereras antingen manuellt 
eller över en dator - lägger man 
ut både ljud och bild . Man kan 
både mäta in nivåer och justera 
dem, liksom två ljudkanaler kan 

gå ut från bandmaskinerna (be
stäms med "override"-regeln) . 
Från mixern kan man starta både 
bandmaskinerna liksom ev projek
torer, etc. Studiokameran är tänkt 
obemannad, men möjligen kan 
fjärrkontroll behövas. 

Kraven på att kunna bearbeta 
videobandljudet har stegrats i takt 
med att videotekniken gått framåt 
som den gjort. Produktionsmeto
diken med elektroniska kameror 
ligger nu nära vad man länge gjort 
med vanliga filmkameror. Video
bandljudet måste kunna "proces
sas" lika mycket - och även här 
har ett FoU-projekt löst problem, 
så att man nu kan låta ljudet 
bearbetas i filmklippbord eller 
perfobandspelare, vilka drivs syn
kront med U-maticmåskiner för 
video och som ger bilderna vid 
redigeringen . Häpp! 
{:[ Så här skulle jag kunna ta upp 
ett 3D-tal fyndigheter, från snor
keloptik över OB-husvagnar till 
speciallasrar -långt ifrån alla har 
naturligtvis SR-koncernen som 
ursprung utan kommer från leve
rantörerna och fristående företag 
- men gemensamt har de alla, att 
de borde väcka intresse långt 
utanför fackfolkets led . Liksom 
hela den allt rakare och direktare 
elektroniska teknik som modern 
tv-produktion numera baseras på! 
Ordföranden i televisionens FoU
grupp, Kjell Kullberg, säger att 
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ett innoverande klimat är en för
utsättning för att konkurrensen 
med andra elektroniska medier 
skall kunna mötas framgångsrikt. 
Förnyelse behövs, menar han ; en 
förnyelse, som kan innefatta ut
vecklade program former, ny och 
bättre produktionsteknik och nya 
sätt a tt a rbeta över "enhetsgrän
serna" . Hur detta goda program 
nu skall kunna drivas då 65 miljo
ner skall sparas och 400 anställda 
måste lämna företaget är inte 
bekant - men är inte dessa bistra 
ekonomiska realiteter egentligen 
något som ännu eftertryckligare 
belyser, att det ä r helt nödvändigt 
att inrikta sig på nya och smidi
gare lösningar för programska
pandet, av här antytt slag? Detta 
så mycket mera som verksamhe
ten drivs med blygsamma pengar 
bakom sig. Här mås te vara det 
sista området man skall sätta in 
kortsiktiga besparingar på! 
-::. Det ä r förvisso utmärkt a tt 
ma n håller "öppet hus" för fack
folk och de närmas t intresserade 
men det är svårt att komma ifrå~ 
tanken a tt inte bara den livskraf
tiga och aktiva tekniken skulle 
vinna på a tt visas upp i lite vidare 
kretsar och större sammanhang. 
Insyn, kontinuitet, öppenhet och 
självsyn är begrepp många skulle 
vilja se mera av i det kommande 
från alla televisionens sektorer. 

US • 

Nytt 

Förbättrad säkerhet 
med nytt radiosystem 
Ett nytt och i flera avseenden unikt 
rikstäckande kommunikationsradiosy
stem ha r beställts av Sta tens ~a tten
fa lls~erk från SRA Communications 
ab. Ett av syftena med nyheten är att 
öka säkerheten för den ensamarbe
tande personalen . 

Ordern gäller 3 50.0. stationer, av 
vilka 3 10.0. mobila. Sammanlagt värde 
av ordern ä r ca 60. mkr . Leveranserna 
inleds under 1984. 

I Vattenfalls nya radiosystem ingår 
alltså 3 10.0. mobila enheter, fördelade 
dels på stationer monterade i fordon , 
dels som bärbara apparater. De senare 
fungerar som dubbel riktad larmradio, 
något som avsevärt ökar den ensama r
betande personalens säkerhet. 

Gentemot konventionella la rmra
dioanläggningar, vilka innebär att 
bassta tionen enba rt får en signal från 
den bärbara radion när något har 
hänt, kan den ensamarbetande med 
SRA:s nya larmradio även tala med 
basen och då berätta om vad som 
inträffat. Det är möjligt genom att 
man låter radiostationen i fordonet 
fungera som relästation för den bär
bara radion . 

är man lämnar sitt fordon och tar 
med den bärbara enheten är det enkelt 
att kontrollera om radions effekt räc
ker till för att nå relästationen i 
fordonet. Kontrollen sker med en en
kel knapptryckning. En kvittenston 
bekrä fta r om räckvidden är tillräcklig. 

I den radio som sitter i fordonet 
finns ett minne som registrerar om 
någon sökt under tiden man vistats 
uta nför fordonet. I basstationens man-' 
överdel finns också ett minne som 
rymmer upp till lO. nummer. På en 
indikator visas i ordningsföljd vilka 
som sökt. 

I basstationsutrustningen finns 
också inbyggda driftlarm, som va rna r 
när exempelvis ordinarie spänning 
uteblir och utrustningen övergår i 
reservkraftdrift. Andra larm kan gälla 
inbrotts- eller bra ndsituationer. 

Vattenfalls nya kommradiosystem 
är det hittills mest avancerade i Sve
rige. 

Taltidningar 
över PI-nätet 
får egen kod 
Projektet med att ge landets synska
dade en rikstäcka nde service med ta
lande tidningsnyheter över PI -nätet, 
som vi beskrivit tidigare under försö
kets gång, har fallit framåt sedan 
Göteborgsföretaget Daxtronic i kon
kurrens med ett 20.-tal företag säkrat 
en order på materiel för de kodade 
sändninga rna. 

Ma n håller fast vid den tanke som 
burit projektet sedan starten i Stock
holms läns landsting - en redigerad 
variant av morgon- och kvällstidning
arna i urval läses in på band och 
informationen sänds nattetid ut över 

P l -nätet. Tidningsintressena har 
krävt a tt dessa sändningar enbart skall 
förbehållas de synskadade, vilka förfo
gar över mottagare kopplade till kas
settdäck. Dessa påverkas av styrsigna
ler i sändningen för a utomatisk inspel
ning. Daxtronic ha r löst problemet 
med kodning av sändningarna och 
skall leverera a ll sändar- och motta
garutrustning. 

Principen med radioöverföring har 
provats en gång tidigare, i Luleåområ
det, och även här användes Göteborgs
firmans system. Skillnaden mot nu var 
att man då använde en särskild radio
frekvens . I den nya "riksstandarden" 
kommer all sändning att ske över 
rundradionätet men med förvrängt 
ta l. 

Semko på ny adress: 
I Kista från I mars 
Semkos nybygge har nu avancerat så 
långt att utflyttningen till de nya 
lokalerna i Kista är bestämd till den 1 
ma rs 1983, efter vilket datum adres
sen blir Torshamnsgatan 43. Posta
dressen: Box 110.3, 163 12 Spånga 
Stockholm. Semkos nya telefon är 
08-7500000. 
• Av årsskriften Året med Semko 
framgår, att man perioden 1 juli 
1981-30. juni 1982 hade 13 826 upp
drag, en ökning mot föregående år 
med ca 5,2 %. På områdena television 
och radio har man kunnat hålla korta 
uppdragstider, heter det: Kapaciteten 
har räckt, fast en del nya färg-tv
chassier har provats, men i stort sett 
har det mest handlat om komplette
ringar av äldre chassier med textrno
duler, stereoljudtillsatser etc. Mate
rieJgruppen "radio med ilandspela re" 
har krävt stor arbetsinsats - materiel 
av det slaget ökar och komplexiteten 
är stor ; så t ex har man ofta att göra 
med två bandspelarverk. 
• Utrustningen för provning av pri
vatradiostationer har under året kom
pletterats med nytt instrument för 
kontroll av uteffekt, modulationsgrad 
etc. 
• Att en ny tid håller på a tt bryta in 
omvittnas hos Semko av att man nu 
fått ta sig an sådana nya produkter 
som laserskivspelare för video samt 
ba ndspelare med digitalljudalstring, 
a lltså pcm-teknik. 
• Antalet uppdrag inom sektorn ste
reoapparater har minskat, vilket i 
någon mån speglar både konjunkturer 
och en lägre grad av nylansering från 
leverantörerna. Här har man kunnat 
hålla "mycket korta uppdragstider" . 
• En intressant nyhet är att man 
under året fastställt SEMKO 9380. 
som betitlats Elektriskt drivna kon~ 
torsmaskiner - Säkerhet, och som 
ersätter den äldre 110 P. Som resu ltat 
har önskemål om frivillig provning av 
elektroniska kontorsmaskiner och da
tabehandlingsutrustningar framförts. 
• I mycket har Semkos arbete under 
det redovisade året inriktats på en 
övergång till de nya, moderna loka
lerna ute i Kista , där bl a utrustnings
avdelningen nedlagt ett omfattande 
arbete med särskilt tunga poster bestå
ende av underlag för tillverkning av 
nya maskinbord samt nya stabilise
rade strömförsörjningsaggregat för 

bruksföremålslabbet och labbet för 
elektronik. Datorstyrda temperatur
mätsystem har också tagi t mycken tid 
a tt få fram . 

Den som vill veta mera om t ex det 
nationella och det internationella 
normarbetet , om provning av värme
apparater resp elkaminer och det vä
sentliga nordiska samarbetet rekom
menderas a tt ta deJ av årsskriften med 
titeln enligt ovan från Semko. 

Till slut: Tack vare försä ljningen av 
den gamla fastigheten på Kungshol
men redovisas ett överskott om 20. 448 
kr, och efter avsättning av 455 kkr till 
resulta tutjä mning uppkommer en å r
svinst om 13 969 kkr. Hade man inte 
så lt den gamla fastigheten hade årets 
resultat utgjort ett underskott om ca 
435 kkr. Det hade inneburit under
skott för andra året i följd , beroende 
på minskad ingång av uppdrag. Dock 
rör det .sig endast om en avvikelse om 
I %. "en följd av all tför optimistisk 
i nt äktsbudgeteri ng" . 

Hänt 
Riksdagsmusik, 
kammartalande 
utges på skiva? 
Med några års intervall dyker det 
gamla förslaget upp om att riksdagen 
bör låta spela in sina debatter och tal 
från kammaren liksom att det kompo
neras speciell repertoar från riksdags
öppnandet, med mera dylikt. Den här 
gången är det riksdagsledamoten Sten 
Svensson. moderat från Skara, som 
väckt motion om detta . 

Lika lite som tidigare lär motionen 
vinna gehör. Det som föresväva r 
Svensson är a tt en serie a lbum med 
upptagningar från riksdagen skulle 
användas som gåvor i offentliga sam
manhang samt utgöra pr-presenter (?) 
frå n svenska exportföretag. 

"Vi som alltid trott att moderaterna 
vill främja svenskt näringsliv och 
svensk export", kommenterar Göte
borgs-Tidningen (Jib) , en av många 
som knappast hänförs av tanken . 

Själva vill vi upplysa hr Svensson 
(och de tidigare motionärerna) om att 
det redan finns en gra mmofonskiva 
frå n Sveriges riksdag som - långt 
billigare än hans projekt - kunde 
nypressas och utges, eftersom inget i 
den egentligen åldrats på de tre årtion
den som gått sedan vi först lyckliggjor
des med skivan . Ja, vi syftar givetvis 
till hr Povel Ramels på sin tid så 
uppmärksammade Tristdebatt 
Första Svamlaren . 

-e 

Över 10 000 abonnenter 
i NMT -systemet vid nyår 
Rolf Peterzon från Sollefteå blev den 
lO. o.o.o. :e abonnenten på N MT. som 
Tele~erket registrerade mot sI u tet a v 
1982. 

N MT togs i bru k hösten I 98 I. F n 
finns ca 30.0. basstationer, av vilka 115 
är spridda över Sverige. Televerket 
svarar för själva systemet, medan ap
paraterna levereras av olika fristående 
företag - f n finns I Q typgodkända 
NMT-telefonfabrikat i Sverige. 

~ 
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+ modulerna kan 
kombineras med 
varandra eller 
Sineiairs 
16K Ram 

) 

16K+ 595:-
32K + 1.075:-
56K 1.675: sinclair 
Högupplösande grafikmodul l .195:
Centronics Parallellprinteranpassning 795:-

ZX-S1 för kunskapstörstiga 
lX-Bl ar gjord för Dig som vill lära Dig hur en dator fun
gerar, hur man programmerar, beraknar och ritar, hur 
Du styr och övervakar med dator, hur Du spelar dator
spel etc. etc . lX -Bl och medföljande svenska BASIC
kurs lär Dig de tta steg för steg. Roligare och roligare blir 
det allt eftersom Dina kunskaper växer. För skolor & 
studiecirklar finns speciell lX-Bl kurslitteratur. 
Radio och Television skriver efter test: "Det finns knap· 
past något bättre och billigare sätt att bli bekant. med 
riktig BASIC än att köpa lXB 1". 

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

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

Byggsats eller färdig 
lX ·Bl fi nns monterad och i byggsats. 
Byggarbetet är mycket enkelt . 
Svenska bygganvlsnlOgen går steg for steg. Har Du 
bara någon löderfarenhet så kommer Du att boqa' pro· 
grammera BASIC samma dag Du hämtar 010 lX ·Bl . 

För Dig som kan lite mer: 
CPU: 

RAM: 

ROM: 

"Bus: 

KasseU· 

Z80A, 3,25 MHZ 

1- 16K 

8K 

44 polig konIroll·, .d,ess·, dala· och 
memo,vseleeUedningar, 5V, 9V, OV, klocka 

interlace: 250 Baud, söker namn eller tar första program 

Mått: 167 x 175 x 40mm 

Vikt: 350 gram 

Malning: 7,5-10V, 400 mA . Inlem 5V ,egulalo,. 

• 32 bitars aritmetik 

• multidimensionella matriser lör både strängar och variabler 

• PEEK, POKE, USR lö, maskinkodsruline, 

• 6h 44 pkl upplösning 

• 24 rade, med 32 leeken 

• 40 si plana I,veklangenle, 

• Automatisk syntax kontroll före exekvering 

• En langentt,vekning pe, BASIC kommando 

• Fullsländiga edile,ingsmoilighele, 

UHF· TV modulalor 
Go, Din TV 1111 
dalo,b,ldskarm 

\ 
Uttag lo, TV. 
bandspelare 
natadapter 

l80A mlk,op,ocesso, 
Ny snabbare verSIOn 
av den be,omda l 80 

/ 

Bus. 44 pol ultag fo, 
minnen, printer etc. 

I 

lK RAM 
--- mmne 

/ ~ 
RegulalOl . SV·lempe,alu,sake, 8K ROM BaslC tolk 

Z)(Bl 
4K Assembler ROM - lX. ASl MIC 
Denna nya 4K ROM gör om Din lXBO/B l till en kraltfull 
utvecklingsstation för avancerade assembler/maskin· 
kodsprogram. För såväl industrianvändare av lB O pro· 
cessorn som den avancerade amatören eller studenten 
öppnas nu möjligheter som tidigare kostat tusentals kro
nor. Funktionerna inkluderar bl.a.: Alla l il og lBO 
mnemonics * Kassettinterface * Printerinterface * 
Avancerad screen editor * Högupplösande Grafik * 
Multifilhantering * Single stepping * Break pOints * 
Debugging * Macros * Labels * 1/0 Rutiner. * 
4K EPROM + engelsk manual 495:-. __ 

l X-Bandspelare 
Anpassad för lX -Bl och dess program kassetter. Med 
räkneverk, nät och batteridrift . ~ 

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

l X Printer 
16 K Byte 
Ram liD 
A/O Omv. 
SK ROM 
Assembler 
Kursbok 2 

Kursbok 3 
Kursbok 4 
Kassetter 

Med nätadapter 
Ram minne 
Universellt IN/UT· kort 
För Ram i/O kortet 
Till lX BO 
4K ROM 
Svensk datorkurs 
Lärarhandledning 
Mer om Basic, l X·Bl 
Maskinkod 1I0-teknik 
Schack 16K 
Spaca Raiders 16K 
VU·calc 16K 
Backgammon 16K 
Fantasy Games 16K 
VU-liIe 16K 
Flightsimul. 16K 
Med räkneverk 

Best.nr å pris 

1013 1.095:-
1003 595:-
1020 639:-
1023 575:-
1004 395:-
104 5 495:-
1011 136:-
1012 45:-
t 027 120:-
1033 125:-
1025 149:-
1034 99:-
1035 149:-
1036 99:-
1037 99:-
103 B 149:-
1039 99:-
1046 450:-lX·Band

spelare 
'> ___ Generalagent ____ ..... ~_---...... ----------......;--------~~--_< 

BE-rKmAn Javisst jag beställer st ZX-S1 Byggsats å 895 :- st ZX- S1 Monterad å 995 :-

22 

L. st. Best.nr , st. Best.nr. . , st. Best.nr st Best.nr 

Beck m an I n novation A B,' Jag har 14 dagars returrätt på oskadade varor/obrutna programkassetter och l års garant i. 
Porto tillkommer. 

Telefon 08-390400 Telex 10318 Beckman S Namn' 
Postbox 1007 Gamla Dalarövägen 2 

.5-12222 Enskede Stockholm SWEDEN ' Adress . Postadress 

Ate,lo,salla,e Sthlm. Kommunsamkop. Oell,on UppSII • . Slud,elo,lagel GÖlebo'g. Oelt,on. CB·Radlo JOSIV Kil Malmö. JOSIV Kil Linköping. Eltema Väsle,h. Mlk,ok,t 

Bestallnlngar f,ån Finland. Minska pnsema med 17.7% (svensk moms) och lagg på SEK 60'- lo, lrakl & e'p Belalnlng I fo,skolt via poslglro ell e' Bankcheck Valkomna! 
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Hänt 

Sony-chefen Morita 
hedrad med ledar pris 
Akio Morita, en av de tre grundarna 
av Sony Corporation och sedan många 
å r koncernens styrel seordföra nde, har 
tilldelats utmärkelsen Directora te 
Award 1982 "för hans ledarskap av 
Sony och bolagets bidrag till utveck
lingen av broadcast-indust rin under de 
senaste 3Ö åren" . 

Utmärkelsen mottog Morita av 
amerikanska Internationa l Council of 
the Nationa l Academy of Television 
Arts a nd Sciences. Det ä r ett rådsor
gan inom den stora industri- och 
program produktionsinstitut ionen som 
grundades 1968 för a tt verka på det 
internationella pla net. NA TAS delar 
å rligen ut den högsta utmärkel sen som 
finns fö r tv-programverksamhet , 

Aktuellt 

Förslag från Lund: 
Ta ut pantpengar 
på klockbatterier 
En pant om tre kronor för ba tterierna 
som driver kameror, bli xtaggregat, 
klockor, personsökare, räknedosor, 
brandvarnare, viss radiomateriel m m 
- det är ett försl ag som förs fram av 
T E M-gruppen vid Lunds universitet , 
enligt bulleti nen Meddelanden, som 
universi tetet publicerar. 

Den årliga för brukningen av små
batterier med tungmetallinnehå ll mot
sva rar 15 ton kadmium och 12 ton 
kvicksi lve r, framgår det. Det ä r t ex 
nästan tre ggr så mycket kvicksilver 
som industrins processutsläpp avsät
ter . Under 1970-talet har processut
släppen minskats med 90 % medan 
användningen av tungmetallhaltiga 
batte rier ökat starkt. 

- Jag finner det högst a nmärk
ningsvä rt a tt vi har fått ett bes lut om 
pant på aluminiumburkar medan mil 
jöförstöringen med batterier får fort
sätta. Det kan vä l knappast bero på a tt 
a luminium är fa rliga re för miljön än 
kvicksilver och kadmium, utta la r en av 
författarna bakom den aktuella rap
porten , å tervinningsprofessor Karl 
Lidgren. 

TEM-gruppen har fått i uppgift av 
Nordiska ämbetsmannakommitten att 
undersöka möj ligheterna till att samla 
in batterier i hela Norden . Känt ä r att ' 

En av industrins mest kända och 
prominenta personligheter, japanen 
Akio Morita, cheffor Sony, mottar 
här en Emmy, överräckt av dr Herbert 
S Schlosser frlin amerikanska tv
akademiens Internationella rlid. 

Emmy - televisionsindustrins motsva
righet till filmbranschens Oscar - för 
bästa programinsats, men även ett 
Founder's Award och ett Directora te 
Award. 

Morita ansåg att priset mera hed
rade Sonys tekniker än honom sjä lv 
och refererade till dem som "krea törer 
av nya produkter, vilka ingen tidiga re 
sett" . Han uppmanade den interna t io
nella broadcast-världens ledare a tt " ta 
tillvara och stöda de kreativa krafter i 
era organisationer som skall förverk
liga de drömmar vi har för morgonda
gen". 

Sony Corp har tidigare tilldelats tre 
Emmy: År 1973 för Trinitron-färg
tv-konstruktionen, 1976 för U-Matie 
inom videotekniken och 1979 för in
satserna vid a rbetet på entums-video
bandformatet typ C för yrkesbruk. 

ma ri i de länder där man va lt frivilliga 
insamlingar av ba tterier inte nått sär
skilt lysande resultat. Där ä r det lå ngt 
till den å tervin ningsnivå om 90 % som 
anses önskvärd. 

Den rapport som förslaget om pa nt 
förs fram i har tillkommit med a nslag 
från Naturvå rdsverket resp industri
stiftelsen Svensk återvinningsforsk
ning. Politi skt sett råder inga större 
motsättninga r om behovet av åtgär
der , nästa n a lla partier kan peka på 
motioner från enskilda ledamöter i 
den här frågan. Regeringen väntas 
föreslå ett program i saken under 
vå ren 1983. 

Marknad 
Mikrovågsföretag 
sålt till Philips 
Med årsskiftet övertog Philips elektro
nikindustrier ab firma I.M.A. Micro
wave Products ab, Hägersten . Säljare 
var Incentive Development and re
search ab. 

Ett av dotterbolagen inom Philips
industrigruppen är sedan I 960-talet 
mikrovågsföretaget Sivers Lab ab. 
Detta och I.M .A. har länge konkurre
rat på samma marknader med kom
plementära produkter, främst avsedda 
för de stora tillverkarna av mikrovågs
systern i Västeuropa. Bedömningen 
var a tt båda fö retagen behöver för
stärkas finansiellt för tillväxt och 
breddning av sortimentet liksom att 
behov av investeringar finns på tekno
logsidan. Sålunda har Sivers Lab 

länge a nsett det nödvändigt att utöka 
YIG -osci ll atorsida n med vco - varak
toravstämda oscillatorer - för att få 
t ill gång till hela oscillatorområdet. 

Den nya kombinationen blir en av 
Europas konkurrenskra ftigaste tillver
kare av mikrovågsprodukter ss inte
grerade kretsa r, oscilla torer, roter
skarva r, omkopplare och utbildnings
materiel. 

Betorna har övertagit 
Fertronic från Ferner 
Vid årsskiftet 1982- 1983 övertog 
Solna-företaget Betona - som numera 
har avdelningar för indust rielektronik , 
hemelektronik och persondatorer 
jämte diverse special im port - samt
liga aktier i Fertronic ab, Bromma, 
di stributör för främst komponenter 
och system från NS, National Semi-
conductor i USA . . 

Säljare ä r ingenjör Erik Ferner, 
Dully, Schweiz. Fertronic kommer i 
fortsättningen att drivas som sjä lv
ständigt dotterbolag till Betorna under 
ledning av nuva ra nde vd, Stefan Kri
ström. 

- Nationa l Semiconductor är posi
tivt till uppgörel sen, kommenterar för 
Pej ling vd för familjeföretaget Be
torna , Bengt Linden: Mönstret har ju 
seda n länge va rit a tt fördjupa distribu
törtänkandet och a tt selektivt kunna 
erbjuda industrin och avnäma rna de 
bäst a npassade tj ä nste rna. Fertronic 
kompletterar Betornas nuvarande 
verksamhet både som just distributör
fi rma och genom sina aktiviteter på 
systemområdet. De båda bolagens 
samlade resurser stä rker konkurrens
kraften . 

Betorna representera r på elektro
niksidan bl a Harris Semiconductor, 
Unitrode och RockweIl, USA, meda n 
man på konsumentva rusidan är agent 
för TDK och Teac i Japan . 

Betornas och Fertronics samman
lagda omsättning uppgår till omkring 
100 Mkr med ett 70-tal a nställda. 
Betorna överta r med köpet också hela 
den nuvara nde persona len vid Fertro
nic, enligt Bengt Linden . 

Svensk mobil tele modell 
blev valet för England 
Comvik-Luxor-framgång? 
Storbritannien ska ll tillämpa samma 
system för mobiltelefoni som Sverige, 
avgjorde regeringen i Engla nd den 17 
december 1982, och det innebär dels 
ett statligt, dels ett privatägt - och i 
det senare finns svenska Comvik med 
som intressent. I beslutets förl ängning 
finns hopp om exportorder för Luxor 
Electronics i Mota la , som tillverka r 
Comviks nya mobiltelefoner i minifor
mat. 

Det brittiska televerkets egna sy
stem var givet, men på privatsidan ha r 
en hård internationell ba ta lj utspela t 
sig, där en mängd fabrikat och system 
tävla t. Televerkets N MT accepterades 
inte . 

Det slutliga va let föll på ett avance
ra t system, som backats upp av ett 
konsortium lett av den engelska Racal, 
där svenska Comvik ingår som pa rtner 

genom USA-företaget Milicomb. 
Raca ls lösning baseras på ett små

cellsys tem och mobiltelea.ppa ra ter 
nära nog i fickform at. Systemet med
ger ett frekvens utnyttjande som är 
avsevärt bä ttre än dagens. 

- Racal-konsortiet ha r ingående 
studera t både Comviks a ffärside och 
arbetsmetodik , kommenterar Comviks 
styrel seordförande Torsten Press. 

Från svensk sida har ma n hjälpt 
Raca l med bl a dokumenta tion , erfa
renhetsunderlag och redovisning av 
attityder bland abonnenterna i Sve
rige. 

Det nya systemet, som ka n beteck
nas som nästa generation i mobil tele
utvecklingen, enligt Torsten Press, 
kommer a tt öppna "oanade möjlighe
ter till framtida telekommunikation". 
Englands val av a lternativt mobiltele
system ka n också innebära cha ns till 
export för Comvik-partnern Luxor, 
som bygger företagets nya mini-mo
bila pparater. Comvik ingår i Kinne
vikkoncernen och har som kä nt lanse
ra t det enda svenska mobilsystemet 
vid sidan av Televerkets. 

Mobiltelefonbranschen 
KO-anmäler reklam 
SLRK, mobiltelefon branschens före
ning, har KO-anmält fö retaget Com
vik för vil seledande kostnadsjäm förel
ser i rekla men. Som beka nt konkurre
rar två system fö r mobil telefoni på en 
sta rkt expandera nde marknad 
N MT-nätets resp Comviks system. 
NMT är helt automati skt och kräver 
ingen bemannad växel. Enbart de 
samta l vilka rings från bilen debiteras. 

Comvi ks telefoni går över en be
mannad växel och ma n få r med detta 
beta la alla samtal, såväl de man sjä lv 
ringer från fordonet som de, vilka 
rings in till det. 

Det kontroversiella har blivit Com
viks annonser, där systemet omtalas 
som "landets billigaste mobiltelefon", 
vil ket leverantörföreningen ha r in
vändninga r mot. Man medger a tt 
Comvik är billigare a tt köpa än N MT, 
men hävdar a tt tota lkostnaderna 
snabbt utj ämnas liksom att kostmi
derna per å r ä r i stort sett likvärd iga 
mellan de två systemen. De skillnader 
vilka kan uppstå hänför sig helt till hur 
ma n använder mobiltelefonen , och det 
sk ifta r starkt mella n varje användare. 
KO-anmälan ta r fasta på a tt Comvik 
i sin reklam bara räknar inköpspriset, 
där man ostridigt ä r billigare, medan' 
däremot samta lsavgifterna icke inräk
na ts, a nför föreningen . 

En mobiltelefon kostar mellan 
10 000 och 20000 kr i inköp. Driften 
belöper sig till mella n 3 000 och 3 800 
kr per kvartal om man ta lar 350 
minuter och vart tredje sa mta l går till 
bilen. H är åberopar SLRK sig på 
stud ier som Televerket gjort (N MT
part, väl a tt ~ärka) . Leverantörföre
ningen menar a tt en jämförelse mellan 
en Comvik-anläggning för 10000 kr 
och en N MT för 14 400 kr innebär en 
årlig ski llnad med knappa 200 kronor. 

I si n ta lan mot Comvik a nfö r bra n-

forts på sid 25 
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B eel ? ag. 
Ja, om du tänker syssla 
med närbildsfotografe
ring behöver du en bälg. 

Men du lär dig inte ta 
bättre bilder genom att 
köpa en bälg. 

Det gör du genom att 
läsa Foto. 

[?®11® 
Sveriges fototidning. 

MIS8.81 
Koatat kr 49S:-

Nu kr 275:
MC-710 Sydimport bilradio 2xSW 

Stereo radio med kassetbandspelare i abso
lut toppklass med vilken Ni även kan avnjuta 
stereosAndningar på rad io. MV och FM. 

MM-08l Nu kr 395:-
Polisscanner fOr både 79 och 168 MC· 
bandet. Totalt 8 kanalervilka kan disponeras 
valfritt inom de båda banden. SOkning sker 
på hOga och låga bandet samtidigt. 

Nyhet: Sydimport polisscanner Compu 20. 

Självsökande på 20 kanaler. Programmer
bar microdator som kan programmeras fOr 
1920 ol ika frekvenser inom 77- 89 MC och 
161 - 172 MC. Inga 10sa kristaller erfordras. 

380-FET 

~:~i:~i~i~liu~l:i;:;;~;er ...--.. 
rÖrvotmeter. Konstant in- ~~~. 
gångsimpedan~ 10MOHM. 

DC V: 0.25. 1. 2.5. 10. 250. 
1 000 V. AC V: 2.5 . 10. 50. 
250. 1 000 V. DC A: 25 uA. 
2.5. 25. 250 mA. Ohm: 
1 Ohm - 500 MOHM. 
R xl . xl0. xl00. xl 000. 
xl0000. db:·20 - 62 dB. Nu kr 255:-

1,IIII1M,Drt HI.lllllls I IM,lrtfl,.1 
VansOv8gen 1 - 12540 ÄlvsjO 2 

Tel. 08·47 00 34 

Informationstjänst 46 

Montera 
ditt eget 

... 1 .... 

Detektorer, centraler, kopplingselement, reläer, signalgivare ... 
Alla typer av komponenter i system som larmar, varnar och 
väcker uppmärksamhet finns hos 

SIREN SKYDDSLARM AB 
Box 150 13, 161 15 Bromma. Tel. 08/266870 

r ----------------------., Skicka mig information om Sensvact skyddslarm I Namn ....................................... ........ ................... ....................... I 
Adress ~I 

I · ···· ···· · ············ ···· ·························· N I 
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PASSAPÄ! 
. Bra handböcker till förmånspris 
35 % rabatt för dej som är prenumerant 

V illDSBUSCUlDE 
C :a -pris 70 :-
Dill pris 30: -
Sveriges bästa rastställen - 72 genuina 
värdshus med krögarnas favoritrecepl. 
176 sid. 

AIn1KSKOLAN 
C :a -pris 80: 
Ditt pris 52:-
Behandlar de olika epokerna från 
barock till jugend . Kapitel om glas, 
porslin , silver , mässing mm . 
Inb . 190 sid . 

BAKA GOTT MATBRÖD 
C:a-pris 58:-
Ditt pris 38:-
Spara pengar på at! baka Dit! eget 
matbröd ! Här är Allt om Mal:s bästa 

_ · rece[J(. 80 sid . Inb . Färg. 

lÄCKER VARDAGSMAT 
pris 55:-
pris 36:-

på snabba , goda middags
grundade på det basförråd vi 
har hemma. 72 sid . Inb. Färg. 

SURGARDlNAVlGATlON 
C :a ·pris 53:-
Ditt pris 34: -
Boken behandlar allt som är väsentligt 
för att navigera inomskärs : ta ut ~kurs, 
pejla , manövrera i dimma . Inb'. 

FOTOBANDBOKEN 
C:a-pris 37:-
Dill pri8 23:50 
En handbok om hur du bäst använder 
din systemkamera . Du får råd om vilka 
objektiv och filter du skall köpa . 

BYOG S,iLV 5 - ELEKTRONIK 
C:a·pris 40: -
Dill pris 25: -
Behandlar radiostyrning, amatörradio, 
bilelektronik, mätninstrument m. m. 

-------t---i 
I 

I JA, jag beställer nedanstående bok/böcker 
Frankeras ej 

Specialtidninqs
förlaqet 

betalar portot 

I 
I 
I 
I 

Vår exp.avgift av 2:50 per försändelse samt 
postens portoavgifter tillkommer. 

...... ex Värdshusguide 

...... ex Antikskolan 

Pren. 
pris 
30:-
52: -

...... ex Snabb läcker vardagsmat 36:-

...... ex Baka got! matbröd .38:-

...... ex Fotohandboken 23:50 

.... .. . ex Skärgårdsnavigation 34:-

.. .... ex Bygg Själv 25: -

C:a 
pris 
70:-· 
80:-
55:-
58:-
37:-
53:-
40:-

• I 
I 
I 

Specialtidnings- • 
förlaget AB • -----. 
SVARSPOST I 

Namn: ....................... . ................ Kundnummer 31852049. 

Adress : .. .... .. . .. .. ..... ...... .... . .. . . .. ... . 10360 STOCKHOLM 3 I 
RT 2-83 I 

I Postnr: . .. . . ..... . I 
I 
I 

I Postadress: ..... .. ... ... . 

I 
I 
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Marknad 
schen att det inte finns någon mobilte
lefon som generellt ä r billigare än 
någon annan. 

Vid tiden fö r vår pressläggning hade 
något svar inte ingått från Comvik 
ännu. 

Utbildning 
" Mätdagar"·initiativ 
av Hewlett-Packard 
Hewlett- Packard, en ledande leveran
tör inom områden som elektroniska 
mätinstrument och system, datain
sa mling och bearbetningsutrustning 
m m, genomför under vintern 1983 en 
serie Mätdagar, dels i Stockholm, dels 
i Göteborg. 

Dessa endagsseminarier , som kost
nadsfritt står öppna för envar som 
praktiskt arbetar med mätteknik, är 
uppdelade i fyra avsnitt för både teori 
och pra ktik fr ämst inom områdena 
pulsgeneratorer, osc illoskop, multi
met ra r samt frekvensräknare. 

1 Stockholm äger Mätdagarna rum 
tiden 12 januari - 24 mars över åtta 
tillfä llen medan H P för Göteborgs del 
ha r avsatt tid mellan den 26 januari 
och den 10 ma rs, ina lles fyra dagar. 

Programmet inleds kl 09 .00 och 
pågå r fram till kl 16.00. Varje Mät
dags deltagarantal begränsas till 
lO-ta let. Anmälan kan ske ant ingen 
per tel 08/750 2066 (Inger Jonasson) 

. eller 031/ 490950 (Margaretha Sten
berg). 

Mässor 
Film och videomässa 
24 - 27 februari 1983 
Sveriges Film- och ·videoproducenters 
förening, SVIP, med 37 medlemsföre
tag, kommer att delta i en 800 m' stor 
monter på utställningen "The Scandi
navian Film & Video Fair" i Sollen
tuna mässhallar 24- 27 februari i år. 

SVIP-montern få r del s en avdelning 
där man ka n studera tillkomsten aven 
videoproduktion, del s en yta där med
lemsföretagen presentera r sig. ·Pro
duktionsvisningen försiggå r dels som 
en " framsida " i form aven scen med 
människor och teknikattiralj , dels får 
man inblick i en " baksida", som visar 
mixning och processen med färdigstäl
lande av filmen. 

På mässa n kommer producentför
eningen att i egen regi arrangera 
konferenser i sin del av hallen. En 
informationstidning skall också fram
ställas för att distribueras i en större 
upplaga. 

En konferens under mässans tid 
arrangeras också någon av branschda
garna av Videogra muthyra rnas sam
arbetsorganisation, som bildades vå
ren 1982 på initia tiv av hemelektro
nikhandelns riksförbund . Konferens
programmet är inte bekantgjort i skri
vande stund. 

Hört 

Jo se det var grejer, 
du Erik Gustaf Geijer 
Ursäkta tillgreppet i rubriken, men 
den formligen ropar på att bl i skriven 
efter vad som sig tilldragit haver i 
Ri ksradions program 2 den 12 januari, 
vilket datum råkade utgöra 200-års
dagen av omförmälde kultu rgestalts 
födelse (författare, skald, filosof, 
hi storiker och politiker samt tonsät
tare och utövande musiker i det 
svenska 1800-talet) . 

Den kvällen hyllades Geijer med ett 
lika omväxlande som skönt musikpro
gram i en direktöverföring från Karl
stads tea ter (Värmland var G:s hem
bygd), och om denna transmissions 
natur var föga bekant för publikum -
men envar måste ha slagits av den 
ojämförl iga ljudkvaliteten. Som be
rodde på a tt det var ett experiment 
med digitalljudteknik , a lltså pcm-Ijud, 
som över upptagningens Sony
utrustning gick ut över sändarnätet via 
televisionens videolänkar upp till 
Stockholm f v b. 

Brusfriheten och programdynami
ken var helt enkelt förnämliga , och 
kontrasten mot det vanliga insnöade 
bruset och "kalla" progra mljudet kan 
lugnt påstås vara remarkabel. Rosor 
å t initiativtagare, artister och tekniker 
på pla ts , tack! 
• En trist kontrast samma kväll var 
televisionens hyllning till densamme 
Geijer i form aven repris från 1981 . 
Där bestods ett ljud som även med 
tv-mått mätt var nedslående, i synner
het då en ung sopran fr amträdde - det 
överbriljanta , tillbakaslående rumslju
det vittnade om en klart olämplig 
miljö/ mikning för ändamålet. Disten 
var kort sagt förfärlig stundtals . 
• Det där ger an ledning till en prin
cipiella kritiken att man inom tv-me
diet ä r förtjust intill fixering i att dra 
in i varjehanda , för musik ofta disku
ta bla, miljöer och till varje pris göra 
on location-upptagningar, som alltför 
sä lla n blir bra i sändning sedan. Varje 
sådant jobb är givetvis en teknisk och 
akustisk utmaning. Jag tror inte jag ä r 
ensam om att mena att de alltför ofta 
ger klent utbyte för lyssnaren. 

Intressant franskt 
audiofilmärke här 

-e 

Att fransmännen genom åren varit 
starkt verksamma med diverse special 
inspelningsprojekt , dokumentationer 
etc kanske framgått av min krönika 
tidiga re. Frankrike ä r en stor hi fi
natioh , och den som någon gång där 
råka t in i en diskussion om apparatur, 
fel och förtjänster , ljudkvalitet och 
utövare etc, glömmer det in te i bråd
rasket : Det skrivs, diskuteras och tes
tas med en frenesi som gränsar till 
lidelse. Mina kolleger i den franska 
fackpressen har föga till övers för 
någ ra ljumma a ttityder; här kysser 
man och slår ihjä l med samma varma 
sjä l. 

I Sverige har ett par märken med 
audiofilinriktade skivor tidigare im-

porterats och även recenserats här i 
spalten . Nu finns ett nytt sådant 
specia lmärke - Disques P ierre Ve
rany, med hemort nere i Aix-en
Provence (men det skall finnas ett 
Pa riskontor också). Svensk distributör 
är Thore Wallenst rand i Stockholm, 
som f ö torde ha fått rätten till här 
hemma ganska avsomnade USA
märket SheffieId, varifrå n ett par tre 
titlar utkommit under sena re å r. 

Entusiasten .Verany har i skrivande 
stund ett sortiment om 16 klassiska 
titlar - mycket blanda t gods - två 
specia ltestplattor och sj u "övriga" 
lp-utgåvor. Detta var i varje fall läget 
senhösten 1982. I Sverige finns än nu 
så länge ba ra ett fåt a l titlar. Bland 
proverna märks framför allt Les plus 
grands succes d'Qmerique latine och 
en sk iva med renässansmusik, Images 
galantes de la Renaissance med Po
Iyphonia Antiqua-ensemblen. Gamla 
och nya sånger bjuds som framgår av 
titeln Cantos antiguos y cantos nuevos 
med uttolkaren Pedro Aledo. Ett rent 
soloalbum rakt igenom . Banjo Ex
press är en lp med country & oldtime 
jämte bluegrass spelad aven ung 
kvartett. Den är utmärkt - håller 
nästan tape-kvalitet, högnivågraverad 
och stark. Lite förekon bara . För 
gitarrkännare har vi ett album med 
Fernando Sor-musik, Vingt etudes 
pour guitare, solist Lucien Battaglia 
- f ö en av de få Vera ny-skivorna med 
någon mera omfattande dokumenta
tion . Battaglia-skivan ä r genomförd 
med insats av Sayarez-specia lsträngar 
för gitarren, och utan tvivel har dess 
klangliga domän blivit täckt till fullo 
här , eller nästan. 

Samma klarhet gå r igen i ljudet 
från flertalet av skivorna jag · haft 
möjlighet att höra, det är ungefä r 
samma tradition - och perspektiv -
som de Kisseihof tidigare introduce
rade med sin upptagningsteknik å la 
konsthuvud. Ljudet ä r utklingande 
genomlyst, transparensen i flera fall 
mycket god - t ex i fråga om de 
rytmiskt trakterade latinamerikanska 
instrumenten, där upptagningen också 
tillgodoser en rent musikali sk tradi
tion , uppförandets . Det ä r högt i tak 
genomgående i musiken, men reper
toaren är lite speciell. Själv motser jag 
a tt spela upp helt a ndra skivor ur 
Vera ny-sortimentet. Som t ex livfulla 
verk av Milhaud och Poulene - med 
fin körmusik - orgel (prov på histo
ri ska instrument i St Maxim-en
Provence) , jämte Bach-tolkningar på 
sa mma orgel av Pierre Bardon . Här 
finns också både Vivaldi och Liszt, så 
epokerna representeras frejdigt i den 
här mini-katalogen. 

Den som intresserat sig för en del 
svenska ensembler som spelar renäs
sa nsmusik jämte den t ex i tv presen
terade gruppen Hesperion XX bör 
skaffa Verany-plattan med Images 
galantes etc. Stor , luftig klang med en 
myckenhet intressanta karaktärer av 
de autentiska ISOO-talsinstrumenten . 
Där duger inga snuviga eller halv
kvästa högtalare, lika lite som i de 
glödande skarpa sydamerikanska ryt
merna och deras färgrika klangpalett. 
(Se ovan!) I flera fall, bäs t (?) belyst 
i renässa nsalbumet , ger upptagning
a rna också en rumslig dimension , som 
inte är så vanlig . Om Vera nys medar-

beta re resp arbetssätt eller materiel 
meddelas inget på skivorna, men inte 
otroligt har blott ett par mikrofoner 
använts i flera fa ll , från en väl vald 
placering. I avsaknad av ett större 
material a tt lyssna till avstå r jag från 
närma re kommentarer men vill gärna 
rekommendera etiketten - plattorna 
är utan undantag välpressade och 
plana, utan störningar och brustill
skott , vilket tyder på omsorg och god 
avsyning. Priserna ä r inte bekanta i 
skrivande stund. Speltider: orma la. 

En fransk släkting till Opus 3 här 
hemma? Ja , inte minst Banjo Express 
har inte så lite tycke av närheten och 
den akustiska kvaliteten hos det 
svenska märket. Pröva gärna sjä lv för 
lite omväxling i a rti stväg. 

US 

4-händigt för orgel 
i svensk " 8" -stereo 
ORGAN FOR FOU R HANDS. 
"A country wedding [east". Schu
bert, Berwald, Lachner och Man
kel!. Erik Moh/in och Morgan 
B/åberg i Katarinakyrkan, Stock
holm. Proprius stereo lp PROP 
7869, insp 1981 
En originell skiva i en exklusiv genre 
som odlades under 1800-talet: Orgel , 
4-händigt spelad. Varför det historiskt 
sett uppstod en repertoa r för dubbel
organister får man reda på i Stig 
Jacobssons förtj änstfull a verkkom
mentarer, vilka bifogas pla ttan och 
där de mycket speciella sambanden 
med den tysk-wienska kultursfären 
klargörs: 

Både Berwald och Mankell - det är 
den äldre M det är fråga om här, 
verksam som orgellärare vid Akade
mien i Stockholm decennierna kring 
1800- ta lets mitt - hade tyskt påbrå. 
Den Franz Lachner det vidare handlar 
om är en av tre tonsä tta nde Qröder , 
vän till Schubert och sedermera verk
sam i Miinchen . En av bröderna L blev 
f ö hovkapellmästa re i Stockholm. 
Perspektiven på de hä r kompositö
rerna visar sig till slut ha förgreningar 
ända in i nuet, vilket utreds i textdelen. 

Både Lachners och Schuberts verk 
på skivan, en introduktion och två 
fugor, efterlämnar knappast något 
va raktigt intryck . Mankells, dä remot , 
är en positiv överraskning . Han har 
annars inte vunnit något erkännande 
av eftervärlden. Hans stora produk
tion ligger ospelad och hans orgelläror 
a nvänds inte . Att "verken i många fall 
ansetts tämligen substanslösa", fast de 
röjer en grundlig kännedom om orgeln 
och dess registreringsmöjligheter, 
erinras om i kommentaren . Men Fan
tasin för orgel i c-moll ä r uppford
rande, alls inget bleksik tigt akademi
stycke aven gammal pedant: Klangrik 
uta n a tt vara svulstig och med en 
friskhet över de melodiska ingivel
se rna som är allt annat än museala . 
Lyss na ren av i dag vill nog ge gamble 
Gustaf Mankell viss upprä ttelse . Tan
ken leds till betydligt mera sentida och 
berömda tonsättare; den här tresatsiga 
kompositionen - skriven mot slutet av 
Mankells liv - tål avgjort att höras på 
nytt. Att han av sin samtid erkändes 

forts på sid 26 
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forts från sid 25 
som orgelexpert och sakkunnig får 
man en antydan om av musiken. Man
kell var sin tids kanske yppersta orga
nist. Intressant är att han 1862 sändes 
ut i Europa tillsammans med orgel
byggaren Akerman på expertuppdrag. 
Det där må vara historia - c-mollfan
tasin vittnar om både djup insikt och X 
en återhållen glöd, ett temperament 
som ger liv åt verket. 

x 
Annars är skivan givetvis Berwalds. 

Hans redan på sin tid (1845) uppskat
tade och ofta framförda En landtlig 
bröllopsfest - "Fantasiestycke för or
gel" i sex satser är en målande, livfull 
skildring i en folklore som dåtiden 
satte högt. Även i ett perspektiv mer 
än I 00 år senare kan man njuta av 
friskheten, tonmålandet och de pasto
rala stämningar som musiken fram
manar. Också här används orgelns 
register både kraftfullt och varierat, 
och man erinras tämligen omgående 
om snillet Berwalds övriga skapande 
- andra satsens Hymn är det adagio 
som utgör huvudtemat i den lång
samma satsen i Ess-dur-symfonin, vil
ket verk tonsättaren var sysselsatt med 
samtidigt. (Symfonin fick Berwald 
aldrig höra själv. Den uppfördes först 
10 år efter hans död.) 

Erik Mohlin är elev till Alf Linder 
och hans stämkollega Blåberg, 21 år 
yngre, har bakom sig studier för bl a 
Lennart Svegelius. De här två trakte
rar den stora franskinspirerade orgeln 
i Katarina i Stockholm, där Bertil 
Alving spelade in dem i november 
1981 . Deras instuderingar är väl
komna. 

Den här skivan är den tredje (eller 
fjärde) Bertil Alving gör för Proprius 
där han frångått sina A/B-uppställda 
rundtagare vi vant oss vid från så 
många orgel- och körskivor för märket 
(special-mätmikar från Bruel & 
Kjaer). Här - liksom då det gäller 
albumen Duru/U!, Forsblom och något 
mera , ännu ej anmälda här - har en 
enda stereomikrofon satts in , AKG:s C 
422. I övrigt består materielen aven 
SATT-mixer och en Nagra IV-S, som 
sedan något år tillbaka ersätter spe
cial-Revoxen. 

C422 har två omkopplingsbara kap
selsystem för olika upptagningsmöns
ter, och i förstone kan man tro att 
tekniken med MS-stereo (M står för 
Middle, S för Side) använts. M brukar 
vara framåtriktad för att ge en sum
masignal medan S-systemet bildar en 
90-gradig skillnadssignal. På så vis 
kan man påverka både ljudbildens 
bredd och dess exakta lokalisering. 
Låter man skillnadssignalen dominera 
i upptagningen kommer de ut fasade 
signalkomponenterna att "bredda" det 
ljudande intrycket. Inom begreppet 
koincidensstereo ryms det här i stort, 
och ett par av summa- och skillnads
mikrofoner som sätts upp för att 
urskilja ljudpanoramats höger /väns
terbeståndsdelar kallas ett X/Y-par. 

Men här handlar det om en version 
av den ursprungliga s k Blumlein
grupperingen, där båda kapslarna 
kopplats i 8-karakteristik enligt fig 
här intill. (Skisserna i övrigt utvisar 
X/Y- resp MS-mönstret.)- Olika mik
rofoner kräver olika in- och utmatri-

Det aktue lla 8-kapplingsnönstret 
för Proprius-skivan av Alving 

ser, företrädesvis i trafokopplingen, 
för att återge önskat ljudmönster. Vad 
man vid MS-stereo etc måste beakta 
för att få ut korrekt verkan är bl a att 
mixern måste kunna fasvända ena 
kanalen 1800

, liksom att man i en del 
fall måste kunna tillgå separata reglar 
för kontroll av förstärkningen i båda 
kanalerna samt, i vissa fall, att bland
ning av båda kanalerna sker efter 
förstärkarregeln. 

Den tidigare, dominerande Alving
metoden grundades alltså på separata 
mikrofoner, vilka placerats på avstånd 
från varandra. Denna A/B-metod ba
seras på tidskillnaden, ljudets löptid 
mot membranen. Upptagningsmeto
den favoriseras ofta av purister, som 
anför att "stereo ju ytterst handlar om 
tidsskillnader, ankomsttidernas olik
heter". (8-metoden är dock äldst.) 

Ett annat läger föredrar helst inten
sitetsskillnaden som grund för ljudbil
dens verkan. Den har sin verksam
maste prägel vid ren åttakoppling och 
är alltså av gammalt datum. Jan-Eric 
Persson spelar in för Opus 3 enligt vad 
han hävdar vara "ursprunglig Blum
lein-stereo", som känt ett 90-gradigt 
8-arrangemang med ett korsat par, 
där de två "positiva" lobernas axel 
pekar rätt fram. Efterklangsfältet -
ur alla riktningar - återges jämnt 
avvägt mellan högtalarna. 

A/B-par har svårt att fungera vid 
större uppsättningar - risk för "hål i 
mitten" finns eller att ljudbilden faller 
sönder resp att Haas-effekten omöj
liggör rätt stereoverkan . Vid för stora 
mikrofonavstånd kommer tidsskillna
derna att bli så stora, att ljudkällan 
tenderar att låsas fast i bara ena 
kanalen, något som vållar svåra pro
blem vid mixarbetet - och förstås 
ännu värre elände vid graveringen, 
trots kompensation för amplitudför
skjutningen. Koincidensstereo grun
das alltigenom på amplitudrelatio
nerna. 

A/B-parets förtjänster kan Alvings 
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xjV-karakt. 

MS-upptagnings
mönstret 

M-mib. 

S-mikr . 

Vänster = M+S 

Höger = M-S 

+450 ( 1 mV - (1 mV) = O mV 

_450 (1 mV - ( - 1 mV)) =a mV 

tidigare inspelningar sägas vara lite av 
inbegreppet av - membranens polära 
geometri (och separation, allts~ ska
par fastlagda s k fantomljudbilder vid 
uppspelningen, och både bredden och 
t o m illusionen av höjd kan bli påfal
lande. En hög grad av realism nås med 
A/ B, givetvis förutsatt att avstånden 
hålls optimala och att stabilitet finns. 

Den känslan av dimensioner kan 
rätt mycket gå förlorad i koincidens
stereo. Däremot ger faslägena och den 
stereointegritet som inte påverkas av 
t ex panorering en oöverträffad geo
metri i ljudbilden. Lyssnaren kan näs
tan exakt lokalisera olika ljudkällor i 
mixern. Allting "sitter" vid uppspel
ningen. Efterklangsmönstret blir 
jämnt fördelat mellan högtalarna, jfr 
ovan; stereoperspektivet ligger fast. 
Mono-kompatibiliteten blir bäst, tack 
vare mittenorienteringen. 

A/ B-upptagningen utfaller normalt 
diffusare men kanske spektakulärare. 
Den breddar lyssningsytan, gynnar 
"ambiensen" och rymdperspektivet, 
enligt ovan. En del vill också göra 
gällande att A/B-grupperingen ger ett 
"varmare" och "mindre analytiskt" 
ljud, vad nu det kan betyda. De flesta 
yrkesmän brukar i sammanhanget 
nogsamt påpeka, att man för att lyc
kas bra med koincidensstereo - och 
åtta-varianterna - måste mycket noga 
ha provat ut avstånden till ljudkällan 
liksom ha kontrollerat lokalegenska
perna i stort. En lite mindre gynnsam 
lokal anvä nder man helst A/B-paret i 
på den grund, att man kan överdriva 
tidskillnaden något och kreera en 
"större" verkan än vad som egentligen 
förefinns. Vissa profeter brukar också 
framhålla , att överdrifter i löptids
mönstret annars kan ge fördelen av att 
motverka obalans vid lyssningen då 
man flyttar sig ur högtalarnas mitt
fält , men detta torde vara sekundärt. 

Låter det då lika naturligt i den här 
orgeltagningen med "dubbel åtta" 
från ett enda mikrofonsystem som 

annars? 
Mina erfarenheter av så upptaget 

material grundar sig bl a på en del 
band jag fått i kopia av Angus McKen
zie i England, som bl a tagit upp 
symfoniensembler precis som Alving 
gjort med orgel här. Perspektivet är 
nog snävare mot tidigare, anser jag. 
"Djupet" kanske heller inte ä r så 
uttalat. Däremot märks en nära, fyllig 
klang, som med full substans igenom 
alla klangliga skeenden ligger fast 
förankrad i mitten mellan högtalarna. 
Närheten till orgeln är rätt påfallande. 
Angenämt, men ett nummer mindre 
än vad Alving vant oss vid i katedral
dimensionen . Många måste dock, be
roende på högtalarnas ofullkomlighe
ter, värdera klarheten och ljudets fast
het i alla register . I hög grad gäller, att 
man placeras på en viss bänk och 
behåller det akustiska intrycket där
ifrån, där den diffusare "valvverkan" 
tidigare kunde beskrivas som att 
öppna porten och stiga in i jätterum
mets akustiska rymd, på gott och ont. 

Om det här blir Bertils signatur 
hädanefter vet jag inte, bara att detta 
torde vara en av de sista Proprius
tagningarna som bär hans signum, 
eftersom han i det kommande tänker 
ägna sig enbart åt egen verksamhet. 
Den kan jag inte berätta närmare om 
här - men intressanta ting är på gång. 

Lite invändningar kan man ha mot 
pressningen, som är behäftad med 
vissa klickljud och sprakanden. Och 
nog är bruset här rätt mycket mera 
påfallande än tidigare - det borde väl 
förhålla sig tvärtom ? 

Speltider: A-sidan 19 min. B-sidan 
23 min 50 s. 

Rätt limiter 
och styrning 
till bandspelare 

us 
• 

8yggbeskrivningen på en limiter 
i RT 1982 nr 12 behöver korrigeras 
på ett par punkter. I komponentför
teckningen skall R6 och R 106 vara 
på 100 kohm. I placeringsritningen 
är e9, el 08 och el 09 felvända och 
skall vändas. I placeringsritningen 
har också R 121felaktigt fått beteck
ningen R22 1. 
• Vi kan också meddela att Ingen
jörsfirma Leif Marenius, som säl
jer komponentsatser till bygget, har 
en version av limitern med externt 
nätaggregat. Det minskar brummet, 
som annars kan bli märkbart i ex
tremt krävande lägen . 
• Den trådlösa styranläggningen 
för bandspelare i RT 1983 nr 1 är 
behäftad med ett mindre fel. Det 
gäller versionen för valfri bandspe
lare. På dess komponentplacerings
ritning har dioden längst ner till 
höger (sid 43) på huvudkortet kallats 
011 . Den skall heta 013. 
• I övrigt har det inträffat på ett 
exemplar av 877 att styrspänningen 
till motorn råkat i självsvängning. 
Orsaken är okänd och bara ett fall är 
rapporterat. Det löste sig emellertid 
utan bieffekter genom att en kon
densator på 10 p,F kopplades över 
utgående styrspänning, alltså mellan 
stift 4 och 1 i schemat på sid 39. 
Stift 4 är positivt . 



Här svarar vi på läsarbrev av allmänt intresse. 
Adressera breven till Radio & Television, 
Box 3188, 10363 Stockholm. 

Band och bias 
Under flera års tid har jag 

reparerat (åt mig själv) och 
använt mig av bandspelare av 
olika slag. Ofta är det ett pro
blem som uppstår. Det är vid 
justeringen av tonhuvudet. Jag 
tycker att jag inte får inställ
ningen exakt. Mina frågor lyder 
därför: 

l. Hur skall jag bära mig åt 
för att få optimal inställning av 
tonhuvudet? 

2. Kan jag lita på att fabriks
nya bandspelare har rätt juste
rade tonhuvuden? 

3. Vid biasinställning för 
kassettdäck använder man ofta 
frekvensen 333 Hz. Varför? 

Christer Carlsson 

SVAR: 
l. Det finns två lägen hos 

huvudet som kan behöva juste
ras. Det ena är huvudets höjdin
ställning så att spåren ligger 
rätt. Det andra är dess azimut, 
dvs dess vinkel mot bandkanten. 
Båda inställningarna kräver att 
man tillgår ett band som är 
inspelat korrekt enligt gällande 
norm. Om man vill vara säker 
på att få exakt resultat bör man 
använt!a ett kalibreringsband av 
den typ som serviceverkstäder 
och tillverkare använder. Så
dana band finns att köpa från 
apparat- och bandtillverkare 
men kostar flera hundra kronor. 

Ett alternativ är att försöka 
få tag på ett band som är inspe
lat på en bandspelare som är 
garanterat rätt inställd, t ex en 
som varit inne på en sakkunnigt · 
gjord översyn och justering. 

2. Den här frågan kan man 
knappast svara tvärsäkert på. 
Alla tillverkare justerar natur
ligtvis huvudena med rätt metod 
före leverans. I regel lägger de 
väl dock ned större möda vid 
justerningen ju mera avancerat 
och dyrare däcket är. Ett däck 
av god kvalitet bör dessutom 
hålla justeringen bättre. Man 
bör alltså kunna lita på att ett 
kvalitetsdäck är riktigt injuste
rat, medan enklare däck är lite 
mer tvivelaktiga. 

3. Vid alla mätningar på 
bandspelare måste man han en 
referensnivå att utgå från. Ef
tersom man dessutom spelar in 
med en allt annat än rak fre
kvensgång på band så måste 
man också bestämma vid vilken 
frekvens denna nivå skall mä
tas. För kassettspelare anger 
man nivån till 250 nWb/ m vid 
315 Hz. Nivån anges alltså i 
magnetiskt mått. En sådan 
magnetiseringsstyrka är mycket 
svår att mäta. I praktiken an
vänder man ett referensband 
som är inspelat till exakt den 
nivån, och avläser utspän
ningen. 

När man sedan skall justera 
förmagnetiseringen på ett kas
settdäck gör man oftast så att 
man spelar in olika frekvenser 
vid en nivå som ligger 20 dB 
under referensnivån. Sedan jus
terar man förmagnetiseringen 
tills frekvensgången blir rak. 
Detta är egentligen inte allde
les rätt sätt att göra det på, men 
skall man vara mera korrekt 
måste man dessutom ändra in
spelnings korrektionen, dvs fre
kvensgången hos inspelnings
förstärkaren, och det kräver i 
regel att man bygger om den. I 
praktiken får man tillräckligt 
bra resultat om man justerar till 
rak frekvensgång. 

BH 

Buller och bas 
Det är märkligt vad tysta 

"experterna" är när det gäller 
den allra djupaste basåtergiv
ningen i vå ra dyra hi fi-appara
ter. Här fuskas det tydligen på 
de mest grymma sätt inom alla 
led , och ingen vågar ta tag i det 
hel a. Låt mig ta några exempel: 

Vid fullgod återgiv ning, dvs 
live i konsertsal eller kyrka, så 
känns det ju riktigt vid lyss
ningen, även om örat inte a lltid 
direkt uppfattar de lägsta to
nerna. 

I inspelningsledet har man 
uppenbarligen alltid svå righeter 
med bullrande fläktar m m, så 
en basavskärning görs reda n här 
för att sli ppa från dessa pro
blem. 

Sedan sitter dessutom inspel
ningsteknikern och rattar och 
skär bort ytterligare "på känn" 
vid kraftiga passager och för
vränger så musikupplevelsen 
rent oanständigt. Detta hörs 
faktiskt, och är störande i goda 
å tergi vn i ngskedjor. 

Den s k RIAA-korrektionen i 
våra apparater har i sig en 
inbyggd basavskärning som 
praktiskt ofta börjar redan vid 
50 - 60 Hz, beroende på utrust
ningens kvalitet. Här har vi 
således till stora delar förlorat 
informationen från området 10 
till 60 Hi' (flera oktaver!). 

Ingen skivspelare tycks kunna 
uppvisa några särskilt goda pre
standa vad gäller rumble vid 
linjär mätning. Man gömmer sig 
bakom den kraftigt basdämpade 
B-vägda kurvan i sina data . Ett 
fusk av stora mått, trots hänvis
ningen till örats känslighet! 
Hela kroppen är ju med och 
lyssnar. Kolla gärna hur det 
låter i kyrkan - upplev orgeln! 

Att signal-brusförhållandet i 
inspelat material a ldrig kommer 
ens i närheten av verkligheten 
gör ju inte det hela bättre. Det 
klassiska beviset för detta är att 
vem som helst i blindtest ome
delbart kan skilja på levande 
och reproducerad musik. 

Slutsatsen måste bli att alla 
dessa "super"-förstärka re och 
-högtalare som ska ll klara rik
tigt låga toner sällan kan 
komma till användning. Endera 
hörs bara rumb1e från skivspela
ren eller musikmaterialet, eller 
så existerar där ingen riktig bas 
(ingen loudness i världen klarar 
det!). 

Att då köpa dylik dyrbar ut
rustning eller investera i digi
tal-analoga lp a lternativt direkt
graverade dito (som dock har en 
mindre förfuskad basåtergiv
ning) är ju som att kas ta peng
a rna i sjön eftersom ingen sann 
återgivni ng kan erhållas. 

Begreppet high fidelity måste 
väl ändå stå för någonting? 

Med vänlig hälsning 
p O Jonzon, ÖSthammar 

Okänd transistor 
Jag började bygga förförstär~ 

karen enligt RT 1977 nr 12, men 

på grund av tid brist lades pro
jektet på hyllan . 

. När jag nu återupptog bygget 
fann jag till min besvikelse att 
transistorn 2N 5087, som ingår 
i bygget, inte längre fanns att 
tillgå från Interelko (Motorola). 
Skulle därför vara glad att få 
förslag på lämplig ersättare för 
2N 5087. 

Vänliga hälsningar 
Jan-Ove Mörch, Stockholm 

SVAR: 
2N 3903 som säljs av Elfa bör 

gå fint att använda som ersät
tare. 

Kassettljud 
Jag har diskuterat med en 

kamrat om ljudkvaliteten på in
spelade musikkassetter, sådana 
som man köper inspelade. Vi 
tycker oss båda ha märkt att det 
låter bättre om man spelar in en 
skiva själv än om man köper en 
färdig kassett. Skall det verkli
gen vara så och går det inte att 
få en färdig kassett med lika bra 
ljud tycker 

S Alvermo, Stockholm 

SVAR: 
För det mesta låter det nog 

sämre om en köpt musikkassett 
än om en man kopierar själv 
från en skiva. Om det sedan 
s k a II behöva vara det är en 
annan fråga. De musikkassetter 
man köper är oftast snabbko
pierade vid hög hastighet, och 
det ger problem på flera sätt, 
framför allt med diskanten. 

På senare tid har det dock 
börjat komma realtidkopierade 
kassetter på marknaden, som 
också använder bättre bandkva
liteter. Från dem kan man få 
minst lika god kvalitet som om 
man kopierat skivan själv. . 

BH 

Det här kan vi väl bara till stora 
delar instämma i. Men invänd
ningar finns helt visst. Nog går 
det att få ett realistiskt ljud 
därhemma också, och bättre kan 
det måhända bli med digital 
inspelningsteknik och annat. 
Det finns säkert fler läsare som 
har åsikter i de här frågorna! 
Sänd gärna in sådana åsikter 
till redaktionen! 
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* De moderna stereopick uperna 
marknadsförs med ett uppbåd av 
reklam vars storvulenhet inte sällan 
står i omvänd proportion till de 
mikrosmå avkännarsystem det hand
lar om. 

* Sedan något tio-tal år gör olika 
tillverkare sitt bästa att slå in 
budskap om framför allt diverse 
undergörande diamantnåIslip
ningar , "geometrier" , för nål
spetsarna. Här ryms många 
tvivelaktigheter . 
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* Den holländske fysikern A J van 
den Hul har en 20-årig erfarenhet 
bakom sig på området diamantbear
betning och nålspetssystem och an
litas av industrier världen över. RT 
har konsulterat honom i en rad frågor 
om och kring pick uper, och vi återger 
här vad A J anför i egen sak: Han har 
experimenterat fram en ny slipning, 
som blivit både lovprisad och något 
kritiserad (vissa industrier vill inte 
hålla med om allt som van den Hul 
anför). Mycket talar dock för att man 
i många fall avlägsnat sig f rån både 

välljud och verklighet med diverse 
uppreklamerade spetsar, där ofta en 
enda egenskap prioriterats . Kontro
versiellt är också faktum, att så 
många audiofiler anser att absolut 
bästa återgivning uppnås med åldriga 
och egentligen olämpliga nålformer, 
t ex runda spetsar , vilka bevis-
ligen kastas omkring i spårvind
lingarna. 

* Vi har lyssnat med van den Hul
nålar och klarheten i ljudet är påfal
lande. 



RT-foto: Lennart Edling, Kamera-Bild, där inte annat anges . 

•• Vid utformningen aven dia
mantnålspets för pick upbruk 
måste ma n alltid utgå från utseen
det på graververktygets egg. Det 
är V -format och med de två si
dorna stä llda i vinkel mot va r
andra i 90°. Gravernålens främre 
yta är rak och intar vertikalställ
ning i lacket under graveringen. 
Sidradien för gravereggen har en 
radie om blott 2-4 mikron , men 
dessa värden ka n variera i enlighet 
med respektive tillverkares prefe
renser. 

För a tt passa optimalt i skiv
spåret måste avspelningsnå lens 
spets ges samma form som graver
eggens. Men det ställer sig inte 
möjligt att nå i praktiken, detta av 
flera orsaker. En är att vid avspel
ning ett spår skulle kunna skäras 
över ett annat, redan befintligt. 
Av det skälet redan måste avspel
ningsnålens form frångå det 
tänkta idealet, a tt vara en replika 
av skä rverktyget. Ju större för
ändringar man vidtar, desto större 
avvikelser från det optimala och 
därmed får man en proportionellt 
sämre spårförmåga. Allt sam
mantaget innebär konstruktionen 
aven ny nålspets alltid kompro
misser mellan en idealform och 
det utseende som tillförsäkrar oss 
minsta möjliga slitage i skivspå
ren . 

Vid beräkningen av den nya 
spets som skall beskrivas här har 
en hel del anstängningar nedlagts 
på de här faktorerna. Därför ut
gjorde också gravernålens geo
metri utgå ngspunkten för arbetet. 
För beräkningsa rbetet med di
mensioneringen användes en 1MB 
370 dator vid Tekniska högskolan 
i Delft, varvid ett stort antal utfa ll 
kunde granskas. 

Det dominerande problemet be
stod i frågan hur man polerar 
fra m dylika spetsformer - ty om 
det finns en stor mängd varie
ra nde möjligheter, ka n produk
tionsrelaterade faktorer komma 
att väga tungt. En slutlig form 
kom så småningom att fastställas, 
detta efter a tt en serie övervägan
den gjorts från rent teoretiska 
utgå ngspunkter och efter en 
a ndra datorkörning med nya pro
gram, men frågan kvarstod ändå 

- hur gå r det till att slipa fram 
och polera en dylik form utan fel 
och misstag vid bearbetningen? 

Ett tredje datorprogram skrevs 
och de produktionsvärden vilka 
gäller i dag har helt och hållet 
avgjorts av detta. 

Det visade sig att poleringen 
och ytfinishen i tillverkningspro
cessen för spetsen involverade all
varliga svå righeter. Det hade att 
göra med man i ett första skede 
avlägsnar material till den punkt 
där spetsfor'men är absolut kritisk. 
Men här gällde att inte ta bort 
överskottet under den första , råa 
formningen. Sedan detta lösts, 
tillstötte svårigheten med att 
framstä lla spetsar i större serie, 
och den har inte varit enkel att 
råda bot på. 

Vilka kriterier gäller som 
grundläggande i valet av spets
form ? Två har redan antytts. En 
såvitt möjligt optimal överens
stämmelse med gravernålen jämte 
så ringa skivslitage som möjligt 
under avspelning. Men under den 
möter vi flera problem ä ndå. 

Ultra-rak spets 
med liten radie 

Vi känner begränsningarna 
ifråga om spår)ling av höga ingra
verade frekvenser med en nål
spets, där sidradien har fått ett 
högt värde. 

Koniska nålspetsar har som ty
piskt en radie om 18 mikron och 
även en geometri som Shibata
nålens är behäftad med en front
baksymmetri som kan avsätta 
kraftig distorsion . Särskilt visar 
detta sig genom den s k pinch
effekten vid diskantfrekvenser och 
nära skivans centrum . 

Med både de här nackdelarna 
och ännu långt flera i å ta nke 
beslöt jag a tt hålla mig till denna 
ova nliga form , som kan beskrivas 
som en ultra- rak spets med en 
radie om 3,5 mikron mell an 
främre och ba kre eggdel plus en 
vertikal spå rkontaktradie om 85 
mikron . 

I fallet runda och elliptiska 
nå ltyper behöver man extra myc
ket spårningskra ft för a tt hålla 
nålspetsen i kontakt med spåret. 

Det resulterar i att dessa två 
spetsformer kan visa sig ytterst 
ovänliga mot skivan. Den nya 
spetsformen kan man däremot an
vända för avspelning med lägre 
nåltryck, som ändå avsätter en 
likvärdig ljudande prestation. -
Det är då inte enbart en teoretisk 
förutsägelse utan har befunnits 
vara korrekt för de första produk
tionsmodellerna , Det visade sig 
också, att tack vare den låga 
friktionen mellan spets och spår 
ka n den skatingmotverkande 
kra ften sättas lägre. 

Vad gäller då som de både 
teoretiska och praktiska resulta
ten från denna nålspets? 

1. Eftersom graververktyget ä r 
vertikalställt har alla skivspår en 
vertikal orientering. Avspelnings
nålen bör också anpassa sig efter 
denna exakta riktning. Då avvi
kelser förekommer, blir spår
ningen inte korrekt och kommer 
inte att kunna definieras i sin 
avkänningslinje på grund av att 
föreningen av grundläggande ko
nisk form med dess tillkommande 
plan avsätter en tredimensionell 
kurva, som saknar en exakt verti
kal kontaktlinje. Man kan också 
granska rundningen hos en spets i 
antingen främre eller bakre rikt
ning, särskilt med avseende på 
spårningen av de höga frekven
serna. Den parametern påverkar 
mängden harmonisk distorision . 
Skulle vi enbart ha a tt göra med 
omodulerade skivspår vore inga 
problem för handen. Shibata
spetsen avbildas a lltid i ett omo
dulerat spår, men erfarenheterna 
med CD-4- skivorna bevisar att 
slitaget fortfarande ligger högt 
med en sådan spetsform . 

2. Tack vare att den nya spetsfor
men har en så liten kontaktradie i 
riktningen fram-bak, avkänns 
bara en mycket liten del av spåret. 

ä r man har att göra med sfä
riska nålspetsar med stor diame
ter blir det lätt så, a tt kontakten 
med spårväggen kommer a tt ut
sträcka sig över å tskilliga cykler 
av modulation med korta vågläng
der . Den positiva aspekten av den 
nya spetsformen blir då att tack 
va re dess mycket låga värde ifråga 

om kontaktradien uppstå r endast 
ett specifikt spårningsmoment 
längs varje del av spåret. På den 
grund utgör spetsens rörelse en 
exakt avbi ld av spårmodulationen 
under det att en rund spets t ex 
avsätter en sorts "genomsnittlig" 
rörelse, som härleds från åtskil
liga spårmodulationer, sådana de 
graveras in aven 2-mikroneggra
die. 

Det är uppenbart , att en spets 
med kontaktradien 18 mikron inte 
förmår a tt troget återbilda rörel
sen från en skäregg där radien 
belöper sig till 2 mikron! 

Inbyggda resonanser 
det vanliga 

3. Där en graveregg med mycket 
liten radie, 2 mikron, kan skära in 
höga frekvenser med lätthet blir 
avkänningen av dessa frekvenser 
omöjlig med en större och grövre 
formad spets . Av det skälet har en 
hel mängd tillverkare av pick uper 
tvingats till att "bygga in" en 
resonans i armaturen (= det nål
spetsbärande elementet) eller att 
se till att utspänningen öka r mot 
högre frekvenser i syfte att för
söka jämna till den totala fre
kvensgången . Ett av resultaten är 
då en mindre artikulerad pick up 
("förl ust av definition"). Det lig
ger i öppen dag att varhelst man 
försöker att ersätta den reella 
spårinodulationen med något 
slags pseudosignal kommer ,detta 
att leda till förlust av information. 
Med sin ringa sidradie medger 
den nya formen av spets spårning 
av de all ra minsta spårmodulatio
nerna, och någon mekanisk nål
armsresonans är icke nödvändig 
för att säkra en rak frekvensgång . 

4. Den maximalt avkännbara fre
kvensen med \Ian den Hu/-nålen 
ligger på 85 kHz, varför inga som 
helst problem förefinns med att 
spåra området 20 Hz - 20 kHz . 
Ingen annan känd pick up-nå l 
besitter detta stora frekvensom 
fång . 

S. Kontaktlinjen mellan spetsen 
och skivan bör alltid vara vertikal , 
som framhållits. För samtli ga 

forts på nästa sida 
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MODERN NÅLSPETS forts 

andra spetskonfigura tioner gä ller , 
a tt kontak tlinj en avviker frå n ver
t ikalen över en må ngfa ld vinklar. 
Av den na orsak avsä tter den nya 
konstruk tionen tys ta re speln ing 
och als tra r mindre brus. 

6. Den d irekta fö ljden av vad som 
sägs under (5) ä r a tt det n ~l bä 

rande elementet inte vi brera r i 
lä ngsri ktningen t ill fö ljd av varie
ra nde på rkrafte r. Det betyder en 
minskning av den meka ni ska dis
torsionen ho nå l bä ra ren med å t
fö ljande li ka tora reduktion av 
dennas resona nser, vilka ä r svå ra 
a tt däm pa ut. 

7. Med den nya spetsen sker kon
takt mella n spå ret och nå len i 
fo rm aven lång "ö" , med mycket 
små dim ensioner, lä ngs med 
spå ret. Då konta ktyta n ä r stor, 
bli r den d irektverka nde kra ft en 
mot spå rväggen lägre med färre 
t illfä llen a tt avsä tta deforme
ringa r i spå ret. 

8. Då vi ha r a tt göra med fl er
rad iell a spetstyper rör sig kon
ta kt- "öa rn a" omkring spetsen, då 
nå len penetrera r en modul a tions
fo rm i spå ret. Detta avsä tter fe l
ahig spå rnin g och resulta tet blir 
intermodul a ti onsdistorsion. 

Med den nya spetsen kommer 
spå rvägge n a lltid a tt "se" en kon
sta nt konta ktrad ie som i enl ighet 
med detta ä r oförä nderligt liten. 
Följden bl ir lägre distorsion och 
en bä ttre lj udkval itet sä kras. 

Det ideala vä rdet 
något okänt 

9. Eftersom gravereggen ha r en 
konstant radi e om 2 mikron över 
hela sida ns skä rande linje, bör 
idea lt avspelningsspetsen anta 
sa mma vä rde. Enligt förf:s me
ning ä r detta a ldrig pra ktikfallet , 
inte ens nä ra spetstoppen, med 
gängse avspelningsdon. Speciellt 
gäller det hä r för både ellipti ska 
och koniska pick up-nå la r. Den 
nya spetsform en ha r i högsta grad 
en den mest konsta nta kontaktra 
di e, som också nå r run t själva 
spetsen i sig, dä r den snäva radien 
icke överstiger 3,5 mikron. Ingen 
a nna n nå lspets besitter denn a vä -

sentli ga egenska p. 
Många nå lspetsa rs hög fre-

kvensrespons beror av de lågfre
kventa modula tionernas nivå. Ju 
större ampl ituderna ä r fö r de låga 
frekvensernå, des to vä rre blir tyd
ligheten, "skärpa n" fö r de högre. 
Den hä r icke önskvä rd a rela tionen 
inträffa r dock inte med den nya 
spetsen. Där gä ller , a tt responsen 
utökas ifråga om dynamiskt om
råde, särskilt i di ska ntområdena, 
uta n a tt några förändringa r sker 
med frekvenskurva n. 

10. Vid norm al spå rning vibrera r 
a lltid nå lspetsen vid en mycket 
hög meka ni sk frekvens: Denna 
oscillation inträ ffa r mella n 100 
och 300 kH z (kilohertz) . För den 
nå lspetstyp som fö rf utveckl a t 
gä ll er, a tt den mycket långa kon- -
taktl injen mell a n spets och skiv
spå r i vertikal riktnin gen avsä tter 
en vida bä ttre dämpning av de inte 
önskvärda rörelserna . 

11. Tack va re spetsens ultra 
pla tta fo rm innehå ller den mindre 
mate ri a l ä n någon a nna n spets. 
Av detta följer a tt de spå rkrafter 
som mås te till fö r a tt få nå len i 
rörel se också ka n hå llas mindre . 
En a nna n positiv fa ktor ä r a tt den 
meka niska deformationen av skiv
spå ren också blir lägre; i pra kti
ken begränsad till enba rt den pl as
tiska självdeforma tionen som vi
nylen ä r behä ftad med och vilken 
"läker" sig sjä lv e fter avkänning. 

12. Vid fö rekomsten av koniska 
oc h elliptiska spetsa r sker kontakt 
över endas t en liten del av spå ret. 
På kort tid kommer dessa områ
den a tt uppvi sa pe rma nent defor
mering. Resulta tet bl ir, a tt e ft er 
anvä ndnin g av dylika spetsa r 
kommer spå ret a tt ha öka t i fråga 
om deformationsgraden. Detta 
avger distorsion, sä rskilt vid högre 
frekvenser. 

Det ä r något ma n ka n höra vid 
å tergiv ningen som ett slags råhet. 
En såda n pe rma nent deformation 
ka n inte uppstå dä r den nya spet
sen med sin vertika la radi e om 85 
mikron ligger an mot en stor 
spå ra rea i vert ika lpla net. Dä rfö r 
a nvänds h e l a spå ret, sna ra re ä n 

forts på sid 32 
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ROUND O~ CONICAL-TIP . 

FIGURERNA 
som utgör datorfra mstä llda representationer av de vanligaste 
nålspetsformerna har van den Hul framställt så, att den infällda 
mönsterteckningen föreställer sjä lva avtrycket i spåret, a lltså hur det 
"ser" spetsen vid de olika eggslipningarna . 

Hans egen spets finn s dels i en första version , dels i den något 
ä ndrade version II. 

De två fig , som kallas pseudo-ellips resp hyperellips, företräder en 
rad snarlika koncept som finns under olika marknadsnamn från en 
rad tillverkare. 

A J van den Hul 

kommer, enligt meddelande till 
oss , at t presentera ett arbete 
inför vårens AES-konvent i 
Holland (Audio Engineering So
ciety), där han sammanfattar 
sina mångåriga fristående 
forskningar på området stereo
nålspetsar - alltifrån råvarans 
beredning till färdig produkt . 
Detta torde bli ett unikt arbete , 
eftersom hittills alla som skaf
fat sig inblick i denna mycket 
speciella industrigrens metoder 
och rutiner mer eller mindre 
varit uppknutna till bestämda 
tillverkare och deras produk ter . 

En av de industrier vilka 
anammat van den Huls egna 
nålspetsar som standard är 
brittiska Goldring. En pick up 

från den firman kommer att 
återfinnas i det test RT avser 
att publicera i nästa nummer. 

Goldring företräds i Sverige 
av Peter Bremen, Stockholm , 
vars firma Bremen Dynamics 
(box 8196 , 10420 Stock
holm) också hittills har åtagit 
sig att förmedla pick uper, 
oavsett fabrikat, för konverte
ring i Holland vid van den Huls 
laboratorium i Delft (han har f ö 
nyligen flyttat till större loka
ler! . Ombyggnaden tar några 
veckor och efteråt har pick 
upen alltså försetts med en helt 
ny nål och , i flertalet fall före
ställer vi oss, också med en ny 
nålelementbärare . 
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endast en liten del av det. Tack 
vare detta behåller skivorna sin 
kvalitet på en hög nivå för avse
värd tid . 

Vanliga nålformer 
ger im-dist 

Också för det fa ll man spelar av 
skivor, vilka tidiga re avkä nts med 
såväl koniska som elliptiska nål
spetsar, "vandrar" den nya spet
sen över de gamla deformatio
nerna, eftersom den har en liten 
yta . De tidigare ingraverade, ex
tra distorsions tillskotten känns 
inte längre av. Skivan " lå ter ny" 
igen . Inte heller bö r man få några 
problem med det extra brus som 
vå llas av de äldre spetsarna och 
vilket har påtryckts spåren , detta 
därför att dessa bruskomponenter 
inte heller aktiveras vid avkän
ningen med den nya spetsen. Det 
är bara då man byter ut nyheten 
mot någon av de äldre spetsa rna 
som dessa distorsions- och brus
tillskott kommer att bli hörbara 
igen! 

13. Den lilla radien i fram- eller 
bakriktningen spårar enbart en ' 
modulationsvåg åt gången. Det 
leder till att ingen intermodula
tion alstras, speciellt inte vid höga 
frekvenser. Den typiska "violin
disten" gör sig inte på mind, efter
som intermodula tionen , vilken 
normalt genereras av koniska eller 
elliptiska nålformer, inte existerar 
med den nya utformningen . 

14. N är man skall inleda monte
ringsförfarandet där diamantstil
varna spänns in imeta lljiggar 
innan poleringsprocessen börjar, 
ka n ma n välja ut det optimala 
läget så att dia mantens hå rdaste 
sidor bestä ms. Detta sker hos oss, 
och det resulterar i ett mycket lågt 
spetsslitage vid en jämförelse med 
a ndra tillverkare, vilka montera r 
rådiamanten så, a tt poleringen 
kom mer att försiggå över dia man
tens hörn . Vad som gäller för den 
nya spetsformen ä r att den slipas 
och poleras fra m längs med de 
fl a ta ytorna; av det skä let kommer 
diamantens hå rdaste delar a tt be
röra skivspåret och sålunda säkras 

en större varaktighet mot slitage 
över tiden än vad någon a nnan 
pick up-spets uthärda r vid en jäm
förelse. 

15. Då vi ä r inne på sli tage bör 
märkas, a tt med a nda spetsformer 
kommer inslitningen över spetsens 
sida a tt avsätta s k ögon mycket 
snabbt, vilka med oanad has tighet 
uppnår diametrar om ca 10 mi
kron, vilket givetvis vållar extra 
skivslitage. 

Ifråga om inslitningen av den 
nya spetsen kommer också ytan 
att slitas, men storleken hos "ögo
nen" ligger långt under nämnda 
10 mikron . Spårs litaget med förf:s 
nå l kommer a lltså också efter lång 
speltid att va ra lägre än med 
andra spetsar. 

Mekanisk viktIättning, 
rätt montage 

16. Slipningen para llellt med de 
räta sidorna medger att man kan 
ta upp ett mindre hå l än a nna rs i 
nå lbä ra ren . Man kan spara vikt 
ifråga om anka ret , vilket innebär 
att den mekaniska resonansfre
kvensen kan flyttas upp i frekvens. 
Diametern för nå lbäraren ka n 
hållas mindre . 

17. Med en optimal polerings
teknik - särskilt vad gäller kon
taktlinjerna - blir friktionen mel
lan nålspets och skivspår mycket 
ringa . 

Också av den orsaken blir nå l
spetss litaget litet , liksom slitaget 
på själva grammofonskivan, och 
man kan alltså sätta anti-ska ting
kraften till ett lägre värde än 
anna rs. 

18. Man kan ofta upptäcka a tt 
det ha r skett fabrikationsfel vid 
orienteringen av pick upers nå l
spetsar, särskilt gäller detta ifråga 
om en rad elliptiska typer. 

Att begå dylika miss tag ä r full
ständigt omöjligt med den nya 
nå lspetsen. Kontaktl injen mella n 
spets och spå r är ytterst kla rt 
fixerad , så att användningen aven 
kvadra tisk di a mantstå ng också 
blir ett värdefullt hj ä lpmedel till 
a tt säkra korrekt monta ge. Både 
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produktions- och monteringstole
ranserna ha r tillika satts snävare 
än för någon ann a n pick up- spets 
och avsä tter likaså en jämnare 
kva litet. 

19. Punkten , dä r de två kontakt
linjerna mellan spetsen och spå ret 
kommer att ham na exakt mitt 
emot vara ndra, bestämmer också 
planet genom den anslutande lin
jen, som gå r genom spetsens ex
akta mi tt. H ärigenom kommer 
spetsen inte a tt uppvisa någon 
rotation runt mittlinjen. Sålunda 
blir spetsvibrationerna mindre 
och man uppnår bättre ka nalsepa
ra tion jämte lägre distorsion. 

20. Eftersom produktionen om
besörj s av enbart ett tillverknings
stä lle under strikt övervakade för
lopp ka n framställningen försiggå 
med en jämn kva litet över lång 
produktionstid och gäller även fö r 
stora kva ntiteter. De t ögonblick 
då behov uppstå r aven ersätt
ningsnå i kommer exakt samma 
form att finnas tillgänglig för 
utbytet. 

Va r och en av de här punkterna 
understryker någon framträdande 
kvalitetsförbättring . Tagna till
sammans innebär de en anmärk
ningsvärd ski llnad mellan två pick 
uper av sa mma ~yp, där enbart 
spetsen utgör olikhete n. Detta vi
sa r, a tt en omsorgsfullt utva ld 
spetsgeometri avsä tter en signi fi 
kant kvalitetshöj ning . 

Varför det behövdes över ett 
hundra å r sedan den första grave
rade vaxrull en sett dagens ljus 
inn an det gick a tt framstä lla en 
godtagbar av kännande spets är en 
fråga om vi knappast lä r få något 
uttömma nde sva r på. 

Men fö rf ä r av den åsik ten , att 
det först nu är meningsfullt att 
tala om en sådan god , definierad 
spets, satt i tillverkning, och att 
den står till förfogande för envar 
som tänker sig en lång tids a nge
näm samva ro med de svarta ski
vorna - och dessutom finns en 
anna n aspekt, väl så viktig : Histo
r iskt material kan nu bättre beva
ras, tack vare ett skivslitaget ned
bringats så väsentligt. • 

Här en närbild i mikroskopet aven "riktig" van den Hul-nål, monterad 
i en pick up. i det här fallet en Goldring G 900/ IGC. Den diffusa 
övergången mellan diamant och det nålbärande elementet anger 
infästningen med lim. Märk eggslipningens räta linjer och plana ytor. 



(omviks Nya Biltelefon, Sveriges minsta, ör 
trots sitt kompakta format utrustad med 
många tekniska finesser. 

I vår broschyr kan du lösa mer om hur tele 
fonen fungerar och hur enkelt det ör att flytta 
över den till andra bilor, båten eller stugan. 

Till (omvik AB, Huvudkontor, 
Box 23,12121 Johanneshov, tel. 08-811440. 
Namn ____________________ __ 
Företog ____________________ _ 
Postadress _______________ _ 

Telefon -----------------=-::-"7-: 

COMVIK'" " L ___ : ~~c:.I:E.::M~~8~r:E: ___ .J 

Funderar du på aH köpa biltelefon, skicka in kupongen. Det kan hiälpa dig 
aH spara minst 5.700:-. Så mycket dyrare är billigaste konkurrent i inköp. 

Informationstjänst 7 
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Ingen lek ... 
morgondagens språk! 

Människan står för en total 
"omskolning", eller snarare 
omvälvning. I och med att da
torn accepterades kan inte 
kedjereaktionen hindras. Alla 
kommer att vilja lära sig att an
vända detta nya verktyg. 
Därför Investerar Riksdagen i 
att datautbilda hela svenska 
folket. 
Dig också! 

Han spelar inte bara ett spel ... 
han lär sig också framtidens dataspråk. 

Därför investerar riksdagen i att 
datautbilda hela svenska folket. 

DEJ OCKSÅ I 

Ge dig själv, din familj chansen 
att lära känna hur datorn fun
gerar och vad den kan göra för 
dig. Lättfattliga instruktions
böcker hjälper dig att steg för 
steg utveckla dina kunskaper 
och din förståelse för datorer. 
"Datorer - _Modeller - Verk
lighet " av Professor Lars Kris
tiansson är en av böckerna i 
VIG biblioteket. 

VIG - hjälper till med hus
hållsbudgeten, huskalkylen. 
Lägg alla mammas recept eller 
pappas grammofonskivor i 
ordnade register. Anv"ind VIG 
som skrivmaskin då du brev
växlar med kompisen eller 
myndigheter. Du kan låta VIG 
bevaka dina tillhörigheter, d.å 
som tjuvlarm. Applikationerna 
av VIG i hemmet är många. 

UNDERHÅLLA 
Morfar utmanar sin dotter och 
dotterson i huvudräkning, där 
datorn ger frågorna. Far och 
son spelar schack mot datorn. 
Hela familjen försöker att hitta 
den stora skatten som datorn 
gömt så väl. Några exempel på 
hur datorn med sitt stora kun
nande kan utmana familjen i 
spännande tävlingar och sam
tidigt ge huvudgymnastik. 

mo ~ [I) ~ [l []J l IT ~ mm 
SVERIGES MEST KÖPTA FOLKDATOR 

Box 1063, 43600 AskimiGöteborg 
Tel. 031 -28 97 90 Telex: 21420 

- ett företag i Datatronicgruppen -



~AT;JR 
Kvalitet till lågpris! 

,. 

• 

SS-5702 DC-20 MHz 
Pröva själv ett av marknadens mest prisvärda oscill 

Här är ett urval av programmet: 

Modell Frekvens- Kanaler Känslighet Signal- Sveptid /div Fördröjt 
område fördröjnin. svep 

SS - 5421 DC - 350 MHz 3 1 mV I skald el Ja 10 ns - 0.5 s Ja 
SS - 5321 DC - 250 MHz 3 1 mV I skaldel Ja 10 ns - 0.5 s Ja 
SS - 5121 DC - 100 MHz 3 1 mV I skaldel Ja 20 ns - 0.5 s Ja 
SS - 5416A DC - 40 MHz 2 1 mV I skaldel Ja 0.2 f.1S - 0.5 s Ja 
SS - 5702 DC - 20 MHz 2 1 mV I skald el Nej 0. 5 f.1S - 0.5 s Nej 
SS - 3510 DC - 50 MHz 2 2 mV I skald el Ja 0. 1 f.1s - 0.2 s Ja 
MS - 5511 DC - 50 MHz 2 1 mV I skald el Ja 0.1 f.1s - 0.2 s Ja 
DMS - 6430 DC - 250 KHz 2 ±0.5 V / f.s. Ja 1,0 f.1S - 1 s/ ord Ja 

skrivhastighet 

Informationstjänst 9 
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ink!. moms 

ACOUSTIC 82 
80 liter 120 Watt 

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

Pris 295: -

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

Pris 398: -

31 TE 
BAS 
Eff.tålighet: 120 W 
Kanslighet: 
96 dB SPL 
Frekv.omf. : 
23 - 5.000 Hz 
Impedans : 8 ohm 

Pris 895: -
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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 föl jer allt som 
behövs för att få ett par helt färdiga 
högtalare i samma finish som ett 
par fabriksbyggda men till ett mer 
tilltalande pris. 

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

"" 
BYGG SJALV! 

BILA 
MELLANREGISTERHORN 
MED DRIVER 

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

SUPERHORN 

A 155 
125: -

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

Frekvensomfång : 300 - 6.000 Hz 
Effekttålighet i system: 100 W 
Känslighet: 104 dB 
Impedans: 8 ohm Pris 550:-/st 

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

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

Informationstjänst 10 

A 138 
70:-

A 105 
70:-

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

Sänd mig gratis katalog 



Vad döljer andra mobiltelefoner i bakluckan? 

Många så kallade moderna mobiltelefoner är 
så skrymmande, att stationsdelen måste förvaras 
i bakluckan eller på annat undangömt ställe. 

Det känns gammalmodigt, tycker vi. Och ställer 
till med onödigt besvär varje gång du skall flytta 
telefonen. Den minsta och lättaste mobiltelefonen 

) 

heter NEC. 
Den har inga delar 

i bakluckan. Den är 
liten som en bil
ster..eo och finns be
kvämt till hands i en 
kassett vid förar-

platsen. En enda del som du tar loss på ett ögon
blick, när du skall använda den någon annanstans 
eller flytta över den till en annan bil. 

~-----------------, I Sk icka kupongen t i ll Zodiac Svenska AB. Bo x 81530, I 
10482 Stockholm. så får d u broschyren om NEC mobilte lefon. 

I I I NAMN ------- I 
I ADR~ I 
I I 
I POSTADRESS AT 2-83 I 
IL NEC är minst och !:t'a~tS med sig överallt. .JI -----------------
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FEBRUARI 1983: MÅNADENS SOLFlÄCKSTAL: 80 
I RT 1979, nr 4, visades hur diagra mmen ska tolkas. 
Diagrammet över brusfä ltsstyrkan anger den fältstyrke
nivå i dB över l J.i V/ m radiobruset förväntas överstiga 
högst 10% av tiden. Bandbredden antas vara 3 kHz, men 
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kurvorna kan lätt omräknas till en a nna n bandbredd om 10 
log B/3 adderas till av läst värde. B är önskad bandbredd 
i kHz. Punkterna visa r rekommenderad frekvens. Progno
serna är framtagna av Televerket, avd RL, Farsta . 
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t1!i-" ''-'-- '' 
j ........ -- . 

Stereo-generator 
T. E.S . int roducera r en ny a m / fm 
stereogene ra tor. Inst ru mentet 
so m heter AF-I 71 B lä m par sig vä l 
för a ll typ av service, ka li brering 
och felsökning på t ex a m / fm 
receivers, tu ners etc. 

Genera torn täcker frekvensom
rådet 140 kH z till 150 MH z. T vå 

vi sa re a nger instä lld frekvens och 
ut nivå eller ex tern frekven s. In
strum entet ka n a mplitud- eller 
frekvensmodule ras a ntingen in
te rnt e ller ex ternt. Utnivå n ä r 
j usterba r mella n 0, 1 J.L V och 0, 1 V 
med både grov och fin instä lln in g. 

Svensk representa nt: Sca ndi a 
Metr ic A B, telefon 08 / 82 04 00 . 

. ~ ~." r., , ' 
-_._--~ 

MODE RAHGE 

wow 01 OJ 1 ,. 

003 3 · 

LFM-3610 

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

Wow- & flutter
meter från Leader 

Det nya instrumentet frå n Leader 
Electronics Corp i Ja pa n ha r mo
dell beteckningen LFM-361 0. 

Det mäter en ligt DIN, CCIR 
oc h J/S med inbyggt fil ter för 
a na lys av svaj nings frekvenserna. 
För dr iftmä tninga r (has tighetsav
vikelse) fi nns ett om råde frå n O t ill 
+ / - 5% fullt ska l utslag . 

Fö r svaj mä tning finns 5 om rå-

Ultrakänsligt 
kamerarör 
Ett nytt 18 mm (2/3 tum) ka me
ra rör frå n Philips, typ XQ 1271, 
ha r ultra hög kä nslighet i den röda 
och I R-nä ra dele n av spektrum. 
Rö ret ka n a nvä ndas i ka meror fö r 
ob ervation även i mycket svagt 
lju s. Sve nsk representa nt: Phil ips 
Komponenter, tel 08/67 97 90. 

den frå n 0,03 ti ll 3% fullt ska Iu t
slag . Mät ningen sker a nt ingen 
vägd eller ovägd . De inbyggda 
filtren fö r frekvensa na lys täcker 
0,3 t ill 6 Hz (wow) och 6- 200 Hz, 
50-200 H z och 6 Hz-50 H z 
(n utter). 

I nspel ningss igna l fås frå n en 
inbyggd kri sta ll oscilla tor med 
onoggra nnh eten max 5 x 10- 5, fre
kvens 3,15 k H z ell er 3 kH z. 

Pri set är 2 320 kr exklusive 
moms. S vensk representa nt : Scan
dia Metric AB, tel 08/82 04 00 

GOULDOS300 
20 MHz Tvåkanalsoscilloskop 
Gould os 300 är ett kompakt tvåkanalsoscilloskop, för användning 
inom undervisning, industriell produktion, service mm. Det ä r utrus 
tat med stor bildskärm la x 8 cm, summa- och skillnadsmätning av 
kanalerna, TV -synkseparator fö r linje- och bildfrekvensseparation 
samt x-y med full känslighet för båda oxla rna . Levereras inkl2 st om 
kopplingsbara probor och 2 års garanti. 

• Bandbredd DC-20 MHz • Tidbas 50 5- 0,2 s/cm 
• Känsl,ighet 2mV-l O V/cm • T rigg er AC, DC och TV 

• Pris 3 500:- exkl moms 

SCM044 

DEN KOMPAKTA 
FÄRGBILDSGENERATORN 
Nu är den här! PAL MC 11 B. Generatorn i miniformat, lämplig signa lkälla Vid 
kundbesäk och i verkstaden . 

• Små dimensioner (l31 X81 X23 mm ) och låg vikt (250 g) -
får nog plats i Din serviceväska. 

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

• Signalmänster . 

1. Färgba lkar. Gråskala i svart/ vi tt 6. M ittpunkt 
2. Rätt raster. Grått i svart/ viii 7. Vitt raster . 
3. Rutmänster 8. Vertikala lin jer vid 2.217 MHz 
4. Punkter 
5. M itt kors 

Ljudmadulering 650 Hz på mönster 1- 7 

Pris 1.760:- exkl. moms. 

~c~@~~~p@ METRIC rum 
BANVAKTSVÄGEN 20, BOX 1307, 17125 SOLNA, TEL 08/8204 00 
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D~jakt på lokal
radiostationer 
Radio Shasilands 
sorgliga historia 
• De dåliga konditionerna kan också ha 
fordelar med sig - här hemma har intresset for 
de regionala sändningarna på fm-bandet givit 
stimulerande tillskott till QSL-beståndet. När 
rapporterade du t ex Radio Gävleborg 
senast . .. ? 

• Så lite nytt från Norge innan den ovanliga 
historien om ett självsvåldigt annekterat örike 
presenteras. 

•• Många brukar klaga över 
dål iga dx-konditioner, framför 
allt på låga delen av rrekvensspek
trum. Klagomålen ä r nog berätti
gade med tanke på de rela tivt 
dåliga fö rhå lla nden som rått se
dan tiden strax före olfl äc ksmax
imum, vilket synes ha inträffat i 
december 1979 . Dock glömmer 
man kanske bort i sammanha nget 
att höga frekvenser tvärtom gyn
nas av hög solfläcksakti vitet och 
att dx-möjligheterna där förbätt 
ras. En skara dx-Iyssnare har i a lla 
fall upptäckt att ma n ka n utöva 
hobbyn även på fm-bandet. För
utom a lla utländska sta tioner som 
sporadiskt dyker upp kan ma n t ex 
rapportera la ndets regiona la 
fm -sä ndare, givetvis vid tillfällen 
då de sänder just regionala pro
gram. Vissa lokalradiostationer 
ha r faktiskt fått så många rappor
ter att man tryckt upp egna QSL
kort vilka då dx-Iyss na re tillställes 
som svar på korrekt lyssnarrap
port. 

Stationerna fäster uppmärk
sam het vid ingångna rapporter. 
Sålunda berä tta r MalS Gunnerås 
vid Radio Gävleborg att den 8 
november torde ha varit exceptio
nell frå n utbredningssynpunkt. 
Då hördes Gävlesändaren över 
stora delar av södra Sverige och 
man fick lyssnarrapporter från 
Ren hult , Helsingborg och även 
Helsingfors i Finland. QS L-kortet 
vi visar härrör just från Radio 
Gävleborg och vi tackar Mats 
G unnerås för vä nligheten att 
stä lla det till fö rfoga nde. 

Ny stark sändare 
uppförd på Norges västkust 

Vårt grann land Norge har se-

dan ett drygt ha lvå r bättrat på sin 
hörighet ute i världen . Den 15 juni 
1982 invigdes den nya sändara n
läggningen Kvitsöy, belägen utan
för Stavanger. Den tidiga re kort
vågssta tionen vid Fredrikstad 
hade sedan 1945 rörsett utlands
lyssna re samt även norrmän på 
haven med progra m. Fredrik
stadsa nläggningen har med å ren 
moderniserat men blev ändå 
gammalmodig, och när inte områ
det lä ngre räckte till för a ntenner 
beslöts om en ny station. Kvitsöy 
var redan på tänkt för en ny mel
lanvågsstation, så man beslöt ut
öka med kortvågska pacitet. ä r
heten till havet gav goda möj lig
heter till jord plan och därmed 
sa mman hä nga nde låga strål
ningsvinklar, något som är väsent
ligt vid långdista nsförbindelser. 
Kortvågsa ntennerna bestå r av 
styrba ra gardinantenner, dimen
sionerade för frekvensområdet 
5,74 till 2 1,85 M Hz. Antennför
stärkningen uppges till mella n 16 
och 22 dB. Högsta antenntornet 
ä r 125 meter högt. Vidare nyttjas 
en vridbar Iogperiodisk a ntenn 
täckande frekvensområdet 5,9 till 
23 ,5 M Hz. Dess rörstärkning upp
ges t ill 12 dB . De två kortvågssän
darna har vardera en uteffekt av 
500 kW. För täcknin g i närområ
det ha r ma n en kraftig mellan 
vågssändare. Den är egentligen 
uppbyggd av två sä nd are om var
dera 600 kW , vilka kan köras 
individuellt eller båda samtidigt. 
Sändarantennen ä r hä r 11 7,5 me
ter hög och dimensionerad för att 
ge största strå lningen längs or
ges kust samt ut över ordatIan
ten . 

AEG-Telefunken har levererat 
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Stig Adolfsson rapporterar 

radioutrustningen . Verkningsgra
den för den är ovanligt hög, vilket 
åstadkommits bl a med modula
tionssystemet PA TEL, utveck
lat främst med sändare med hög 
uteffekt. Den tota la energiå t
gången vid Kvitsöy med 50 % 
modulation ä r 2,7 MWh . Ökas 
modulationen till 60 % åtgår 4,6 
MWh . Givetvis fås en del värme i 
kylva ttnet vid en sådan a nlägg
ning, och för nä rva ra nde användes 
del av det för uppvärmning av 
sä nda rbyggnader , kontor etc. Pla
ner på ett framtid a växthus lär 
t O m finnas. Tota la sändningsti
den ä r f n 16 1/2 av dygnets 24 
timmar. 

Den sorgliga historien 
om ö-sändaren Shasiland 

Har ni hört ta las om Radio 
S hasiland ? Antagligen inte. Vi 
börjar vå r berä ttelse där de t re 
länderna Botswa na, Zim ba bwe 
och Sydafrika bildar gräns med 
vara ndra. Det ä r en s k natur lig 
gräns , definierad av de två flo
derna Shasi och Limpopo. Där 
fl oderna rinner sa mman har bil
dats en liten ö, Shasiön, som inget 
av de t re lä nderna gjort a nspråk 
på. En fra mgå ngsrik a ffä rsman i 
Botswa na , W B Coelzer. satte 
därför den I juli 19 52 upp en skylt 
på ön där ha n prokla merade sig 
sjä lv som äga re till den sa mt på 
a mma skylt fö rkla rade ön som 

oberoende sta t. Inget av länderna 
brydde sig om herr Coetzer, som 
enli gt internationell prax is väl ef-

FliKIIO G4v1e1"o/O~' fY 
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ter ett a ntal å r skulle kunnat anse 
sig som härska re över det buskbe
vuxna lilla örike t. 

Saken föll i glömska. 196 1 bi l
dade så en grupp unga studente r 
ä llskapet CA RA, Christia n Ac

tion by Radio Africa. Gr uppens 
mål var att vi a etermedia sprida 
evangeliet över Afrika . Till att 
börj a med hyrde man sä ndnings
tid av Radio MOl;ambique men 
drömmen om en egen radiostation 
kunde inte överges . Ma n lyckades 
dock inte utverka sä ndarlicens i 
någon stat. Genom Coetzers son 
erhölls dock kontakt med ön Sha
si lands härska re i a pril 1962, och 
här blev det gensvar. CA RA be
hövde fyra år på sig a tt samla ihop 
pengar t ill projektet. 

Den 5 maj 1966 läm nade så 
ingenjör John Graharn Kapstaden 
för att med lastbil ant räda fä rden 
t ill Shasiland. På fl aket fa nns en 
ombyggd 1 kW kortvågssända re. 
U nder tiden hade en tegelbyggnad 
rests på ön, avsedd att hysa studio 
och sändare. T illsamma ns med 
missionärsparet herr och fru Fos
ter , på börjades så insta llat ionen 
på ön i en anda av opti mism och 
sa mförstånd . 

Slutet på historien kom a brupt 
då en polispa tru ll den 18 maj 
vadade över den grunda floden 
från dåvarande Bechua nala nd, 
nuvara nde Botswana , och konfis
kerade sändaren. Det hela skedde 
dock under gemytliga former och 
kvi tto på den beslagtagna utrust
ningen överlämnades ti ll John 
Graham. Dä rmed gjorde Bechua
naland formell t a nsprå k på ön. 
Skulle CA RA tilldelas licens 
sku ll e a ll t kon riskera t gods å ter
lä mnas . CARA sökte licens i 
Botswana men fick bla nkt nej . 
Strax dä refter upplöstes organisa
tionen . Med den rörsvann också 
drömmen om ytte rligare ett rart 
dx-objekt ... 

- Vi tacka r Ja n Tu ner, väl
känd dx-are rör dessa uppgi fter. 

Fig l . Det här är Gävle
borgs QS L-kort och det 
har kommit till flitig an
vändning särskilt i höstas 
då stationen - ihop med 
flera andra kolleger -
kunde höras t o m i 
grannländerna. 
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Bygg sångdödare 
och sjung själv! 
* Namnet "sångdödare" låter kanske blodigt, 
men fullt så farligt är det inte. Med den här 
kretsen kan du balansera bort sångsolisten från 
dina skivor, och i stället lägga dit din egen 
vackra stämma! 

Fig 1. Så här ser enheten ut i 
fä rdigt skick. Vi har drivit denna 
prototyp på en 18 V spänning, och 
har fö r den skull delat upp den i 
två 9 V med ett par motstånd på 
strömbrytaren. För bästa resultat 
bör man i sådana fall också 
koppla av spänningarna med en 
stor kondensator framme vid 
delningspunkten. 

Fig 2. Schema över sångdödaren. 
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I de fl esta stereoinspelni ngar 
placeras vissa instrument oftast 
i centrum av stereomixen: så ng
solister, bas och bastrumma. 
Andra instrument som sologi
tarr , keyboards, stämsång och 
liknande mixas oftast mot väns
ter eller höger i stereobilden . 

Vå r konstruktion tar . bort 
så ngsoli sten genom att balan
sera ut" den signal som ligger i 
centrum. Vänster och höger sig
na l från en van lig stereosignal 
summeras i en differentialför
stärkare (skillnadsförstärkare. 
Det in nebär att signa lerna sum 
meras med omvänt tecken på 
den ena, dvs a tt man får ut 
skillnaden mellan signalerna) . 
Resultatet blir att a lla ljudsig
na ler i centrum, inklusive sång
solisten, försvinner frå n ut
gången. Övriga instrument som 
lagts mer till vänster och höger 
går igenom rela tivt opåverkade. 

För att fö rhindra a tt bas och 
bastrumma försvi nner helt ser 
ett filter till att ba ra frekvenser 
över ca 160 Hz ba lanseras ut. 
Resultatet av den hä r processen 
ä r en monosigna l vari sångsolis
ten ä r borttagen men dä r övriga 
ins lag är relativt opåverkade. 

Begränsad 
teknik 

Det finns emellertid några 
avigsidor med den här tekniken. 
Sångdödaren fungerar inte med 
monoinspelningar eftersom a ll
tin g li gger i centrum på en 
såda n. Efterkl a ng eller eko som 
lagts på en sångsolist ligger i 
regel i motfas i båda kanalerna 
och kommer inte att försvi nna . I 
de fles ta fall ligger efterklangen 

forts på nästa sida ~ 
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dock på en så låg nivå att den 
inte stör, utan t o m ofta förbätt
rar den egna sångprestationen . 

Somliga skivor använder 
också speciell behandling av so
lostämman med fördröjningar 
och fasvridningar som sprider 
soliströsten så att den fyller 
vänster och höger kanal på olika 
sätt. På sådana inspelningar kan 
man inte få bort solisten . 

Vad som hittills sagts gäller 
mångkanaltagningar med utpa
norerade instrument i mixen. 
"Riktiga" stereoinspelningar i 
någon teknik med två mikrofo
ner går heller inte att behandla 
i sångdödaren med särskilt bra 
resultat. De allra flesta inspel
ningar är dock gjorda som 
mångkanaltagningar och funge
rar alltså som tänkt. 

Två op-ampar 
bildar kretsen 

Schemat för kretsen framgår 
av fig 2. lel är en differential
förstärkare som byggs med LM 
301 , LM 748 eller liknande 
okompenserad operationsför
stärka re. Högra kanalen förs 
genom e5 till minus-ingå ngen 
på förstärkaren. Den vänstra 
ka na len går antingen till minus
eller plus-ingången på le l , be
roende på hur S l står. I nor
mal-läget förs den vänstra sig
nalen till minus-ingången , och 
le l fungerar som en enkel 
mixer. Den ger ut en monosignal 
som är summan av vänster och 
höger . e3 R 12 bildar ett hög
passfilter med brytfrekvensen ca 
160 Hz. Signaler under den 
frekvensen slipper alltså inte 
igenom. När S l är i zap-Iäge går 
vänstersignalen i stället till 
plus-ingången på lel och ger 
därmed nollning av de signaler 
som är lika i vänster och höger 
kanal, dvs allting i centrum av 
ljudbilden som ligger över 160 
Hz. I detta läge kan ljudstyrkan 
bli lite lägre eftersom informa
tionen från centrum saknas. S l b 
kompenserar för detta genom 
att minska förstärkningen hos 
le l något i normalläget. R 12 
anvä nds för finjustering av 
sångundertryckningen. Utsig
nalen leds tillbaka till stereoan
läggningen genom R I och R2. 

Brytfrekvensen 160 Hz är 
vald som en kompromiss mellan 
att ta bort så mycket röst som 
möjligt och att ta bort så lite bas 
som möjligt. Ofta får man 
ganska mycket röst kvar med de 
valda komponentvärdena . Man 
kan dock lätt öka e3 så att 
brytfrekvensen blir lägre . [ prin
cip kan man göra e3 hur stor 
som helst, men vid ca I j.LF 
försvinner basen ganska totalt , 
liksom också röstundertryck
ningen blir så bra som möjligt. 
Filtret är ju mycket enkelt med 
ganska liten lutning. Det bety
der att det ingalunda skär allt 
under 160 Hz och släpper ge
nom allt över den frekvensen . 
Övergången är lång och gli
dande. Det återstår bara att 
försöka finna en kompromiss 
som passar dig bäst! Eventuellt 
kan du parallellkoppli,l. R 12 med 
en annan pot på ca 100 K och 
belasta e3 mer eller mindre 
med den . På så vis få r du ett 
kontinuerligt inställba rt filter. 

Mikförstärkare 
ingår 

le2 ä r en enkel mikrofonför
stä rka re som passar till de flesta 
mikrofontyper. Dess utsignal 
blandas till ingången på lel för 
att ersätta inspelningens solo
stämma med din egen röst. Mi
krofonutgången går direkt till 
plus-ingången på le2. Dess för
stärkning ställs med R Il. Ut
gången på le2 kopplas genom 
e6 och R4 till minus-ingången 
på lel. 

Drivspänning för de båda för
stärkarna kan tas från två 9 V 
batterier eller från ett spän
ningsaggregat. Om man har 18 
V kan man dela den i två 9 V 
med ett par motstånd om några 
hundra ohm . 

Sångdödaren byggs samman 
enligt komponentplacering och 
schema. Vår prototyp ä r byggd 
av den byggsats som tillhanda
hålls av Wetab. Där finns om
kopplare och kontakter med av 
bestämda typer. Du som bygger 
av andra komponenter kan ut
forma de detaljerna så att de 
bäst passar din övriga a nl ägg
nIng. 

Det är enklast att ans luta 
sångdödaren till en monitor- (el-
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ler bandspelar- )anslutning på 
förstärkaren. Man kan också 
koppla den mellan för- och slut
steg om de är möjliga att skilja 
å t elektriskt. 

Se upp för 
rundgång! 

När du har kopplat in sångdö
daren i ditt system slår du till 
strömbrytaren på den och star
tar stereoanläggningen. Spela 
aven skiva. Sätt monitorom
kopplaren i normalläge, och mu
siken skall höras som vanligt. 
Sätt därefter monitoromkoppla
ren i monitorläge, och omkopp
laren på sångdödaren i läge 
normal. Musiken skall då låta 
som vanligt, fast i mono. 

Så kommer det stora provet. 

Fig 3. Mönsterkort i skala 1:1. 

Slå om S l till zap- Iäge, och 
sångsolisten skall försvinna. Du 
kan justera trimpoten R 12 för 
maximal undertryckning. or
malt skall R 12 stå nära mittIä
get. När den en gång är inställd 
ska ll man inte behöva röra den 
mer. 

u skall sångsolisten vara eli 
minerad (om du valt en pas
sande skiva). Det skall bara 
finnas efterklang kvar i stort 
sett. Därmed är det dags att 
prova mikrofonförstärkaren. 
Koppla in en mikrofon i J5 med 
trimpot R II maximalt moturs. 
Volymen på stereoanläggningen 
skall stå mycket lågt. För att du 
inte skall få ak ustisk rundgång 
och tjut är det bäst att använda 
hörtelefoner. En ordentlig rund-



gång kan nämligen skada både 
dina öron, din förstärkare och 
dina högtalare! 

Ställ in R II för lämplig ba
lans mellan musik och mikrofon. 
M å nga ställer mikrofonen för 
högt vid de första försöken, för 
att höra sig själva ordentligt. 
Alltför hög förstärkning kan 
emellertid ge distorsion, samti
digt som man får en mindre 
njutbar balans i återgivningen. 

Med sångdödaren i zap-Iäge 
kan du nu sjunga eller på annat 
sätt låta tillsammans med värl
dens bästa musiker! Tänk bara 
på att sångdödaren inte funge
rar med monoinspelningar. Ste
reoband, skivor och radiostereo 
med god separation fungerar 
oftast bra! • 

Komponentförteckning 
R1 - R2 1 kohm 
R3 2 ,2 kohm 
R4 22 kohm 
R5 - R7 47 kohm 
R8 68 kohm 
R9 -R10 100kohm 
R 11 - R 12 100 kohm trimpot 
R 13 - R 15 470 kohm 
C1-C2 15 pF 
C3 10 nF 
C4 - C5 0 ,22 Jl.F 
C6 1 Jl.F 
C7-C810Jl.F 
IC1 -IC2 301 eller 748 
J 1 - J4 phonokontakter 
J5 mikrofonkontakt 
S 1 - S2 2 pol 2 vägs omkopp

lare 
mönsterkort 
batterier 
Fullständig byggsats med kompo
nenter , mönsterkort och frontpanel 
kostar 264 kr och kan köpas från 
Wetab, Box 87, 193 00 Sigtuna , 
tel 0760/ 504 90. 

Fig 4. Komponentplacering på kretskortet. 

Stereo
anläggning 

TAPE 
OUT 

TAPE 
MON 

Fig 5. Om man har en stereojörstärkare 
kan sångdödaren kopplas in på detta vis. 

Sång
dödare 

Mikrofon 

Avstängbar 
tyristor 
International Rectifier kan nu le
verera si na nya GTO-tyr istor 
/60PFT. Tyristorn klarar 
250A RMS och är lämpad för 
växelströmsmotordri fter . 

Eftersom tyristorn går a tt 

stänga av med en negativ ström
puls på gate krävs inga stora, 
klumpiga kommuteringskretsar , 
vilket minskar utrymme och vikt. 

Snabbdata: Medelström 160 A 
max. Kontrollbar ström 600 A 
max. Avstängningstid 8 Jl.S max. 

Svensk representant: AB Nord
qvist & Berg, le/efon 08/69 04 00. 

Optisches Videoiibertragungs-System oxy 0511121 

Video- Video-
Normschniltslelle Uchtwellenleiter Normschnittstelle 
FBAS OKES 400·Al200-A FBAS 

I 

~v:@J~ql 
Farbfemseh
Kamera I I ~~~~~~~er Lichtwellenleiter Optischer 

Videoempfänger 
OEV0511121 . i osv 0511121 

Optisk videoöverföring 
för färg-tv 
OXV 05/ har en bandbredd av 7 
MHz och ger en återgivningskva
litet som motsvarar norma l 
tv-mottagning . För högre a nsprå k 
på bildupplösning och linearitet 
finns OXV 121 med 12 MHz 
bandbredd , för t ex text- och gra
fisk uppstä llning på dataskä rma r. 

Systemen ka n placeras direkt 
mellan en färg-tv-kamera och en 
färgrnonitor enligt PAL-systemet 
och som automatisk ljusnivåan
passning för olika kabellängder. 

Två kabeltyper erbj uds, OKES 
400-A och OKES 200-A, båda 
med en dämpning av 5 db / km . 

OXV 051 ger en garanterad 
överföringslä ngd av 1 000 m för 
de båda ka beltyperna. 

För det bredbandiga systemet 
OXV 121 reduceras den garante
rade överföringssträckan till 600 
m med 400 Jl.m-fibern och 200 m 
med 200-Jl.m-fibern. 

Monitor 

Svensk representant: Tomas 
Tesch AB, le/efon 08/63 42 56. 

Mikrodator med 
EPROM och 
AD-omvandlare 
Motorola har kommit ut med en 
ny 8 bita rs mikrodatorkrets med 
integrerad AD-omvandlare . Den 
har beteckningen MC 68705 C 
och är en EPROM-variant av 
Motorolas 8 bit processorer. 

Kretsen består av CPU, kIock
generator, 3776 byte EPROM. 
bottstrap ROM , 112 byte RAM , 
1/0,8 bit timer med 7 bit presca
ler och nollpunktsavkä nning på 
avbroltsingången. Den integre
rade 8 bitars AD-omvandlaren 
kan Yälja 1 av 4 ingångar. 

Kretsen ha r 24 dubbel riktade 
TTL- och MOS-kompa tibl a in
och utgå ngar och emulerar MC 
6805 R2. 

Svensk representant: Motorola 
AB, le/ 08/83 02 00. 
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NÄRRADIO 

Gör själv diH radioprogram!· 
* En enda person 
kan sända radiopro
gram. Här beskriver 
vi hur det går till, 
hur man går till väga 
då man gör ett radio
program att sändas 
över någon närradio
sändare. 
av TONY ECKARDT och 
ULRIKA STRÖM 

I novembernumret av RT be
skrev vi olika typer av närra
diostudior . Vi skall här visa 
hur en person ka n producera 
och sända ett entimmespro
gram med telefonväkteri. Iden 
ä r byggd på combotekniken 
(combo innebär att programle
daren och teknikern ä r en och 
sam ma person) och den passar 
a lltså för typ 2- och typ 3-stu
dior. 

Att nå ut med 
sitt budskap 

Närradion är en åsiktsradio, 
fri från krav på opartiskhet. 
Men ett ensidigt ag itera nde 
för en åsikt eller ett samtal 
mella n enbart "frälsta" får sä l
la n höga lyssnarsiffror. Har 
man ett budskap så gäller det 
att sälja det effektivt, till så 
må nga lyss nare som möj ligt 
och det går a tt genomföra om 
man hitta r rätt form för fram 
förandet. Budskapet i NR ka n 
bestå av a llt mellan politik och 
religion. Vi måste tyvärr er
känna att somliga program är 
långtråkiga, mest beroende på 
att de vänder sig till en viss 
kategori och som dessutom ä r 
mycket sma la . Det kan vara 
svårt a tt få må nga lyssnare till 
ett sådant progra m. 

Konfrontationer 
ger spännande program 

Hur skall ma n då göra pro
gram som både för ut ett 

budskap och som fångar 
må nga lyssna res int resse? Det 
fi nns fler metoder, men det 
mest effektiva och a nvända 
sättet ä r att lå ta budska pets 
motståndare få sin röst hörd. 
Konfrontationen ger program
men ett spänna nde intryck och 
få nga r lyss na rnas intresse så 
a tt de fortsätter att lyssna . Det 
gä ller att få programmen som 
helhet att framstå som opar
tiska och låta både för- och 
emotsida n få säga sitt. Lyssna

..ren å sin sida tror att han själv 
har va lt åsikt, eftersom pro
grammet ha n hörde lät opar
tiskt. 

Inom Sveriges Radio, som 
har kravet på sig a tt vara 
opa rtisk, finns det givetvis 
journalister och producenter 
som ha r utvecklat den här 
tekniken till fulländning och 
de kan därmed presentera ett 
partiskt budskap i till synes 
opart isk form (Studera' gärna 
oli ka magasin i tv : Studio 
XYZ och a llt vad de kan heta 
- red anm) . Detta är i grun
den en försäljningsteknik och 
det kommer a lltid an på köpa
ren/ lyssna ren a tt lyss na kri
tiskt och försöka upptäcka 
vinklingar som ligger ha lvt 
dolda. 

Det skall även sägas att det 
ä r svå rt att inte vinkla pro
gram, ty a lla mä nniskor har ju 
åsikter och dessa a nvänder vi 
ofta mer eller mindre under
medvetet så att ta l och presen
ta tioner blir vinklade . 

Direktmedium 
ställer krav 

När man för ut ett budskap 
i radio måste man ,även tä nka 
på att radiomediet ä r direkt 
och sker just nu. Man kan inte 
som i en tidning bläddra till
ba ka och läsa en gång till, uta n 
ma n måste i stä llet upprepa 
budskapet hela tiden och helst 
på olika sätt, så a tt a ll a förstår. 
Ordvalet skall hållas leva nde 
uta n uppräkningar. 

M usiken i programmen är 
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ofta till för att ge lyssnarna en 
chans att tänka efter och be
grunda påståenden som han 
får höra. Rätt va ld kan även 
melodi text och melodi styrka 
eller förlöjliga det som ha r 
sagts. 

Bra program 
kräver planering! 

Att göra bra radioprogram 
ha ndla r också om rätt plane
ring. Här är ett förslag till hur 
man gör ett program med ti
teln "Skall Sverige ha en fri 
radio?" Programmet ska ll 
vara en timme lå ngt, innehålla 
intervjuer, musik och telefon
väkteri i direktsändning. En 
person står för hela produktio
nen och sänder programmet. 
Totalt beräknas det ta ca I O 
timmar att göra , sändningsti
den inkluderad . Förberedel
serna består av sj u faser. 

)) Gör en programide. 
. 2) Samla in information. 

3) Spela in och redigera inter
vjuer och a ndra inslag. 

4) Tag fra m eventuella ljudef
fekter och musik. 

5) Kontakta medverkande till 
telefonväkteriet. 

6) Gör ett programschema 
med tidsplanering. 
7) Skriv slutligen ett stolpma
nus. 

Så här ser de olika avs nitten 
ut i detalj: 

1) Programide 
Programmets röda tråd och 

budskap ä r: "Släpp radion fri ." 

Låt vem som helst sta rta en 
egen radiosta tion och finan
siera verksamheten med re
klam! Lyssna rna ska ll aktive
ras med intervjuer och påstå
enden som väcker debattlust 
till ett telefonväkteri och som 
samtidigt förmedla r en positiv 
inställning till fri radioverk
samhet. 

2) Samla in 
information 

Sök i tidningar och böcker 
efter information. Var stå r de 
politiska partierna? Vilka är 
deras argument. Studera noga 
och sätt dig in i ämnet. Efter 
några timmars arbete kla rna r 
bilden. Kommunisterna och 
socialdemokraterna framstå r 
då som motståndare mot den 
fria radioverksamheten . De 
önskar monopol och vi ll ej 
släppa styrn ingen. Folkpartiet 
och moderaterna är för en fri 
radio. Spar eventuella press
klipp som ka n användas för 
citat. Tag reda på vi lka perso
ner inom de olika pa rtierna 
som är experter på media och 
radio, vilka som kan intervjuas 
och vilka a ndra experter som 
ka n medverka vid telefonväk
teriet. 

3) Spela in och 
redigera 

Sök upp dem du vill inter
vjua. Spela in med en bärbar 
kassettbandspela re. Tänk på 
a tt ta upp lokala miljöljud, så 
att intervjuerna blir mera le
vande. Motståndarna mot fri 
rad io kan man provocera un
der intervjuerna, så att de 
framstår som förespråka re för 
överförm ynderi , censur och 
byråkrati . Kom väl förberedd! 

När du intervjuar så lå t 
moderaterna framhålla förde
la rna med de låga kostnaderna 
och det stora progra mutbudet. 
Redigera över a ll a intervjuer 
till kassettspelaren i studion. I 
börja n av varje ba nd ska ll det 
finnas en nedräk ning, t ex " In
tervju med Pelle Modera t ) -
2- 3". Man ka n dä rigenom un
der sändningen lätt hitta bör
ja n på intervjun . 

Anteckna den sist.sagda me
ningen och hur lå ng tid inter
vj un tar. Skaffa fra m ba ndko
pior på bra a merika nsk re
kl a mradio och a nna n rekla m
finansierad radio, t ex Radio 
Nord och Radio Syd. Redi-



gera och mät t iden på samma 
sätt som med intervjuerna. 

4) Tag fram musik 
Vä lj den musik och som 

passar i sam manha nget. Tag 
fram ljudeffekter om sådana 
skal l användas. Såväl musiken 
som ljudeffekterna kan under
stryka a ntingen det positiva 
e ll er det negativa i program
met. 

5) Kontakta 
medverkande 

Om experter skall medverka 
i telefonväkteriet mås te de 
kontaktas i tid. Pejla deras sätt 
att prata. Du kanske måste 
vara beredd på att under sänd 
ningen på ett taktfullt sätt 
avb ryta vederbörande så att 
han / hon ej tar över hel a pro
grammet och aldr ig lå ter lyss
na rn a komma till ta ls. Dess
utom måste experterna ha de 
rätta å ikterna . 

6) Programschema, 
tidsplan 

När inslagen är klara gör 
man en tidspla nering fö r hela 
programmet med musik och 
alla inslag i den ordnin g de 
ska ll förekomma. Se figuren. 

7) Stolpmanus 
För säkerhets sku ll bör man 

skriva ett stolpmanus till de 
egna in lägge n i programmet. 
Glöm ej at t presentera de per
soner som medverkar i inter
vjuerna, ej heller att i slutet av 
programmet tacka de medver
kande i progra mmen. Man 
måste också a nge vem som är 
an~varig utgiva re. 

En person 
klarar sändningen 

På det hä r sä ttet kan ett 
närradioprogr.am produceras 

(Forts på nästa sida) 

~ 
Den här studion är inte mer 
omfattande ä n att den ryms i ett 
vardagsrum. Den. är komplett 
och kan skötas aven person. På 
bilden ser vi en av artikelförfat
tarna: Ulrika Ström. Skivspela
ren, kassettspelarna och telefo
nerna skall vara lättåtkomliga. 
Mixern placeras så att man 
framför sig får plats med ma
nus, programschema, a nteck
ningsblock och grammofonski
vor. Mikrofonen ska ll vara upp
hängd så att inga stomljud från 
stativet hörs. Se även detaljbil
den. Backen med sk ivorna är 
placerad på Ulrikas vä nstra sida 
och telefonerna på hennes 
högra. Programtiden ser hon på 
klockan framför sig. Några av 
kassettdäcken måste vara om
byggda för elektronisk redige
ring. Grammofonerna skall vara 
snabbstartande och eventuellt 
vara kopplade till reglarna i 
mixern. Själva mixern, TEM 12, 
ä r specia lutvecklad för närra
diobruk . Den ha r 12 kanaler och 
varje bandspelare, grammofon 

och mikrofon har si n egen regel 
men a ll a ingångar a nvänds ej i 
den här studion . Två av ingång
arna är kopplade till telefoner så 
att man ha r programmedhör
ning i telefonluren. Ma n kan 
också samtala med varandra i 
telefon via mixern. Över varje 
regel sitter en om koppl a re, som 
kopplar in förl yssningen, samt 
en lysd iod för indikering. 

Genom att ansluta en radio 
till TEM 12 kan ma n lyssna på 
utsändningen Via hörlurarna 
som är anslutna till mixern . I 
TEM 12 finns också stereokom
pressor / Iimiter, som verkar så 
att det inte går att överst yra 
sändaren. Den ger i stä ll et jämn 
utnivå trots varierande innivå . 
Kompressorn är så konstruerad 
att den inte "a ndas" vid upp till 
20 dB kompression. Att ha en 
kompressor ä r faktiskt nödvän
digt vid den här typen av sänd
nin g, eftersom combon även 
ska ll sköta övrigt sändningsa r
bete. 
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NÄRRADIO 
forls 

och ändas aven och sa mma 
person. Som framgår av pro
gramschemat behöver ma n 
faktiskt inte vara bläckfisk för 
a tt klara a llt arbete. 

Programkvaliteten är helt 
beroende av combons kickl ig
het och kunnande. Vanligtvis 
använder man den här tekni
ken mest i popmusikprogram 
där det är fråga om litet prat 
och mycket musik, men den 
ka n också användas vid den 
här typen av program. 

Om inte någon ringer till 
te lefonväkteriet kan man 
snabbt disponera om program
met genom att ha extra redige
rade intervjuer inspelade på 
kassettband. Förslagsvis kan 
då mediaexpener och du sjä lv 
di skutera intervjuerna. u när 
du vet hur man gör till synes 
opartiska program partiska så 
försök nästa gång du tittar på 
tv att utröna hur de professio
nelIIa jou rna li sterna vinklar 
sina program. 

En närradiostudio måste vara billig att bygga upp. Därfor måste man 
ani>ända sin fantasi. Lägg märke till det primitiva med också effektiva 
mikrofonstativet: En kasserad skrivbordslampa i vilken mikrofonen 
hänger i gummisnoddar. Det dämpar väl resonanser och stötar. 

Insla 

L Vin ett 
2 . Reklamr adioinslag 

kommen tare r 
Vinjetten ä r ofta någon speciell musik med text som tex progr ammets namn . 
Tid max 30 sek . Vinjetten ligger på änd l öst lmin band, sk jinglekassett. 
Reklamradioinslag l mixas med vinjetten 

nr l: Radio Nord .~I---r~~~7f~~,-~~~~~+----o~~~~~---r~~~=>~~~~~~~~~~~7!>T~~~~~~~~~~ ____ ~~ __ ~ 
3 . Presenta tion. Redo ör kortfattat om ro raminnehållet vad partierna anser om f r i radio 
4.Reklamradioin~s'la~g~--+-----~~~+-~~~~~~----~~~~~~--+-~R~ek~1~a~m~r~a~d~i~o7i~ns~l~a~g~2~s~ä~tt~s~i~n=7i~ka~s~s~e~t~t~bJa~n~d~sP~2~u~n~d~e~r~p~r~e~s~e~n~t~a~tiTo~n~e~n~o~c~h~ 

nr 2: Radio Nord mixas i slutet av denna 
5.Intervju moo Kalle De färdigbandade intervjuerna fi nns redigerade pa kasse ttband och 

Kommunis t:"Vi måste uppspelningen sker från'bsp 2 . 10 r att veta när intervjun är slut skall 
ha kontroll på det sista meningen vara not e rad i tidschemat. Reklamradioinslag 3 tona s upp 
som sänds. 4 min 20 sek 7 min 5 sek under den sista menin en. 

6 . Reklamradioinslag 25 sek 7 min 30sek 
nr 3: A m rad io 

7.Inte r vju med Magnus 
Modera t: "Vi vill intel 
ha censu r, vi vill I 
ha fri r adio . I kass bsp 

8.Reklamradioinslag I 
nr 4:Am r adio I 

9. Mediaexpe rt 
Erik Ete rson 

10.Musik:I r obot 

tel l 

kass bs 

3 min 55 sek 

40 sek 

x 

x I 
x 
x 

I 
I 

x I 

x I 

l min 

11min 25 sek 

12min 5 sek 

17 min 

20 min 
54 min 

55 min 30sek 

57 min 

59 min 

60 min 

Sa här kan ett programschema se ut. Tidsplanen gäller for vårt 
programexempel "S/wll Sverige ha fri radio?" 
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Mediaexperten rings upp under pr ogramme t s gang. Fö r soK att halla den 
beräKnade programtiden. Låt honom stanna kvar i telefon en stund om någon 
l ssna re sena re under ån vill frå 



In teknisk inblick 
Intresset för närradio och alla slags "alternativa" former 
av rundradio är större än någonsin. RT har fortlöpande 
kontakter med ett antal föreningar och entusiaster -
här skriver en sådan om mediet från hans horisont. 
Ett bidrag som utstrålar sann pionjäranda, menar vi. 
Flera är välkomna med glimtar från jobbets insida! 

•• Uppluckringen av det skyd
da( n)de radiomonopolet nå r oa
nade höjder i dessa daga r av 
satelliter, videotider och alle
ha nda loka lbedöva nde eller nä 
ringsriktig radio (framöver?). 

Sjä lv ä r jag inte g lad över a tt få 
tvättmedel till sa mma ns med te
ve-ka ffet (och inte tvä rtom) enligt 
amerikansk modell (e ller tvättad 
teve en ligt öststatsmodell). Dock 
ha r olika former av media konkur
rens, även medioker som videoket
c hup, satt fa rt på verksamheten 
hos mono- media - tycks det. 

Sällan ha r vi ha ft så må nga 
lå ngfilmer, må nga riktigt bra, 
som nu i tv. Sedan loka lradion 
fick sin egen sä nda re a tt konkur
re ra ut närradion med i Stock
holm ha r disco-fa ntas terna få tt en 
ersättning för a tt nä rradion "för
bjudits" spela disco. Det ta r i 
van liga fall. kring ha lvåret för en 
program ide på monomedia innan 
den blir till ett (stympat) pro
gram. Men ideerna sprids och 
numera tydligen kvicka re ä n tidi
ga re . 

Sjä lv ha r jag i liten men dock 
ska la jobbat med nä rra dio näs ta n 
sedan starten i Stockholm . Geri
svaret har inte va rit jättestort men 
lovande, och övervä ldigande posi
tivt , till a tt våra föreninga r - en 
grupp som kä mpa r mot drogbruk 
under sa mlingsna mnet " Radio 
Motgift" - talar m ed publiken i 
telefonväkterier eller genom att 
programmen speglar mångas syn
punkter. Vad är då nytt med 
detta? 

Jo, i nä rra dion som helhet får 
de deltaga nde föreningarna själva 
bestä mma vad de tycker ä r vä
sentligt a tt sä nda. Och si, t o m 
Sveriges Monopolra dio ha r någ ra 
gånger på sistone tagit upp "vå ra " 
frågor i en form som t o m vi ka n 
a nse vara objektiv och saklig. Inte 
för a tt v å r a progra m möjliggjort 
det, men nä rradions blotta exi-

stens ha r sä kert påverka t mono
polprogra mmen i en mer täckande 
och obj ektivare riktning. 

"Gör det billigt" 
Närradion ä r billig, slutligen . 

Mina direktiv från börj a n var att 
a nvä nda viss studio, viss progra m
och tek nikkva litet. Sedermera ha r 
vi gemensamt dragit ned kos tn a
derna med så lite påverka n på det 
a ndra som möjlig t. I nspel ade pro
gra m mixades mellan ka na ler på 
rullba nd, nu likaså , men. kopieras 
till kasse tt för sä ndning (= ena 
kana len enbart, vilket ger mindre 
fasv ridninga r i di ska nten). ' Vi 
sä nde från ett kyffe intill en 
proffss tudio med halvproffsut
rustning och proff mixer. Dä r 
lade jag mika r och telefon (över 
trafo) i högerka na l, övrigt i bå de 
vänster och höger kanal. Lyssning 
på vä nster , sä ndning från höger -
vi satt i ett ru m som var både 
studio och kontrollrum a lltså. i en 
kä lla rlokal uta n värme . 

Första gångerna med en mik
rofon. så vi hö ll oss varma ändå. 

Inget instrument heller . Jag 
hade lyssning på sä ndningen i 
lurar från FM-radio (tog in sä n
daren för det mesta) och koll på 
instrument på inspela nde refe
rensba ndare . Grammofonen , 
lå ngsa msta rta nde oc h uta n för
lyssning, gjorde det spä nnande a tt 
mixa in musik . Vid sena re tillfä l
len lade jag musiken på 4-minu
tersba nd med tra nspa rent tejp 
mella n på en Revox och med 
fj ä rrstart över kondensator och 
omkoppla re under regeln . Då 
hade vi fem mika r i ga rderoben, 
förlå t studion, oc h på Lucian a tten 
sä nde vi direkt på tel efonledning 
frå n acka (och a ndra hå ll) sa mt 
med fördröjd direktsä ndning med 
sna bbditsprungna kassetter , vilka 
gick "som de var". Intervjuerna på 
sta n gjordes delvi s inne - det va r 

Radio Motgift i 
Stockholm - Nyk
terhetsrörelsens 
närradio - hål/er 
sig med särskilda 
QS L -kort för Radio 
NSO:s sändningar 
vilkas tekniska, 
ofta improviserade 
lösningar Jan No
rin roande skildrar. 

över 20 grader ka llt - och fick 
spelas upp med lika då liga batte
rier som de spel a ts in med för att 
höras. 

Men sä ndninga r bl ev det, t o m 
kaffe / smö rgåspa user, då en billig 
kassett kn agglade fram ett ba nda t 
inslag tills den sta nn ade . 

Fra möver provar vi om kassett
höljena passar även a tt ta ur 
bandspelaren . .. 

"Studion" = bostaden 
umera sä nder vi från e tt hem . 

Ba ndspel a ren , en S uperscope kas
sett , bä rba r och batteridriven f ö, 
fungera r som topplimiter och sän
der ut på ledningen frå n hörlurs
utgång via trafo (gå r även uta n' ) 
" Höger" kanal (se ova n) via inlå
nad mikro fonmi xer, "vä nster" ka
na l, som också av lyssnas i "stu
dion" - ä nnu mindre rum - ä r en 
17 å r gamma l Uher-mixer för 300 
kronor (då). I mikrofonmi xern 
ligger tre mika r. gram mofon och 
tidvis telefon . I den "fasta" tele
fon, a ltern a ti vt 78 -va rvs grammo
fon , kassettappa ra ter oc h en Re
vox. 

En kasse tt och Revoxen sta rtas 
över relä vid sä ndnin g av banda t 
program. Sändning ka n givetvis 
ske även från Superscopens egen 
kasse tt , då uta n limiteringskon
troll (om inte inspelningen be
grä nsa ts). Sändning " frå n sta n" 
över telefonledning eller fördröjt 
via sna bbditkörda kassetter. 

Och Ijudkva lit e t e n ~ Bä ttre ä n 
från " riktiga" studion, fa kti skt. 
Men den kunde ge enormt hög 
d yna mik vid direk tsä ndningarna 
- vi s lapp ju, och slipper även nu , 
a lla tra fo och a nna t (ufos?) som 
monopolprogra mmen belastas (') 
med. 

Detta om en grupp orga nisa tio
ner som sä nder nä rra di o. Nä mn as 
bör vä l också a tt STI M-avgif
terna kos tar oss någon e ll e r några 
tusen kr i må naden , för musik vill 
vi ju .ha . 

Mycket -pappersjobb 
Administrationen ta r unge fä r 

halva ell e r en tredjedel av tiden. 
U ndersökningar, förfrågningar , 
kopieringa r till instituti oner och 
lyss na re, a nsökninga r etc ä r upp
gifter som mås te skötas . 

Vore kul om RT kunde ta upp 
det hä r med a ltern a tiv nä rradio
teknik . T ex hur man (över )modu
lera r med kompression som inte 
hö rbart stör och som låter hifi i 
både sma la bilradior (bilstereo 
som bilmono) . liksom hemma- hi 
fi-anläggningar oc h nå r lå ngt med 
20 watt, sa mtidi gt som nä rlyss
na rna ha r toppe n kva lite t. Gärna i 
stereo ' (fm/ fm ?) 

Vä nligen Jan Norin, 
Stockholm 

(R T- läsare sedan /95 7) 

• 

Positiva 
resultat 
av negativa 
bilder 
Det dä r lå ter j u inte precis nytt fö r 
de n fo tografiskt verksa mme , men 
bilden som vi fått från England 
berä tta r att hä r ha ndl a r det om 
Vicol1 80. en bildtolkningsa nl ägg
ning oc h informa tionsvä rdera re 
som kan avkä nna en negat ivrulle 
och omedelba rt proj icera en pos i
tiv bild på en itv-skärm plus att 
sys temet också ka n tra nsmittera 
bildinformationen till ett a nta l 
videomoni torer på fjärravstånd . 

Vi con 80 har gjorts huvudsa kli
gen för a nal yse r av n ygspa nings
foton och ka n ta a ll a s lags bild bä
ra nde medier - a lltså inte ba ra 
gängse s / v-filmer i o lika form a t 
uta n fä rgrna teri a i av olika slag, 
infra rödfilmregistrerade scener 
och ir i form av linjeavkä nning 
e ll e r ra da rinforma tion. Alla före
komm a nde film- och origina lfo r
ma t frå n 16 till 24 2 mm kan 
utn yttjas . 

l och med a tt bilden kommer 
upp på röret ka n opera tören lå ta 
valfritt utsnitt komma fra m för
stora t upp till 30 ggr och likaså 
ka n ma n zooma in godt ycklig de l 
av förstorin ge n nä r så önskas. 
Vicon 80 ka n oc kså a nvä npas för 
a tt sä nda ut s igna ler frå n bildtolk
ningen liksom a ll a lags textupp
stä llninga r, grafer , kartor och di a 
gram. 

Tillverka re ä r W Vinten Ltd, 
adress Western W ay, Bury St 
Edmunds, Suffolk , lP33, 3T B, 
Eng la nd . 
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DEL 2 
Att~raljud 
~rlpligt och 
välbalanserat 

•• En inte alldeles ovanlig upp
fattning ä r att man bör sträva 
efter en så stor dynamik som 
möjligt på sitt program . En tysk 
forskare, K Muller hos Westdeut
scher Rundfunk, redovisa r i ett 
omfattande undersökningsmate
rial bl a de tekniska faktorerna 
kring radioprograms dynamik . 
Jag skall kort försöka redogöra 
för detta. 

Vi kan tänka oss en lägenhet i 
ett Oerfamiljshus i ett sa mhälle, 
för att vä lj a en vanlig lyssna r
miljö. Till att börja med ä r en 
sådan miljö full av mer eller 
mindre distinkta störljud: trafik
buller, oljud från luftkonditione
ringen , brus i ledningarna och 
buller frå n andra lägenheter. Ofta 
har man också störningar inne i 
den egna bostaden . Detta buller 
ha r nivå n 40 dB(A), d v s det 
ligger 40 dB över hörtröskeln, 
gränsen för örats känslighet (med 
hänsyn tagen till örats känslig
hetskurvor) . Det svarar mot bull
ret i en bostad i utkanten aven 
stad med måttlig trafik och inte 
alltför bråkiga grannar. Vi ka ll a r 
den här bullernivån i vå rt resone
mang i fortsättningen för den 
allmänna störnivån. 

Störnivån hos mig 
och hos grannen ... 

Är ett ljud så svagt att det ligger 
under den allmänna störnivån i ett 
rum, kan man förstås inte höra 
det, såvitt det inte klart avviker 
från störljuden t ex i spektralt 
hänseende. Den allmänna störni
vån avgör alltså hur svaga ljud 
man kan höra i rummet där man 
har si n mottagningsapparat. Om 
ma n inte vill bli ovän med sina 
grannar, får man seda n tänka på 
att inte spela så starkt att ma n 
stör dem . 

Undersökningen visar a tt mel
lanväggen i ett hus dämpa r dis
kant och mellanregister med cirka 
40 dB . I basen är dämpningen 
märkbart sämre. Eftersom vi re
dan har en allmän störnivå i vårt 
lyssni ngsrum, betyder det t ex att 
ett buller i en angränsande lägen
het måste upp ca 40 dB högre om 
det skall kunna höras hos oss. För 
att kunna höra ett program bra 

* I detta avsnitt av ljudserien tar vi upp 
begreppet dynamik och vad det kan innebära. * Vi ser också på hur stor dynamik man bör 
kräva aven inspelning eller överföring. Här 
finns plats för en del överraskningar och 
omvärderingar kanske. 
Av Arild Jägerskogh. Teckningar Börje Berglund 

väljer lyssnaren i allmänhet a tt 
ställa sin volymkontroll så att de 
svagaste progra mljuden kommer 
a tt ligga ca 5 d B över hörtröskel n 
(45 dB[A]) . 

Om ma n sedan går in till gran
nen och lyssnar, visar praktiska 
försök att t ex en radio i lägen he
ten intill inte får spela starkare än 
a tt dess ljudnivå kommer a tt ligga 
ca 5 dB lägre än vad väggen 
isolerar. Annars kommer man a tt 
kunna urskilja den som ett defi 
nierba rt tillskott i den allmänna 
störnivån hos grannen. Tekniska 
faktorer i lyssningsmiljön gör 
alltså att progra~materi a l med 
större dyna mikomfå ng än ca 30 
dB ka n leda till sa nitära olägenhe
ter för lyss narens grannar! 

Då frågar ma n sig hur lyssna
ren som konsument dra bbas aven 
sådan inskrä nkning . Redan . 1949 
visade två forskare hos BBC, 
Sommerville och Brownless ett 
undersökningsresulta t, som sade 

Sd 8-71IJR~;i-Äi--
- - --- - --------

a tt en vanlig lyssna re föredrar en 
maximal ljudnivå på 78 dB (A). 
Musiker acceptera r 88 dB (A), 
och tekn iker 90 dB(A ) . Senare 
undersökninga r ha r givit ungefä r 
sa mma resultat. Det bör betyda 
a tt en dynami k på 30 dB inte ä r 
katastrofalt liten för den genom
snittlige lyssnaren . 

Om vi ägnar en smula intresse 
å t bilen som lyssnin gsmiljö, så ä r 
den a llmä nna störnivå n där som 
regel ca 80 dB(A) , ett genom
snittsvärde som räknas fra m frå n 
mätningar i Oera olika bila r under 
färd. Om vi räknar med a tt lyss
na ren ogä rna väljer en lyssnings
nivå över 90 dB(A) under längre 
perioder, och om vi ser tillbaka på 
behovet av ca 5 dB ma rginal 
mellan det svagaste ljudet och den 
allmänna störnivån, å terstå r inte 
något nämnvärt dynamikomfå ng 
a tt rö ra sig inom. Hörselskadade 
ha r liknande dynamikönskemå l. 

För den kringfa ra nde lyss na ren 

ca. '10 dB :4) 
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bör ett dynam ikreglage på motta
ga ren stå högt på önskelista n. Det 
ä r nog inte rea list iskt a tt försöka 
tillgodose bilistens önskemål om 
så liten dynamik i a ll a radiopro
gram . Särskilda program som ä r 
tänkta för a tt höras i bil ka n ma n 
nog däremot behandla tekniskt 
för att minska dyna miken, öka 
energitätheten och energimäng
den inom vitala delar av frekvens
spektrat (med t ex kompressorer, 
time dela y, presensfilter och lik
nande). 

Stor dynamik 
eller liten? 

Nu tänkte j ag a tt vi ka n se på 
dynamiken ur en anna n sy nvinkel 
en stund . Den mest avgörande 
fa ktorn för hur stor dynamik lyss
naren vi ll ha ä r storleken på rum
met dä r högtalaren stå r och dä r 
man sitter och lyssna r. För a tt 
lyssna ren ska ll tycka a tt en dyna
mik på t ex 40 dB är lagom stor , 
krävs det a tt lyssningsrummet 
skall ha en golvyta på 100 m' eller 
mera. Det ä r lika mycket golvyta 
som en musikstudio i mella nstor
lek bruka r ha. Ett par undersök
ninga r mena r a tt de som lyssna r i 
hörlura r acceptera r en större dy
na mik än a ndra. De Oesta lyssnar 
dock på progra mmen i högta lare. 

Förutom de faktore r i Iyss
ningsmi lj ön som vi tala t om och 
som begränsa r den önskvärda dy
na miken till ca 30 dB , ä r det 
tyvärr få av oss som ha r ett 
lyss ningsrum på 100 m' eller mera 
i golvyta. Det innebä r att mer a n 
70 % av dem som regelbundet 
lyssna r på symfonisk musik enligt 
egen uppgift nu och då ändrar på 
volymkontrollen under musikens 
gång eftersom de tycker att musi
ken ha r för stor dyna mik. Ba kom 
denn a intressanta uppgift står 
mycket omfa tta nde tyska under
söknin ga r, som gjorts under 
1970-ta let. Vad som också ä r in
tressant hä r. ä r att boendemiljön . 
inte spelar någon roll. Vare sig 
man bodde i lägenhet eller i fri
stående hus. höll ma n på och 
rattade bort dynamiken. Det ä r 
också viktig t att notera att lyssna
rens å lder in te har någon bety
delse när de t gä ller den här sa ken . 



Detta framkom alltså vid ut
frågningar av radiolyssnare som, 
efter vad de själva uppgav, lyss
nade på symfonisk musik regel
bundet och med aktivt intresse. 
Omkring 4000 personer hade ut
frågats . Om man jämför stereo
och monolyssnare, kan man se att 
en större procentandel stereolyss
nare är 'nöjda med den d'ynamik 
man får i sina apparater. Andå är 
andelen nöjda lyssnare som inte 
justerar dynamiken där hemma 
långt under 50 %. . 

Många lyssnare har också 
ganska enkla mottagningsappara
ter, som inte har kapacitet för att 
återge ett utsänt programrnateriai 
korrekt. Det gör att en del l yss
nare också justerar volymen upp 
eller ned för att undvika skrälligt 
eller luddigt ljud. I enklare appa
rater besväras man av otillräck
liga effektresurser, bristande för
måga hos apparaten att återge 
transienta ljud, eller brister hos 
apparaten så att den inte kan 
återge höga och låga frekvenser så 
bra. 

I det tyska undersökningsmate
rialet visade sig också att 

30 % lyssnare tyckte att dyna
miken var bra. 

57 % tyckte att den var för stor 
ibland 

13 % tyckte att den oftast var 
för stor. . 
. Mellan olika typer av musik 

finns det också skillnader när det 
gäller vad som upplevs som en 
alltför stor dynamik : 

60 % tyckte att symfonisk mu
sik hade för stor dynamik 

33 % tyckte att det också gällde 
för opera 

7 % ansåg att även kammar
musik hade för stor dynamik. 

Att förändra 
dynamiken 

Om vi lyssnar på t ex dragspels
musik, som ofta inte har så stor 
dynamik, och om vi ställer in vår 
lyssning tin en låg nivå, kan vi 
märka att vi upplever dynamikva
riationer som vi inte kan höra om 
vi ökar volymen så att det låter 
starkt. Örat bedömer dynamiken 
delvis i relation till ljudnivån. 
Höga ljudnivåer tillåter eller krä-

ver större dynamik än låga. Den 
jämförelsevis lilla dynamiken hos 
en akustisk gitarr (i förhållande 
till symfoniorkestern) är fullt till
räcklig för att ge en upplevelse av 
liv och intensitet vid de ljudnivåer 
en gitarr förmår ge. Ofta har ett 
redan inspelat material en väl stor 
dynamik för att kunna återges I 
radio och tv i befintligt skick. Det 
gäller kanske främst grammofon
skivor med seriös eller symfonisk 
musik. De är i första hand produ
cerade för att avnjutas av finsma
karen hemma vid stereoanlägg
ningen och kommer inte riktigt till 
sin rätt i bilradion. 

Symfonisk musik är känslig för 
alltför handfast dynamikregle
ring, vare sig den sker manuellt 
eller med hjälp av kompressorför
stärkare och limitrar. En försik
tigt utförd kompression med väl 
utprovade attack- och återhämt
ningstider .kan man pröva. I ett 
fall, som jag känner till, hade en 
inspelning aven symfoniorkester 
just avslutats och man stod i 
begrepp att gravera en skiva. Ef
tersom producenten och dirigen
ten var ense om att man borde 
göra en skiva med en dynamik 
utöver vad som tidigare skådats, 
fanns de med vid graveringstillfäl
let för att bevaka sina intressen . 
Sedan teknikern instruerats väl i 
önskemålen, ställde han i ordning 

sin apparatur och, lät de kräsna 
kunderna lyssna. . 

Smakprovet utföll till största 
belåtenhet. Aldrig förut hade en 
skiva med så stor dynamik grave
rats i Sverige! Vilken intensitet! 
Vilken briljans! Den skicklige 
skivgravören, som berättade det 
här för mig, berättade förstås inte 
för finsmakarna att han kompri
merat signalen 6 dB i samband 
med graveringen. Den stora dyna
miken fanns där ändå vid inspel
ningstillfället i musikernas inspi
ration, i lokalens goda akustik och 
i /judkällenivån. 

Dynamik är mer 
än bara ljudstyrka 

Dynamiken är, konstnärligt 
sett, inte en enkel och klart defi
nierbar teknisk storhet (som i vår 
ljudstyrkebild) utan omfattar 
flera saker. Därför kan man inte 
påstå att skivgravören lurade sina 
uppdragsgivare. När man vill 
minska dynamiken hos en redan 
gjord inspelning, har man i främs
ta rummet nytta 'av en kompressor 
som enbart lyfter upp de svaga 
partierna i materialet. Örat är 

. mindre kritiskt för att man kom
primerar på det sättet än att man 
trycker ned topparna, crescen
dona i musiken. Musikens star
kaste partier kan man omärkligt 
ta ned något i nivå om man känner 
till musikstycket eller har tillgång 
till partituret (och kan läsa noter 
en smula). 

Man bär sig åt på det sättet att 
man lägger sig en smula före 
handlingen . När man ser eller vet 
att ett crescendo, en styrkemässig 
topp, snart kommer i musikstyc
ket, börjar man redan några tak
ter i· förväg att mycket långsamt 

tona ned nivån för att "möta;' 
crescendot med en stillastående 
regel, där musiken den allra sista 
biten fram till crescendot tillåts 
att stegra sin ljudstyrka fritt. 
"Nedtoningen" skall alltså vara 
avslutad en liten stund innan kul
men på crescendot nås. Det här 
kan tyckas vara väldigt svårt, men 
det är inte så svårt som att försöka 
förklara hur man bär sig åt. Efter 
en smula övning klarar en normalt 
musikalisk människa av det här 
ganska lätt . Man kan till och med 
träna upp sitt kunnande hemma 
vid sin radiomottagare med P2 om 
kv~illen, eller vid sin ägandes skiv
spelare om man har klassisk mu
sik i sitt diskotek. 

Om man sitter i kontrollrum
met och har symfoniorkestern 
utanför sitt fönster, bör man ha 
klart för sig att en dynamikminsk
ning bör göras på elektrisk väg 
och inte genom att man ber diri
genten att nyansera mindre. Om 
orkestern minskar sin dynamik, 
kommer inspelningen att kännas 
dynamikfattig, eftersom flera fak
torer än nivån i sådana fall påver
kas . I kontrollrummet kan man 
påverka enbart nivån om man 
önskar. 

Att uttrycka 
med dynamik 

Som vi talade om i det första 
kapitlet, kan man genom ljudkäl
lenivån använda dynamiken som 
uttrycksmedel. Det kan göras 
både i tal och musik, även om den 
nivå mässiga dynamiken på tek
nisk väg har minskats. På en 
biograf kan man t ex låta ett 
jetplan "passera" över huvudet på 
publiken för att ett ögonblick 
senare göra det synligt på duken. 
Det ger ett kraftfullt intryck, i 
synnerhet om det föregåtts av 
tystnad . 

Om man däremot i tv exempel
vis vill visa hur bullrig en plats är 
genom att spela upp en bit buller 
med hög nivå för lyssnarna, leder 
det troligen till att de flesta som 
sitter hemma och lyssnar går fram 
och drar ned volymkontrollen . Då 
går det som sägs närmast efter 
bullret förlorat. eftersom det drö-

forts på nästa sida 
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A TT GÖRA LJUD BEGRIPLIGT forts 

Jer lite innan lyssnaren har dragit 
upp volymen igen. 

Kanske oljudet rentav ledde till 
a tt apparaten stängdes av eller till 
a tt man sökte upp ett annat pro
gram . På biografen har tittaren 
ingen volymkontroll att leka med. 
Det är en skillnad som är så viktig, 
a tt vi måste minnas a tt det kan 
vara vanskligt att försöka variera 
ljudstyrkan alltför mycket för att 
berika radions eller tv-ns uttrycks
möjligheter. 

Många filmer som sänds i tv är 
gjorda för att spelas upp i en 
biograflokal där lyssningsnivån är 
högre, miljön är tystare och vo
lymkontroll "saknas" . Det bör 
ma n förstås vara uppmärksam på 
när man kör ut dem i tv . Introduk
tionen till en film är t ex ofta en 
kraftfull musikstump, som känns 
riktig i biografen. När man kör ut 
den med full nivå i TV, leder det 
till att tittaren skruvar ned lyss
ningen lite och följden blir att 
dialogen sedan kommer att bli för 
svag. Här bör man förstås ratta 
till balansen! 

Nu har vi talat om program
mets dynamik. Vi har sett att den 
allmänna störnivån i en bostad 
(åtminstone i Tyskland) ligger ca 
40 dB över hörtröskeln. Alla ljud 
måste alltså för att kunna uppfat
tas ligga några dB högre, förutsatt 
att de inte påtagligt avviker, t ex I 
frekvenshänseende från alla andra 
ljud . Vi har sett att det pekar i den 
riktningen att vi över huvud taget 
inte bör sända ut program ma te
rial med större dynamik än 30 dB . 

Ser vi till de hörselskadades 
situation, bör vi i praktiken för
söka göra dynamiken så liten det 
går utan att vi gör hörbart våld på 
programmaterialet. Till och med ~ 
symfonisk musik önskar, som VI 
såg, mera än hälften av (de tyska) 
lyssnarna en mindre dynamik än 
vad som sändes ut av radIObola
get. 

Hållpunkter 
för dynamikvänner 
* En starklyssnare vill allmänt 
sett ha en större dynamik än en 
svaglyssnare. Stereolyssnaren li
kaså. Den som lyssnar i hörlurar 
vill ha allra störst dynamik . Bilra
diolyssnaren vill ha minsta tänk
bara dynamik, i praktiken ingen 
alls . * Vi nämnde också att dynami-

ken är nivå beroende. Vid låga 
nivåer tycker vi att dynamiken är 
större än då vi lyssnar starkt. 

* Om dynamiken på en skiva 
eller ett ljudband eller, vilket är 
mycket vanligt , ett levande ljud 
redan är för stor, får vi försöka 
minska den . En försiktig kompres
sion med lämpligt utprovade at
tack- och återgångstider kan man 
göra i de flesta fall. Mycket k~n 
man också göra för hand VId 
inspelnings- eller sändningstillfäl
let , i synnerhet om man känner 
materialet väl. 

* Symfonisk musik måste m~n 
vara särskilt försiktig med. Ett lIte 
för kraftigt crescendo (med vårt 
mått mätt) kan vi ta ned omärk
ligt genom att vi några sekunder 
innan crescendot börjar byggas 
upp försiktigt mycket långsamt 
smyger ned ljudregeln några dB. 
Den måste ligga stilla när crescen
dot börjar torna upp sig, så att 
rörelsen uppåt i nivå upplevs som 
en nivåhöjning. När crescendot är 
över, smyger vi lika långsamt och 
försiktigt upp regeln igen. 

* Det är, som vi har talat om, 
viktigt att vi tänker oss noga för 
innan vi a nvänder dynamiken som 
konstnärligt uttrycksmedel i ra
dio, tv eller på kassettband av 
något slag. Korta ljud (explosIO
ner, skott etc) kan man ge en 
högre nivå. Sådana ljud. k.an 
ibland t o m överst yras (enlIgt In

strumentet) utan att det gör så 
mycket om de ä r mycket kortva
riga. 

* Filmer som gjorts för visning i 
biograf har nästan alltid t ex vin
jettmusik som är alldeles för stark 
i förhållande till dialogen som 
kommer efter när man återger i 
tv. Alla sådana filmer måste äg
nas en särskilt stor uppmärksam
het alltigenom. För det mesta 
behöver man dra lite i regeln hela 
filmen igenom för att min~ka d~
namiken till mera lämplIga dI
mensioner. 
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Förhållanden 
mellan ljud 
När vi skall styra ut ljud, be
stämma hur starka olika ljud ska ll 
vara i förhållande till varandra, är 
det inte alltid så enkelt att man 
önskar höra a lla ljud som om de 
vore lika starka . Mot bakgrund av 
vad vi tidigare sagt om att an
vända dynamiken som uttrycks
medel får vi ändå hålla i minnet 
att det inom rätt vida gränser är 
möjligt. 

Vad man då måste vara vaksam 
över är att risken finns att lyssna
ren drar ned volymen om ett 
starkt ljud varar längre än ett par 
tre sekunder och att ett ljud med 
lägre styrka hos många tappar 
förståeligheten (för att de lyssnar 
med låg nivå) och inte bör inne
hålla någon viktig information. Vi 
kan inte göra så mycket åt den 
passive konsumenten med tekni
kens hjälp. Somliga av de passIva 
konsumenterna kan kanske fås att 
lyssna mer aktivt om man lägger 
mera tonvikt vid programmets 
dramaturgiska struktur, men det 
resonemanget hör kanhända inte 
hemma i det här sammanhanget. 

Om vi ser på våra egna vanor 
som ljudkonsumenter, är det ka.n
ske så att vi skiftar mellan aktIvt 
och passivt lyssnande åtskill iga 
gånger under ett och samma pro
gram i väldigt många programty
per och lyssnarsituationer. En 
tysk undersökning visar att en 
uppmärksam lyssnare vi ll ha mu
siken ca 4 dB högre än talet, 
medan en ouppmärksam kan 
tycka att musiken är för stark 
även om den är något lägre än 
talet. Att försöka skilja på aktiva 
och passiva lyssnare och att för
söka tillgodose båda gruppernas 
önskemål blir svårt. Om man de
finierar en aktivt lyssnande så som 
tyskarna tydligen gör, så är aktivt 
lyssnande att lyssna med hög lJud
nivå! 

Nåväl, om vi ägnar vår upp-

märksamhet en stund åt den ak
tiva lyssnaren - åt den som har 
skall varda givet - och för ett 
ögonblick enbart tänker oss att vi 
vill försöka få a lla ljud att höras så 
starkt att de av lyssnaren uppfat
tas som lagom, så får vi se litet på 
ljudstyrkebilden igen. En fransk 
undersökning visar att lyssnaren 
är nöjd om man styr ut kvinnliga 
röster ca 5 dB lägre än manliga. 
Det visade sig också att det här 
önskemålet är g iltigt oberoende av 
hur svagt eller starkt man lyss
nade. Med reservation för indivi
duella och språkmässiga skillna
der, kan vi utgå ifrån att det här är 
något att vara uppmärksam på. 
Kvinnliga röster har en mera vItal 
energifördelning än manliga. 

Samma franska undersökning 
visar att vi i allmänhet tycker att 
det är svårare med en övergång 
till en kvinnlig röst från en manlig 
än tvärtom. Det är alltså lätt att 
en mera vitalt fördelad signal 
känns för stark när den följer på 
ett okritiskt fördelat ljud än 
tvärtom. Om man ser på tal och 
musik i relation till varandra, får 
man först minnas att musik kan 
ha nästan hurdan ljudstyrkebild 
som helst, medan talets ege~ska
per lättare kan beskrivas .. Over
gångar från tal till mUulk är be
tydligt mindre kritiska än 
tvärtom, rent allmänt sett. Här är 
lyssnarens tolerans större ä n då 
man är i slutet av ett musikstycke 
och ska ll låta en röst ta vid. 

Kritiska 
övergångar 

Signaturer, paussignaler och 



applåder bör enligt tyska rekom
mendationer styras ut ca ID dB 
lägre än full nivå om de skall 
upplevas som lagom starka så a tt 
inte lyssnaren skall skruva ned 
volymen . Att den här rekommen
dationen ä r rimlig, ser man om 
man tar en titt på ljudstyrkebilden 
hos de här ljuden . Signa turen och 
paussignalen upplevs som star
kare än övrigt programrnateria i 
(såvida de inte har sä rskilt stor 
dynamik, låg energitäthet, liten 
spektralbredd, okritisk fördelning 
och låg ljudkällenivå [puh!] på 
grund av att de är försedda med 
lystringsfaktor.) Applåden har li
ten dynamik, stor energitäthet, 
stor spektralbredd, vita l energi
förbrukning och hög ljudkälle
nivå . För en del människor .har 
den sannolikt lystringsfaktor 
också. Det gör att den upplevs 
som högljudd, vilket kan kompen
seras genom att ma n sä nker ljud
nivån . 

Om t ex en studioröst följer 
efter ett inslag med mycket efter
klang (diffusljud) eller mycket 
atmosfärljud (störljud) är det 
mycket stor risk a tt man styr ut 
studiorösten för starkt. 

Orsaken till det ä r a tt en tekni
ker i regel är uppmärksam på 
annat än innehållet i programmet. 
I en övergång mella n program och 
hallå röst måste ma n kanske ta 
eller ge kommandoord eller förbe
reda nästa programinslag genom 
omrangering av sitt ljudbord . Det 
betyder a tt man i synnerhet i de 
kritiska passagerna, där man 
verkligen bör va ra uppmärksam, 
förvandlas till en passiv lyssnare! 

Det kan a lltså leda till att ma n 
styr ut en studioröst så att den 
känns lagom stark för den passivt 
lyssnande. Den kan a lltså lätt hä r 
bli för stark. 

Det gäller alltså att ma n kon
centrerar sig på att bortse frå n 
diffus- och störljuden i inslaget 
före studiorösten. Nivån på stu
diorösten får alltså läggas med 
hänsyn tagen enbart till direktlju
det i det föregående i nslaget. Att 
brus, atmosfä r eller eko gjort a tt 
(titta tillbaka på vår ljudkvot, så 
ser du) ett inslag lå ter starkt för 
en passivt lyssnande, bet yder inte 
att en a ktivt lyssnande tycker a tt 
det hörs särskilt starkt. Den a ktive 
lyssnaren försöker ju a tt sila fra m 
direktljudet för a tt förstå budska
pet. 

Hä r nödgas vi ta stä llning till 
frågan om vilken lyss na re som ä r 
viktigast. Gör vi program att 
lyssna till eller program a tt ha 
som sällskap för att det inte ska ll 
va ra tyst ? Varje programöver
gång innebär i praktiken ett ställ
ningstagande i det här avseendet 
om vi vill driva fråga n till sin 
spets. 

Att dölja 
övergångar 

Det är inte omöjligt a tt göra 
mjukare övergå ngar i sådana här 
sammanhang. M an ka n t ex för
bä ttra en övergång från ett diffus
ljudsrikt inslag och till studion 
genom ett enkelt knep . Om vi 
låter studioljudet innehå lla mera 
diffusljud, "mera eko" just i över
gångsögonblicket, kan vi ganska 
bra tillgodose de önskemål som 
både den aktive och den pass ive 
lyssnaren har. När övergången till 
studion gjorts, kan ma n sedan 
mjukt tona bort diffusIj udet ur 
klangbilden . Då uppfattar inte 
örat en eventuell mindre st yrke
skillnad längre. 

Pra ktiskt ka n det här göras t ex 
genom att man har en rörlig 
mikrofonbom placerad ett stycke 
ifrån den som ska ll tala. Så snart 
övergången från ins laget har skett 
för bomoperatören långsamt mik
rofonen närma re den ta lande tills 
den tidigare utprovade nä ra mi
krofonplaceringen erhå llits. Om 
man arbeta r i en mindre studio 
med stativfasta mikrofoner, kan 
ma n ha en mikrofon placerad på 
litet större avs tå nd än den ordi na
rie och sedan mixa fram en öns
kad effekt genom att öppna regeln 
till avståndsmikrofonen mera eller 
mindre. Man ka n också helt en
kelt a nvända ett eko. 

Mera diska nt i ett programrna
teria i ger under vissa omständig
heter en känsla av a tt ljudkä llan 
är nä rmare, men också av att 
ljudet innehåller mera efterklang. 

Minskad diskant ger en känsla av 
a tt efterklangen är kortare, sa m
tidigt som ljudkällan verkar mera 
av lägsen . Detta förhållande ka n 
a nvändas för att skapa teateref
fekter och liknande, men nä r det 
gäller att överbrygga mellan ett 
diffusljudsrikt programrnateriai 
och ett diffusljudsfattigt är filter 
alltså inte till så stor hjä lp. Att 
försöka kamouflera övergångar 
mellan störljudsrika och -fattiga 
miljöer är nog mera vanskligt. 

Smygande 
hallåröst 

Ett unda ntag fr ån a lla lyssnar
kategoriers olika vanor är dans
musiken . Den avlyss nas med hög 
ljudnivå både av unga och av ä ldre 
människor. Några nä rmare fun-
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deringar kring orsaken får vi nog 
av hå lla oss från här , men det hä r 
fö rhå lla ndet är i sig ett stort 
problem. Hur vi än bär oss åt får 
vi en fö r sta rk ava nnons på pro
grammet (om vi a npassar oss till 
nästkomma nde program med a n
nonsens styrka) eller en lagom 
sta rk ava nnons på dansmusiken 
(om vi a npassa r oss till den) med 
fö ljden att nästa progra m kommer 
a tt upplevas som sta rkt nä r det 
kommer. 

Ibland kan också t ex en kvälls 
radio- eller tv-program inneh å lla 
olika programinslag som sa nno
likt kommer att höras och ses av 
olika publik, fastän de följer va r
andra. Det kan till exempel ligga 
ett program som troligen kom mer 
att avhöras vid en låg ljudnivå 
intill ett program som publiken 
troligen kommer a tt lyssna på 
med hög volym. Pra ktiska försök 
ha r i såda na fall visat (och det kan 
duga för dansmusi ken också) a tt 
ma n kan förbättra övergången 
väsentligt med ett knep. 

Man kan helt enkelt mycket 
långsamt tona ha ll årös ten under 
hel a annonsens förlopp 6-12 dB 
(h ur mycket beror på de omkring
liggande programmens ka raktä r) 
upp eller ned för a tt göra över
gången mjuk och mera omärklig. 

Är ta let i progralDmet lagt sva
gare än musiken som ofta t ex i 
radions P2, måste man lyssna med 
hög nivå för att höra det. Är ,det 
tvärtom, måste man sänka nivån . 
Annars "skriker" talaren . För
länger man pausen mellan olika 
programinslag, minskar man upp
levelsen av stor styrkeskilInad . 
Det ä r a lltså en metod att minska 
problemet. 

·PR06Q. B 
AVLYSSNAT ME 
fl&j NIV~ 

riD 
CA 3:> 59c:. ELLER MER 

dB 

PROGR .A 
AVLVSSNAT ME 
H&G NIV~ 

Eller i de n omvä~da s i tuatio nen : 

PROGR B 
AVLYSSNAT ~Eo 
LA~ NIVa. 

Tio 

forts på nästa sida 
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A TT GÖRA LJUD BEGRIPLIGT forts 

Det är viktigt att minnas att det 
inte enbart beror på tekniska fak
torer då man avväger tal och 
musik i förhållande till varandra. 
Den som talar mellan musikinsla
gen kan högst påtagligt förbättra 
(eller försämra) den upplevda ba
lansen genom att anpassa (eller 
låta bli att göra det) sin röst till 
musikens karaktär. Även om 
detta hör hemma i programledar
utbildningens intresseområde, 
kan det vara bra att vara upp
märksam. 

Nu och 'då händer det att ett 
kommande programs Ijudstyrke
bild är helt okänd när vi skall till 
att hiva ut det i etern. Ibland är 
det så lyckligt att det kommande, 
okända programmet börja r med 
en inandning. Är man kvick i 
nypan, så hinner man kalibrera 
det nya programmet rätt efter 
inandningens styrka, men ofta 
börjar ett nytt programinslag med 
ett annat ljud. Då kan man skydda 
sig från alltför stora nivåsprång 
genom att man "skuggar" eller 
"mjukar" sig in och ut i början och 
slutet av de olika programpunk-

ket skall man låta det skilja mel
lan tal och musik på utstyrnings
instrumentet? Skall jag använda 
det alls? Ja, örat är ju tillsam
mans med kunskapen om ljudstyr
kefaktorerna betydligt viktigare 
redskap än utstyrningsinstrumen
tet. Ibland kan nivåskillnader på 
både tio och femton dB vara 
önskvärda, även om mindre skill
nader oftast ä r tillräckliga och 
önskvärda . * Kvinnliga röster låter ofta la
gom starka om de styrs ut ca 5 dB 
lägre än manliga. Det här måste vi 
dock prova i vart enskilt fall. 
Siffror av det här slaget får vi 
bara använda som vägledning mot 
målet. * Om en manlig röst ligger före 
en kvinnlig, måste man vara sär
skilt aktsam så man inte styr ut 
den kvinnliga rösten för starkt. I 
motsatt riktning; kvinna till man 
är risken mindre. En röst mycket 
nära mikrofonen hörs starkare än 
på måttligt avstånd'. I övergång 
från musik till tal får man också 
vara särskilt noggrann . [- motsatt 
riktning (tal till musik) är inte 

'J PAUS 

terna. Det här är inte en toning, 
utan bara en snabb liten nyanse
ring. Man "mjukar" ned slutet av 
hallårösten (riskfyllt om man inte 
har manus) en smula och startar 
sedan det nya programinslaget 
med en aning lägre nivåinställning 
än vad man bedömer vara lagom. 

En "skuggning" kan vara någon 
eller ett par sekunder lång. Lyss
naren märker den knappast. För 
oss ger den däremot en chans att 
låta regeln stanna på lite lägre 
nivå om ljudstyrkebilden skulle 
kännas påträngande intensiv. För 
det mesta har vi möjlighet att 
lyssna på den första biten i ett 
program innan vi dundrar iväg ut 
i etern med det. Om tiden inte 
medger det, har nog teknikern 
som kör upp inslaget eller filmen 
lyssnat och kan berätta om det 
låter så att man bör hålla ned eller 
upp lite extra. 

I de flesta fall vill lyssnaren 
hålla upp talet och ned musiken 
då hon eller han lyssnar med en 
låg nivå. Den som lyssnar med 
hög nivå tycker omvänt. Hur myc-

risken att det kommande ljudet 
känns för starkt lika stor. * Signaturer, paussignaler och 
applåder bör i allmänhet läggas 
lägre än andra ljud . 10 dB lägre 
nivå kan vara en siffra som anty
der åt vilket håll man kan pröva 
att söka sig . * Studioröster efter diffus- och 
störljudsrika inslag blir lätt ut
styrda för starkt. Här är det stor 
fara för misstag om man lyssnar 
passivt; "hör att någon lämnar en 
telefonrapport", t ex. Försöker 
man höra på. lyssna aktivt, hör 
man att studiorösten efter bör 
läggas rätt lågt för a tt det skall 
upplevas som lagom. Övergångar 
i motsatt riktning är mindre kri 
tiska . 
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* Diffusljudsrika inslag som 
följs av studioröst kan fogas sam
man snyggare om man låter stu
diorösten innehålla mera diffus
ljud i övergångsögonblicket. Det 
ordnas med rörlig mikrofon eller 
långsam övertoning från en mera 
avlägsen mikrofon och till en när
mare placerad, eller med hjälp av 
ett eko. * Dansmusik är svårt, eftersom 
nästan alla lyssnare väljer en hög 
lyssningsnivå för den. För att 
klara denna och liknande situatio
ner där ett starkavlyssnat pro
gram ligger kant i kant med ett 
svagavlyssnat, kan man mycket 
långsamt tona ned (före dansmu
siken) studiorösten under ca 30 
sek tidrymd för att passa en högre 
lyssningsnivå. Omvänt efter dans
musiken : hallårösteri ligger lågt 
först och tonas under ca 30 sekun
der långsamt upp till att passa i 
nivå till ett kommande, svagav
lyssnat program. * Ett okänt programinslag kan 
man "mjuka" in för att försäkra 
sig mot överraskande nivåsprång. '* En lång paus mellan olika 
programinslag gör frågan om 
styrkebalansen mindre kritisk än 
om de ligger tätt intill varandra . 
Örat "hinner glömma". * En erfaren talare i program
met kan avsevärt förbättra den 
upplevda styrkebalansen genom 
att nyansera rösten . En oerfaren 
kan lätt försämra eller försvåra 
problemet med avvägning mellan 
röst och musik, t ex • 

störnlngsprob1emet 
Radiotjänst distribuerar till de 
svenska lyssnarna musikalisk och 
annan underhållning, för vilken 
varje apparatägare har att erlägga 
en avgift av tio kronor per år. Detta 
är gott och väl. 

Låt oss nu taga en liknelse. Ett 
antal personer äro församlade i en 
konsertiokai för att avnj uta god 
musikunderhållning. Dagen därpå 
läser man i tidningen följande notis: 

Vid gårdagens stora konsertma
tine förekom ett tråkigt intermezzo. 
I det en hund i lokalen började 
skälla våldsamt just som orkestern 
började spela. Ahörarna blevo na
turligtvis pinsamt berörda, och be
hållningen av konserten blev prak
tiskt taget ingen. 

Enligt vad vi erfarit gjorde man 
under matinen alla ansträngningar 
som kunde göras fö r att återställa 
ordningen. Att arrangörerna sjä lva 
skulle ingripa kunde ju ingen be
gära, ty deras förpliktelser äro ju 
uppfyllda i och med att orkestern 
spelar det utlovade programmet. 
Däremot ingrepo åhörarna mycket 
kraftigt mot hundägaren och ville 
att denne sjä lv skulle tysta hunden 
eller tillåta dem att göra det. Han 
vägrade dock med motivering, att 
ingen lag kunde tvinga honom att 
tysta hunden. 

För att göra arrangörerna full 
rättvisa anse vi oss dock böra på
peka, att konsertbolaget utan kost
nad för konsertbesökarna ställer 
konsulenter till förfogande i och för 
en utredning angående orsakerna 
till störande intermezzon. En av 
åhörarna tillkallade två av dessa 
konsulenter , vi lka även infunno sig, 
medförande en registrerande ljud
mätare. Dessa herrar äro kända för 
sin skarpsinnighet, och de lyckades 
efter en kort stund konstatera, att 
störningarna förorsakades aven me
delstor hund av schäfertyp, varefter 
de efter väl förrättat värv avlägs
nade sig. På samma sätt ligga för
hållandena till i fråga om rundra
dion . En del av lyssnarna besväras i 
så hög grad av störningar, att det 
lokala rundradioprogrammet går 
helt förlorat. 

Telegrafverket är nog tillmötes
gående att ställa personal till förfo
gande för uppsökande av störni ngs
källan, och man får därigenom veta, 
att störningarna förorsakas av t ex 
en högfrekvensapparat som grannen 
intill är ägare till. Man uppsöker 
honom och an håller vördsamt att få 
bekosta inmonteringen av ett stör
ningsskydd, emedan den stör radio
mottagningen . Grannen blir ytterst 
uppbragt och förklarar , att ingen 
'Iag i världen kan bringa honom att 
utlämna sin högfrekvensapparat till 
obehöriga för inmontering av stör
ningsskydd . Den ova n anförda lik
nelsen torde klarlägga frågan, var
ifrån medel skola tagas till bekäm
pande av störningar. 

Då orkestern spelar upp, skall det 
vara tyst i konsertlokalen . Då radio
orkestern spelar upp, skall det vara 
tyst i etern . 



Programmera i basic 
för svårlöst chiffer! 
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•• Det lilla program vi presen
terar här ger helt oläsliga medde
landen när man matar det med 
vanlig text. Det krävs ganska stor 
ihärdighet för att man skall kunna 
dechiffrera meddelandena utan 
att ha tillgång till dator. Trots 
detta är programmet både litet 
och enkelt. 

Här är det skrivet för ABC80. 
Det är emellertid lätt att ändra så 
att det passar för andra datorer. 
Av de kommandon som används 
ser MID$ och ASC ibland ut på 
andra sätt . 

MID$ används i formen 
MID$ (strängnamn, starttec

ken, antal tecken) 
Om man alltså har en sträng 

A$ = "ABCDEF" så blir 
MID$(A$,3,2) = "CD" 

I en del basicdialekter har mot
svarande funktion formen (och vi 
antar att A$ fortfarande är 
"ABCDEF") 

A$(3,4) = "CD" 
Siffrorna anger här numret på 

det första och sista tecknet man 
vill ta ur strängen. Hos ZX81 
skriver man i stället 

A$(3 TO 4) = "CD" 
när man vill ha ut flera tecken 

och 
A$(3) = "C" 
när man bara vill ha ett . 
Kommandot ASC eller ASCII 

ger som resultat ASCII-koden för 
ett arbetar datorn då inte med 
normerad ASCII-kod utan med 
egna koder. Man kan emellertid 
byta ut ASC mot CODE utan att 
det händer några katastrofer i 
programmet. Däremot kan man 
inte dechiffrera en text som gjorts 
med ASCII-kod på en dator som 
arbetar med annan kod . 

ZX81 , bl a, tillåter inte att man 
skriver flera kommandon på en 
rad som vi gjort här, med kolon (:) 
emellan. Där får man i stället 
skriva om samma sak på flera 
rader. 

En annan sak som kan verka 
förvirrande på den som inte an -

vänder ABC80 är att semikolon (;) 
står för PRINT, samt att sträng
symbolen inte är det vanliga 
$-tecknet utan en solsymbol. 

Varierande 
förskjutning 

Chiffrets princip är enkel. Det 
arbetar som ett s k förskjutnings
chiffer. Man kan tänka sig två lika 
alfabet som ligger bredvid var
andra . Genom att förskjuta det 
ena får man olika tecken att stå 
intill varandra . När man vill chiff
rera en text väljer man motsva
rande tecken i "det andra". Man 
löser chiffret genom att översätta 
tillbaka samma väg . 

Om vi t ex arbetar med en 
förskjutning av ett steg i alfabetet 
kommer ABC att motsvara BCD. 
Nog så enkelt. Och alldeles för 
enkelt att lösa . Därför ändrar 
programmet förskjutning för 
varje tecken! I praktiken arbetar 
det med två förskjutningar, en 
fast och en som beror av vilket 
nummer tecknet har i meddelan
det. 

Den fasta förskjutningen be
tecknas A och multiplikatorn på 
den rörliga B. Båda värdena skri
ver man in i rad 70. Genom att 
variera de två värdena kan man 
skapa ett mycket stort antal olika 
chiffer. 

Om man förskjuter alfabetet ett 
visst antal tecken "framåt" så 
kommer de sista bokstäverna att 
"ramla ut", dvs det finns inga 
tecken som kan motsvara de sista 
tecknen i alfabetet. Vi går därför 
tillbaka och börjar om från bör
jan . Med förskjutningen l blir 
alltså Å= Ä, Ä= Ö och Ö= A. Det 
betyder att det inte "lönar" sig att 
göra förskjutningen större än an
tal tecken i alfabetet. Programmet 
förskjuter då bara koden flera 
varv, och omvandlingen tar längre 
tid utan att bli så särskilt annor
lunda. 

u har vi inte bara bokstäverna 
A- Ö i ABC80. Programmet an
vänder och kan behandla både 

10 : CHR~ ( 12) 
20 blM A~= 1 00, B~= 1 00 : REM Max 100 tkn i meddelandet 
30 PRINT " Te:·:t som skall behandl as: " 
40 INF'UTLINE A~ 
50 , . !I 

6 0 PRINT " Nyckel (A, B) : "; 
70 INPUT A,B 
80 
90 ; " Chiffr'era eller dechi.ffrer· a (C / D ) ";Q~, 
100 INPUT Q~ 
11 0 
120 IF Q~="D" OR Q~="d" THEN S=- l ELSE S=l 
130 FOR 1=1 TO LEN(AO)-2 
140 X=ASC(MID~(AO,I,l» 
150 X=X+A*S+I*B*S 
160 IF X>126 THEN X=X-( 126-32) : GOTO 160 
170 IF X<32 THEN X=X+(126-32) : GOTO 170 
180 BO=BO+CHR O(X) 
190 NEXT I 
200 ; B~ 
210 B~=IIH 
220 GOTO 20 

versala och gemena tecken samt 
siffror och specialt~cken, inklu
sive mellanslag. 

Textens sifferkoder 
manipuleras 

Själva chiffreringen går till så 
att man dels lägger till en för
skjutning, värdet A, till koden för 
varje tecken, dels dessutom lägger 
till ytterligare en förskjutning som 
är produkten av tecknets nummer 
i meddelandet och nyckelvärdet 
B. Det låter krångligare än det är. 
Låt oss se hur det tar sig ut 
programmässigt: 

Först kan vi notera att vi mani
pulerar S i rad 120. Som vi 
nämnde tidigare så arbetar vi med 
en symmetrisk kodning, dvs man 
gör likadant när man dechiffrerar 
som när man chiffrerar, fast 
tvärtom. "Tvärtom" gör vi i pro
grammet genom att byta tecken 
på S . 

I rad 130 inleds en programs
linga som går från 1 till längden 
av det inmatade meddelandet mi
nus 2, Minus 2 står där därför att 
vi använt INPUT LINE för att få 
in meddelandet i A$, och INPUT 
LINE hos ABC80 stoppar in både 
strängen, returkommando och 
radframmatning i variabeln. Dem 
vill vi inte koda, och tar därför 
inte med dem i slingan. 

l rad 130 plockar vi fram AS
CII-koden för varje tecken i med
delandet. Till det tecknet lägger vi 
sedan förskjutningen A, som vi 
bestämde i början av programmet, 
och en annan förskjutning B*l , 
som alltså är produkten av teck
nets nummer i meddelandet och 
"förskjutningsmultiplikatorn " B. 
Båda dessa förskjutningar multi
plicerar vi med S som kan vara 
+ 1 eller - 1 beroende på om vi 
chiffrerar eller dechiffrerar. 

Kodvärden 
begränsas 

När vi gör dessa operationer 
kan resultatet mycket väl bli en 
kod som inte motsvarar de tecken 
vi arbetår inom. Vi kommer utan
för området för de användbara 
ASCH-tecknen . Om vi t ex får ett 
tecken med koden 12 kommer 
skärmen att rensas, och vi förlorar 
då den tidigare informationen. 
Och dessutom: Hur skall man 
sedan skriva in "rensad skärm" 
när man vill dechiffrera? 

Om ASCII-koden blir större än 
126 får vi grafiska tecken som 
också kan vara svåra att skriva in 
vid dechiffreringen. Därför fixar 
vi till värdena i raderna 160 och 
170 tills de ligger inom de gränser 
vi drar upp. är vi har gjort så är 
det bara att översätta sifferko
derna tillbaka till ett tecken igen 
i rad 180. Där bygger vi upp de 
chiffrerade orden i B$, och när 
hela meddelandet är genom
gånget skriver vi ut det på skär
men . För att dechiffrera ett med
delande skriver man in det på 
samma sätt. Se bara upp med 
teckengeneratorn i ABC80, som 
inte skiljer på noll och O. Även ii 
och O samt ö och Ö kan vara svårt 
att skilja på! 

Naturligtvis kan man göra 
chiffret oerhört mycket mera 
komplicerat än så här. Man kan 
styra förskjutningen med en känd 
slumptalsgenerator. Man kan låta 
ett visst tecken motsvaras aven 
teckengrupp, och så vidare. 

Ingressen är chiffrerad med 
A = I O, B= 7, vilket man kan ta 
hjälp av datorn för att ta reda på . 
Vilken kod vi använt till avslut
ningen avslöjar vi däremot inte: 
0*41 ;= LVnsr(%&7 > UX0_ . 
pÖUööä6JDNSSfÅ-
qyy0/ <=CTm BH 
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ZX81 
Räkne-
~~. ,or &.A.ISIC 
grafik ~~~I\\ 
* Den här artikeln skall vi helt ägna åt grafik 
på ZX81, och främst rörlig grafik. En mängd 
program for nöjsamforströelse bygger på tekni· 
ken att kunna åstadkomma rörliga bilder. * Artikeln bygger på boken "Mer om BAS/C, 
ZX81", Studieforlaget, Uppsala. 

•• Även om datorn ZX81 mer 
än väl har de språkliga resurserna 
för konstruktion av rörlig grafik 
har den några andra begräns
ningar som måste beaktas. En 
sådan är upplösningen i bara 
64x44 punkter. Det gör att vi inte 
kan åstadkomma hur fina figurer 
eller noggranna kurvor som helst. 
Ett annat, och kanske mer be
gränsande problem, är den spe
ciella tekniken för bildalstringen, 
som gör grafiken långsam. Basic
språket är i sig inget snabbt språk 
och tekniken i ZX81 gör inte 
saken bättre. Det är därför viktigt 
att känna till och kunna utnyttja 
så många knep som möjligt för att 
få fart på bilderna . För riktigt 
snabb grafik krävs kunskap i ma
skinkodsprogrammering, men det 
är en helt annan historia . Nu 
gäller det basic, och mycket roligt 
kan åstadkommas även med enkla 
medel. 

Styr rörelsen 
med variabler 

En PLOT-punkt (eller PRINT
symbol) kan flyttas i åtta rikt
ningar. Se fig l! Rörelseriktning
en bestäms enkelt med två rikt
ningsvariabler: 

H för horisontell riktning 
V för vertikal riktning 
H och V får bara anta värdena 

O, -I och I om vi önskar en så 
sammanhängande och ryckfri rö
relse som möjligt. Från en god
tycklig position X, Y bestämmer vi 
nästa position med riktningsva
riablerna : 

X+H, Y+V 
Genom att arbeta med rikt

ningsvariabler kan vi skapa en 
"standard" för grafikrutiner, som 
kan användas för en rad olika 
rörelsemönster och dessutom ofta 
leder till korta och därmed snabba 
rutiner. 

Standardrutin 
för rörlig grafik 

Standardrutinen för rörlig gra
fik har sex byggbitar: 

I. Bestäm startpunkt (X och 
Y). 

2. Rita i X, Y. 
3. Bestäm riktningsvariablerna 

(H och V) . 
4 . Bestäm nästa position 

(X+H och Y+Y). 
5. Ta bort punkten från förra 

positionen . 
6. Ta om från 2. 
Genom att utgå från standard

rutinen får vi snabbt en funge
rande rutin som sedan kan finput
sas och förenklas för bästa (= 
snabbaste) exekvering. Program I 
är ett enkelt exempel på rutinen 
för en diagonal rörelse från start
punkten 0,0. 

Manuellt styrd 
rörelse 

Ofta vill man styra ett rörelse
förlopp från tangentbordet. För 
att åstadkomma detta används 
funktionen 

INKEY$ 
som läser in ett godtyckligt tecken 
från tangentbordet. Tecknet tas in 
i form aven sträng. Vi väljer att 
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Fig 1. Exempel på en manuellt ritad grafikbild på ZX81. 

styra rörelsen med tangenterna: 
8 för högerriktning 
S för vänsterriktning 
7 för riktning uppåt 
6 för riktning nedåt 
När vi använder oss av stan'

dardrutinen behöver vi bara for
mulera lämpliga satser för be
stämning av riktningsvariablerna 
H och V, Närmast till hands 
ligger kanske att använda IF ... 
THEN-satser: 
300 IF INKEYS = "8" THEN 
LET H= I 
310 IF INKEYS = "5" THEN 
LET H= -I 
320 IF INKEYS = "7" THEN 
LET V= I 
330 IF INKEYS = "6" THEN 
LET V=-I 
340 IF INKEYS = THEN 
LET H=O 
350 IF INKEYS = THEN 
LET V=O 

Nu finns en bättre lösning som 
utför samma arbete på bara två 
programrader. 

Studera det logiska uttrycket 
(INKEYS = "8") 

Om uttrycket är sant (dvs vi 
trycker på tangent 8) är parente
sens värde = l. Om osant är 
värdet = O. Genom att kombinera 
de logiska uttryck som är aktuella 
får vi H och V ur raderna : 
300 LET H = (INKEYS = "8") 
- (INKEYS = "S") 
310 LET V = (INKEYS = "7") -
(INKEYS = "6") 
Den färdiga rutinen för manuell 
styrning är listad i program 2. 

En rolig variant av rutinen får 
vi genom att ta bort rad 500, Ett 
slags Etch a Scetch för att rita 

bilder, Med COPY-instruktionen 
kan bilden sparas med skrivare 
(fig l) , 

Slumpmässigt 
styrd rörelse 

En andra variant av rörelse är 
den som styrs av "slumpen", Ge
nom att byta ut raderna 300 och 
310 mot : 
300 LET H = (INT (RND + .5) = 
l) - (INT (RND + .5) = O) 
310 LET V = (lNT (RND + .5) = 
l ) - (INT (RND -to .5) = O) 
i vår standardrutin får vi slump
mässig rörelse i fyra riktningar. 
Se program 3! . 

Begränsa 
bildutrymmet 

När vi försöker "tända" ett 
bild element utanför de tillåtna 
koordinatgränserna får vi an
tingen programavbrott eller tec
kenbyte (vid försök att passera 
X/ Y-axlarna) på riktningsvariab
lerna . Detta kan undvikas genom 
att man begränsar rörelseytan så 
att koordinatgränserna aldrig kan 
passeras, Också detta kan göras 
med logiska uttryck, och efter lite 
tankearbete direkt vid bestäm
ningen av H och V, Vi skall ge ett 
par exempel. 

I rutinen för manuell styrning 
ändrar vi raderna 300 och 310: 
300 LET H = (INKEYS = "8") 
- (INKEYS = "5") + (X < l) -
(X>62) 
310 LET V = (INKEYS = "7") -
(INKEYS = "6") + (Y<I) -
(Y>42) 



KA~TPARAeI!L 

• • • • • 

Fig 2. Kastparabeln ut
gör grunden i många 
rörelser. Här är den 
ritad med programmet 
i exempelS. 

.. .. 
• • • • • • 

• • 
• 
• • 
• • 
• 

1 0 
1021 
11-0 
20~ 
:30 1~ 
31.0 
4·0 0 
4:1.0 
50~ 
500 

REM 5 T RN DRRD RUT I N 
LET X=0 

Program 1. "Standard
rutin" för rörlig grafik. 

L.ET \'"=0 
F'LOT X .' y-
LET H=l 
LE-r 5 .... 1 = :1 
LET X=X+H 
L ET ' { ==V+i.J 
UN'PL 'OT :.( -H _' '-f -\} 
GCtTCt 2 00 

H ur vi än a nstränger oss kom
mer gränserna a tt vara omutliga . 
Vad ä r det då vi gjort ? Ja se på 
rad 300! Så länge VI hå ller 8 
nedtryckt kommer fö rsta parente
sen (INKEY$ = "8") a tt ha värdet 
I . A lla övriga parenteser är = O 
ända till dess vi få r ett X-värde 
som överstiger 62! Då blir sista 
parentesen (X> 62) sa nn (= I) och 
minustecknet fra mför ser till att 
hela uttrycket, dvs H-värdet, bl ir 
O. X kan med andra ord a ldrig bl i 
större än 62! På samma sätt fun
gerar utt rycken för de a ndra grä n
serna. 

Studsande 
boll 

Tekniken för a tt begrä nsa rö
relseyta n ka n vi a nvända för a tt 
ska pa en "boll " som studsa r mot 
koordina tgrä nserna. Vi låte r bol
len sta rta mitt på skä rmen och 
röra sig d iagona lt upp åt höger (H 
och V = I i utgå ngsläget). Uttryc
ken fö r H och V bl ir : 
H = (X = O) - (X = 63) + H* 
(X> O AND X < 63) 
V = (Y = O) - (Y = 43) + H* 
(Y> O AND Y < 43) 

Vi avstår från att förkla ra ut
trycken närmare. Sä tt in dem i 
sta ndardru t inen och prova resul
ta tet. Se progra m 4! Du måste ha 
16 k RA M för a tt köra progra m
met. Ha r du inte tillgå ng till extra 
minne så minska bildytan genom 
a tt ändra övre gränsvärdet fö r 
X-va ria beln till 40. Utt rycket på 
rad 300 blir då : 
H = (X = O) - (X = 40) + H* 
(X> O.AND X < 40) 

Kaströrelse 
på skärmen 

Kaströrelsen eller kastparabeln 
ä r a nvä ndba r, inte minst i spelpro
gram, för simulering av kast och 
likna nde. H är ä r kastparabeln in
tressant eftersom den represente
ra r ett va nligt problem: Hur man 
gra fi skt åskådliggör en matema
tisk funktion . Vi börjar med att 
studera funktionen . 

Kastpa rabeln följer sambandet: 
y = Ax - Bx' 
dä r A och B beror på kastvinkeln 
och projektilens utgångshastighet. 
Tar vi med också dessa variabler 
blir sambandet : 

y = (tan a) x - (9.81/(2~'cos' 

a»x' 
där a ä r kastvi nkeln (se fig 2) och 
~ utgångshastigheten . Med a och 
~ givna få r kurvan ett bestämt 
utseende . Ändrar vi a och/ eller ~ 
få r kurvan ett anna t förlopp. Ge
nom a tt skr iva ett litet progra m 
som rita r funktionen och där vi 
ka n la borera med ol ika a- och 
~-värden kan vi studera detta . För 
a tt göra det enklare använder vi 
det första samba ndet ovan . Om
skrivet för da torn blir uttrycket: 
y = A*X - B*X*X 

Program 5 baseras på en förenk
lad variant av vår "standa rdru
tin " . Rad 420 behövs för att inte 
kurvan ska ll "studsa" i X-axeln . 
Pröva med små ändr inga r av A
och B-vä rdena. 

Programexemplet 6 utnyttjar 
sa mbandet L = A/ B för att rita 
pa ra beln till önskad "nedslags
pl a ts" på X-axeln . • 

A ~ Thomas Eriksson 

10 REM MRNUELL STYRNING 
100 L ET- X =30 
110 LET V-=20 
200 PLOT X .. \'-
300 LET H=(INKEY$= " S " )-iINKEY s= 

" S" } 
:J1~ LET I..J= (INKEY$="7") - (INKEY$ = 

"6") 
400 LET X=X+H 
41.0 LET V' =Y+U 
500 UNPLOT X-H~Y-V 
600 GOTO 20121 

Program 2. Utbyggd version av program 1 med manuell styrning 
av bildpunkten. 

10 REM SLUMPM. STYRNI NG 
100 LET X=30 
110 LET Y=20 
200 PLOT X .• Y 
300 LET H=(:INT (RND+.S)=l)-(:INT 
(RNO+. 5) =0) 
310 ~ET U=(:IHT (RND+.S)=l)-C:INT 
(RND+.5) =0) 
400 ~ET X=X+H 
il10 LET Y =Y +\.1 g:: ~~~~O~eä-H., Y-V 

Program 3. Genom att använda RN D-funktionen kan man få 
slumpmässig styrning av bilden. 

10 REM STUDSANDE BOLL 
100 ~ET X=30 
110 LET Y=2B 
120 ~ET H=l 
130 '-ET U=1 
0200 P~OT X .• Y 
300 ~ET H=(X;0)-(X=63l+H*tX)e R 

NO X(6S) 
310 '-ET U=(Y~0)-{Y=43)+V*(y)e R 

NO Y(43) 
400 '-ET X=Xo(-H 
410 ~ET y=y+U 
500 UHP'-OT X-H~Y-U 
600 GOTO 200 

Program 4. Om man lägger in gränsvärden kan manfå en "boll" 
att studsa mot "väggarna" runt bilden_ 

~0 REM KRSTPRRRBE~ 
100 ~ET X=0 
110 '-ET Y=0 
200 P~OT X .• Y 
400 LET X=~+l 
410 ~ET y=a.6*X-.04S.X*X 
420 IF Y<=0 THE N STOP 
500 GOTO 200 

Program 5. Program för kastparabeln i fig 2. 

10 REM KRSTPRRABEL/LRENGO 
100 LET X=0 
110 LET Y=0 
120 PFHNT ~T 2:1 .. 1; " ANGE LAENGD 

o T:ILL 60" 
130 INPUT L 
140 LET A=L*.046 
150 eLS 
200 PLOT X .. Y 
400 LET X=X+1 
410 LET Y=A.X-.046*X.X 
420 IF Y<=0 THEN GOTO 100 
500 GOTO 200 

Program 6. Utbyggt program som tillåter styrning av kastpara
belns längd. 
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Hyra stereo miljonrörelse ... 
Radikalt enkel skivspelare .. . 
Renässans för ho1ellshower .. . 
•• "Allting ser ju likadant 
ut ... " Känns reaktionen igen ? 
Hemelektronik av de gängse sor
terna brukar rätt oföränderligt 
återfinnas i murriga boxar, där 
såvä l konstruktiva som formska
pande undantag är sällsynta . Nå
vä l, i en tid av leda vid "samma
sorts-grejor" har två amerikanska 
produktförnyare a ngripit två klas
siska audioproblem: ett som kan 
sa mmanfa ttas i frågan : Var ska 
jag ställa mina högta la riådor? och 
ett som handlar om skivspelares 
ofullkomligheter. 

Ideman bakom fråga nummer 
ett är Jon Fix /er, en uppfinnare i 
Philadelphia som bakom sig bl a 
har den första 4-kanaliga hörtele
fonen som verkligen fungerade. 
Under de senaste fyra . åren ha r 
han a rbetat på en förfining av 
ursprungslösningen . Det han t ex 
hoppas få fram är en "d rop in" 
tv-högtalarmodul för stereoljud, 
en påbyggnad av American Telep
hone & Telegraph's s k Picture
phone, som skulle ge en förbä tt
ring av uppfattbarheten i fysisk 
form aven enda ljudkälla för 
stereoljud, tillika en enhet för 
hemljudåtergivning för så lite som 
60 dollar. 

" Det är förstås så, att ju bättre 
kvalitet på elementen i höljet, 
desto bätt re frekvenskurva i hel
heten", framhåller Fixler - "för 
60 dolla r får man knappast någon 
bas att tala om. Men det är fullt 
möj ligt att bygga in bra element i 
.systemet och på så vis åstad
komma en fullområdeshögtalare 
för kanske 300 till SOO dollar. Det 
som gäller generellt är att oavsett 
kvalitet på elementen får man 
sa mma ka nalsepa ra tion. " 
~ Läget f n ä r att Fixlers "Sonic 
Projector" har avancerat lite 
längre än till stadiet ide som 
väntar på att bli förverkligad : 
hans firma , Audio On e, har fram
ställt en prototyp som är något 
större än en Dose 90 l-högtalare, 
som "projicerar" ljud mot golv, 
tak och väggar och vilken tillförs 
signaler enligt mönstret separa t 
höger j separat vänster från -god
tycklig förstärkare . Det finns 
också en separat s k imaging
anordning som dock inte krävs för 
a tt den soniska projektorn skall 

a rbeta . Audio One har sedan en 
tid underhandlat med industriin
tressen om tillverkningsrättighe
ter och med förhoppningen att 
någon skall kunna lansera den 
färdiga produkten på marknaden 
hösten 1983 . 

Med en dylik anordning skulle 
ma n a lltså i princip kunna avstå 
frå n de dubbla högta la rna, som nu 
bekymrar så många. 

" Med stereo- television som en 
nästan-rea litet bakom hörnet nu 
kan man vänta stora saker av vår 
anordning", menar Fider. " Re
da n den modell' som finns som 
förslag går att stuva under en 
vanlig tv-mottagare, a nslutas en 
stereoada pter och kan på så sätt 
omva ndl å mottagaren till en full
god stereoenhet. Eller så kan en 
tv-tillverkare bygga in en liten 
modulupplaga i höljet för att 
ordna 2-kanaligt ljud utan krav på 
externa högta lare. Plus, som a n
tytts, de givna tillämpningarna 
inom van lig a udio, dä r åtskilliga 
har knepigt med att hysa två lådor 
i rummet. " 
~ En skivspela re i mella n prisklass 
där pickupen rör sig medan skivan 
stå r stilla, kan det vara något ? 

Det tror i varje fall Haro/d 
Weinberg, som kommit upp med 
iden om det analoga, "fasta" ver
ket. Ha n har många å rs erfaren
het bakom sig av Säljledarskap, 
och en del av ha ns tidigare ideer 
på om rådet skivspela rutveckling 
och produktförnyelse kunde ses i 
grammofonerna från Setton Inter
national liksom samma bolags öv
riga audioapparater. ( De här en
heterna hade på si n tid också 
svensk agent och presenterades i 
RT i börj an av 19?0-talet; red:s 
anm.) 

" Den nya skivspelaren ha r flera 
nya och rä tt radikala drag, vart 
och ett tillkommet i syfte a tt 
övervinna problemen man möter 
vid konstruktion av van liga verk", 
menar Weinberg då jag kommer 
till ta ls med honom. Så är t ex den 
lätta tonarmen utförd som en rem, 
gjord i väv. Den avkänner tangen
tiellt, så att fibrerna i den håriga 
remmen träffar varje spår i sk ivan 
upp till SOO gånger under spel
ningen. Fiberremmen isolerar 
pickupen från flertalet kä llor till 
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akustisk återkoppling samtidigt 
som den eliminerar de tangen
tiella spårningsproblemen som 
va nligen uppt räder hos fast en
punktslagrade tonarmar. Plus, 
menar Weinberg,. att kraften som 
krävs för a tt spå ra en skiva be
stäms av pickupen mera ä n av de 
mekaniska begränsningarn a hos 
tonarmen, vilket ä r det va nliga 
a nna rs. 

Mekanismen ligger lodrä tt in
fäst med alla kon trollorgan ute på 
höljet. Själva tonarmföringsdelen 
ä r monterad på höljets undersida. 
Sålunda är skivorna skypdade till 
fullo under avspelni ng. Uppfinna
ren tror a tt alla nyheterna sa m
mantagna i hans verk medger en 
å tergivningskvalitet hos de bästa 
ana loga produkterna i paritet med 
de digitala diska rnas . 

I likhet med Fixler hå ller Wein
berg på a tt se sig om efter någon 
villig tillverkare som kan sätta 
produkten i seriefa brikation. Ha n 
anser att verket därvidlag inte 
borde kosta mera än en gängse, 
mell anprisklassad spelare gör nu . 
Alla pa tent ha r sökts, ehuru inget 
har beviljats ännu i sk ri vande 
stund, va rför Weinberg inte me
nar sig kunna avs löja mera i 
detalj. 
~ Det hj ä lper inte a lltid att va ra 
världsbäst, eller näst intill. Kemi
jätten DAS F i Tyskla nd ä r en av 
de tre leda nde inom l1)agnetband
business, globalt sett, men i USA 
ha r detta inte hjälpt mycket, trots 
tunga investeringar i forskning, 

. utveckling och produktionsresur
ser. 

Där är märket kn appast anna t 
än ett fa brika t bland andra, lika r
tade. Orsaken ä r a tt söka i kva li
tetsproblem liksom att ganska 
taffl iga audio- och videokassett
höljen - vi talar om både funktion 
och utseende - gav produkterna 
rykte för opålit lighet i USA. För 
några år sedan lät BASF uppföra 
en magnetbandanläggning och fa
brik för kassetthöljen i Bedford , 
Mass, som tänktes få kapacitet 
nog a tt förse hel a den nordameri
kanska marknaden med BASF
ba nd . 

Men trots a nsträngningar att 
kvalitetsanpassa produktionen i 
Bedford till vad som gäller i mo-

ROBERT ANGUS: U 

deranläggningarna i Willsta tt j 
Ludwigshafen i Väs ttyskia nd väg
rade t ex BASF Canada a tt godta 
det hela och har stad igt fått tillfö
ras band från Europa. 

Nu ska ll a llt såda nt där räknas 
till det förflutna, understryker 
BAS F System-chefen Dieter 
Heuer. Förra å ret lade koncernen 
ned tio miljoner dolla r på att 
fö rbä ttra USA-fabrikationen och 
planerna tar fasta på ytterliga re 
SO miljoner dollar för investe
ringar 1982- 1983. Vad man hit
tills köpt för pengarna ä r en hög
teknisk skiktbeläggningsautomat, 
ett videorum av hög skyddsklass 
(det handla r om renlighet) , mate
riel för a tt fra mstä lla egna kas
setthöljen inklusive en datoröver
vakad plastgjutnings- och form
ningsanl äggning, med mera . I 
höstas röjdes m;uk för en ny 
fabrikslänga som skall rymma en 
ny videokassettmontering, bl and 
an nat. 

Det yttersta syftet med alltsam
mans ä r att ås tadkomma full 
kompatibilitet mellan europeisk 
och amerikansk produktion - om 
det skulle bli brist på något i 
Europa kan så lunda Bedford
a nl äggningen leverera , och vice 
versa. T ill en början avser man 
dock det rakt motsa tta: från Will
sta tt kommer i stä llet för första 
gången på må nga å r magnetba nd 
att skeppas till Förenta sta terna. 
Första skeppningarna av band a tt 
förses med höljen kom frå n Eu
ropa på nyåret. 
~ Tillverka rna av bilstereo fort
sä tter a tt förbättra radiodelarna . 
Senaste frå n Jensen heter RE 530 
(pris SOO dollar) och sägs ha 
försetts med en komplicerad au to
matisk programkontrolldel, som 
kontinuerligt tar prov på signalen 
in över antennen och fö retar de 
justeringar som "känns" berätti 
gade i syfte a tt tillhandahålla en 
ostörd, ba la nserad signal. I kret
sen ingår en dubbel , avs tämd, 
ba lanserad blandare för att j ämna 
ut övergångarna mellan mono och 
stereo vid fluktuera nde insignal
styrka. 

Kasse ttdelen omfattar såväl 
Dolby B-krets som DNL för brus
minskning, och programsökning 
ingår. Man kan koppla upp 4-ka-



nalåtergivning i bilen med nyhe
ten och externa rörstärkare kan 
givetvis ansl utas. 

~ Näringslivets USA må hyra det 
mesta, rrån bil ar till da torer, men 
ba ra till nyligen var iden om att 
låta priva tpersoner hyra sina hem
rörnöjelsegrejor rör a udio och vi
deo eller rärg-tv-mottagning lika 
rörnugen som om man bett rolk 
hiva ut a lla de ana loga skivorna 
genom rönstret rör a tt bereda 
plats rör digitala . 

Va re sig det beror på de usla 
tiderna eller på någon stra tegi rör 
a tt ha ndskas med det nu snabba 
å ldra ndet hos diverse hemelektro
nikdoninga r är raktum att hyrrir
mor ha r det väl rörspänt r n i 
storstadsregioner som ew York, 
C hicago, Los Angeles m n och 
även i ti ll växtområden som Phoe
nix, Da llas och Mi ami, rapporte
ras det. Så bra gå r det, raktiskt, 
a tt omkring 2000 uthyrningsrö
relser med sin a rrä rsbas i städer 
över 100000 invåna re lade ned 
720 miljoner dolla r på varjeha nda 
som tv-mottagare, stereogrejor 
och a nnan konsumentelektronik 
rörra å ret. 

Uthyrarna ha r generellt som 
brittiskägda Granada slag it på så
da nt som hyra'ndets rrihet rrån 
servicebekym mer, men både 
denn a stora rö relse och en rad 
a ndra i branschen hå ller nu på att 
lägga om argumentering och skj u
ter då in sig på detta med snabbt 
å ldra nde materiel. Så länge som 
tillverkarna både på a udiosida n 
och inom video lansera r nya rines
ser och tekniska rörbättri ngar 
med varje ny modell kommer pro
blemet att vara a kut - så, säger 
de, varrör inte då undvika a tt 
binda penga r i saker som kan bli 
rörå ldrade på ba ra något år uta n 
hyra i stä llet ? 

Att må nga ser rörnurt i det 
a rgumentet, "köper det", bedöms 
rrån industrihå ll kunna leda till 
a tt hyresverksam heten ka n 
komma a tt omspänna 15- 20 % av 
tota lvolymen om kr ing 1985. M i
nigrejor och medelstora s k single 
brand-systems, dvs saker som är 
av sa mma rabrikat, har rrån bö r
jan. verkat ta ledningen och ravo
riseras inte bara av uth yra rn a 

skivytan linjärt genom en I ) skall symbolisera hu
rusom en avkännare, vil
ken bär upp en miniatyri 
serad "arm", förs över 

rem av väv med en sträv, a 
hårig yta som penetrerar . ' .~. 

De här tyvärr 
otydliga skis
serna har i ori 
gina� åtföljt 
patentansökan 
för den i texten 
omtalade nya 
skivspelaren 
med stationär 
tallrik. 

spåren i skivan. L ~ 
1. (51==' ==j-:rg~----==::1l>= ~ ~: 

2) T h föreställer vy ovan- l:: ) 
ifrån av den linjära armen "''f.''i'iI=;'i==='''='=-;;;:;'=''--
och de stödjande infäst- -~ . .. . 
ningarnaför remskivan, \\. ~ 
"taljan", medan '> ~ 

3) utgör hela montaget med den in
verterade motorn upptill, infäst i ett 
kraftigt, förstärkt lock. Motorn dri 
ver den ihåliga roterande axeln. Den 
stillastående skivan återfinns längst 
ned. Den hålls flat av en fast vikt 

(roterar inte) med en däremot rote
rande arm som motvikt ovanför, 
jämte själva "tonarmen", mekanis
men i övrigt för lägesbestämning av 
pickupen plus mekaniken för själva 
armens inriktning. 

!I:.~3=. ====. gBii' f~~ 

'--'<---' -=====;-J==-~~rD 
sjä lva uta n också av de mest ' 
ski (ta nde kundka tegorier. Detta 
kan ha sin orsa k i a tt nerta let 
hyrkunder också ä r vå ningshyrare 
eller t o m bor i inackorderings
rum och a lltså även nyttar ortare 
än rolk som t ex bebor egen villa. 

ågot som ä r rätt intressa nt ä r en 
omständighet man kan rå rram 
genom a tt undersöka bestå ndet i 
teleronka ta logens yrkesdel: det vi
sa r sig då a tt hyreskunderna ge
nomgående ä r utta la t intresserade 
av a tt ska rra kva lita tiva re (läs 
dyra re) appa ra ter och märkesva
ror än vad som ä r ra llet inom de 
reguljä ra köparnas led . Likaså 
ka n beläggas a tt så må nga som 70 
procent av kundern a vill bli äga re 
till det hyrda godset vid hyresti
dens u tgå ng. 

Hyrarrä rer kan sål unda inte 
otroligt bl i enklas te vägen a tt 
beträda rör de intresserade som 
vill komma in i digita lera n rör a tt 
av njuta skivorna och ba nden, så 
gjorda. Inte oviktigt i sa mma n
ha nget ä r det raktum a tt a lltseda n 
'tek niken över huvud debuterade 
c irka 1978 ha r nertalet produk
tionss tudior la ndet över valt a tt 
hyra sina digita lm as kin er. I myc
ket hade detta a tt göra med den 
öppna situat ion som var rådande 
till nyligen med normer, sta nda r
der och rormat rö r industrin . 
Vissa rabrikat har också ·enba rt 
gått a tt leasa . Inspelningsi ndu
strin vä ntas i många rall rortsätta 
med leasing. 
~ Sedan å tski lliga gamma ldags 
hi ri-shower på t raditi onell a, äld re 

hotell inställdes under hösten 
1982 på grund av brist på stöd 
rrån bra nschen verkade det som 
om dylika visningar, vilka inte 
ändra ts sä rskilt mycket seda n den 
rörsta hö lls på Hotel New Yorker 
1954, gått en slutlig död till mö-
tes. 

Men det va r inn an en serie 
visninga r slog publikrekord, och 
inte bara det - de noterade rekord 
i rråga om rörsä ljning. De här 
hä ndelserna som lite upphävde 
ryktet om hotellshowens död , 
stöddes av handlare i Boston, New 
York, Detroit och C levela nd . 

Dessa veckohelgt illstä llninga r 
ski ljer sig rrån de gängse i det a tt 
det inte uppl å ts några enskilda 
rum ell er sviter rör demonstrat io
ner eftersom nertalet av rörevis
ningarna rö r läggs till stora sam
lingslokaler, ba lsa la r etc och ge
nom att besöka rna få r köpa med 
sig vadhelst de ra tta r tycke rör, 
va r som helst. Tillträdet ä r vanli
gen gra ti s meda n a rrangörer av de 
van li ga showerna ortast räknar 
procent på biljettrörsä ljningen rör 
sina intäk ter. Vidare är den " nya" 
visningen bema nnad av både bu
tiksanställda och representa nter 
rö r de deltagande levera ntö rerna. 

Highland Applicance, som ä r en 
2 1-butikers kedja i och omkri ng 
Detroit, drog ca 75000 besökare 
till sin The Electronic Thing show, 
medan 86 000 intresserade deltog 
i Newmark & Lewis arrangemang 
i assau County Coliseum st rax 
uta nrör ew York C ity. Senast 
kunde Tech Hi Fi räkna in sådä r 

37 000 personer i Bostons jätte
stora Hynes Auditorium , medan 
besökarantalet ännu inte ä r räk
na t rör Ohirio, en mässa som 
ordnas av Clevelands Tokyo Sha
piro- kedja. 

Ertersom arra ngörernas rräm
sta intresse ä r att Sälja på expon 
kan besökarna inte räk na med att 
rå se samtliga nya saker som 
brukar visas i dylika sa mma nha ng 
och de kan ibl and heller inte 
a nstä lla direkta jämrörelser mel
la n produkterna. Men dä remot 
kan de köpa, göra goda klipp, och 
som en talesman rör Tech säger, 
"det ar tar sig också till en både 
trivsam och billig trärr rör ett ungt 
pa r en söndagskvä ll ". 

A lla ry ra arrangörerna ä r över
raskade av a nta let köporder de 
rått, så mycket t o m att en rrån 
Highla nd undrade "vad som 
egentligen gått åt recessionen". 
~ I nte heller 1982 gick till häv
derna uta n a tt ett nytt magnet
ba ndmärke dök upp. Den hä r 
gången heter det ZiMag och kom
mer rrån världsi ndustrin Inter
Magnetics Corporation. 

Det tillverkas i Kal irornien och 
omra ttar både tonba nd och video
tape och under märkesnamnet hit
tar man också elektroniska spel , 
en videohuvudren göra re (vä tska) 
samt nexskivor. Inga närmare de
ta ljer rö relåg då RT måste gå i 
press, men Magnetic Tape Inter
national, som ska ll sälja produk
terna , säger att det ha ndl a r om 
kvalitetssaker avsedda rör de in

te rna tione ll a marknaderna. • 
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Redaktör: GUNNAR LILLIESKÖlD 

Svenskt system 
för flera användare 
•• Mikroprocessorn gjorde 
det möj ligt att bygga personda
torn - ett enanvändarsystem 
som markant stod i kontrast till 
stordatorerna. Smådatorn blev 
allt kapablare och snart stod det 
kl art a tt man skulle kunna låta 
flera personer dela på den lill a 
datorn. Var man då inte tillbaka 
till de stora datorsystemens 
nackdelar med högt inköpspris 
och dyrbara installationer? 

Nej, här rör det sig om en helt 
ny kategori da torer : En småda
tor för flera användare. Därmed 
kan flera operatörer använda 
gemensamma massminnen, typ 
winchester, skrivare, modem 
och a ll annan tänkbar kringut
rustning. Därmed kan man hålla 
'systemkostnaden nere och ut
nyttj a gemensamma program 
och eventuellt ha en gemensam 
databank med uppgifter. 

"Multi user" 
från Linköping 

Det ta las mycket om "multi 
user" i amerikansk datorpress, 
men vad presterar egentligen de 
här systemen ? Ett fleranvändar
system vä rt nam net produceras 
faktisk t i Sverige, närmare be
stämt Linköpi ng. Det ä r PrimaI
data som har tagit fram ett 
mikrodatorsystem som klarar 
fler a arbeten sa mtidigt. Och det 
ä r just den begränsni ngen som 
har gjort att många mikrodator
leverantörer tvi ngats ge upp 
kampen då anvä ndaren stä llt 
krav på fleranvändning. Nyc
keln till lösningen ligger i opera
tivsystemet. Datorn PD2000-E 
arbetar med ett operativsystem 
från Microware i USA .. Det 
kallas OS-9 och gör det möj ligt 
att bygga system som inte bloc
keras av ett stort arbete . Datorn 
kan arbeta med t ex ett bas ic
program samtidigt som redige
ring av ett Pasca lprogram på
går. Eller kan ett bokförings pro
gram arbeta sa mtidigt som ett 
ordbehandlingssystem . pp till 
16 terminaler kan va ra anslutna 
till datorn . Primaldata har tel 
013-1141 10. 

Stor- och minidatorer 
ett utdöende släkte? 

Det intressanta är att ett sy
stem som PD2000-E med 16 
terminaler kostar en bråkdel av 

vad motsvarande minidatorsy
stern kosta r. Blir system som det 
här datorj ättarnas död ? Kom
mer stor- och minidatorerna att 
försvinna i likhet med dinosau
riernas utdöende? Förmodligen 
inte. Stordatorerna har ett be
rättigande även i framtiden men 
marknaden kommer att få 
känna på en kraftig åderlåtning. 

Jag talade för en tid sedan 
med en datorsäljare som före 
trädde en av de stora på världs
marknaden. Han berättade dys
tert att man för första gången i 
da torns historia vä rlden över 
vä ntade en nedgång. Men han 
menade då konventionella dato
rer och inte "personal compu
ters". Flera av · de allra största 
minidatortillverkarna vä ntas 
råka in i svå righeter under 1983. 

aturligtvis beror det mycket 
på det svaga ekonomiska läget 
och doll arpolitiken, men också 
på den starka konkurrensen från 
de allt kraftfullare smådato
rerna. 

Datorer från Taiwan 
finns nu i Sverige 

I mässreferatet 198 1 från den 
stora mässa n NCC skrev vi om 
att även Taiwan producerade 
datorer. Märket heter Multitech 
och det företräds nu i Sverige av 
Centrum Computer som är en 
di vis ion av Centrum AB. Tel 
08-987590. 

De datasystem som ingår i 
ortimentet är microprofessor I 

och 1/. Modell I är ett litet 
Z80-baserat datasystem som 
bestå r aven basenhet som är 
programmerbar i mas kinspråk 
och bas ic. Bland tillbehören 
finns sk ri va re, ljudsyntes, tal- . 
syntes, EPROM-programme-
rare och in / ut-enheter. 

Microprofessor 1/ däremot 
har en 6502-processor. I det 
systemet ingår svenska tecken , 
färg, hög- och lågupplösa nde 
grafi k samt 50 grafiska symbo
ler, 64 kbytes RAM , en trycks 
ell er va·nlig bas ic, utgång för 
skrivare (med inbyggda dri vru
tiner sa mt skärmdump etc), vi
deo- och PAL-utgång och in
och utgå nga r till ett pris under 
4000 kr ink l moms! Som tillbe
hör finns ett tangentbord av 
mera professionellt utförande, 
sk ri va re, serieport enligt RS232, 
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En ny hemdator 
från Taiwanl Nybil
dade Centrum 
computer står 
för importen. 

- I ... Q ..... 

.. I,. - - - - - .. _ 
u .. t:e ... ----
NQ_b ----. __ .... u a w _ •• 

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

Upp till 16 terminaler kan man ansluta till Primaldatas nya 
fleranvändarsystem PD2000- E. 

joysticks, talsyntes, ljudsynt (o r
gel), drivenhet för flexski v
minne, diskopera tivsystem sa mt 
en rad program på kassett eller 
i ROM-moduler. 

Nyheter i korthet: 
• Minns ni Ted Nelson. dator
profeten som genom Hobbyda
tas förso rg gästade Sverige 1978 
och som bl a gav ut boken The 
home computer revolution? Nu 
har damtidningen Playgirl ut
sett honom till sexsymbol och 
placerat honom i en förteck ning 
över Amerikas främsta ungka r
lar. Datorstudier kan leda långt! 

• Från Signetics kommer nu 
fyra nya kretsa r, avsedda för 
avancerade bildskärmstermina
ler: 2670 för 128 alfanumeriska 
tecken och 256 grafiska symbo-

ler sa mt linjer, 267 1 som är en 
programmerbar styrkrets för 
ta ngen t bord / kom m u n i ka tion , 
2672, en programmerbar kon
trollkrets för bildskärmar, och 
slutligen 2673 som är en st yr
krets för "v ideo-attribut". Den 
hanterar punktmönster, under
strykning, markörblinkning etc. 
En A-version kl arar dessutom 
ljuspenna. 
• Allt fler frågar efter det 
kraftfulla opera tivsystemet 
Unix och det finns nu ett flert al 
va ri anter att tillgå för olika 16 
bita rs processorer. u kommer 
även Unix för 8-bitsdatorer. 
TSC ell er Technical Systems 
Consultant har ett som passar 
för 6809-maskiner och Morrow 
Design har en version kallad 
Micronix för sin da tor Decision 
I . • 



Du kan lära dig att minnas mycket 
mer av vad som sägs under ett sam
manträde, en föreläsning, briefing, 
telefonsamtal genom att föra anteck
ningar på ett nytt sätt. 

Du kan lära dig att läsa snabbare, 
"konsumera" mer text på kortare tid 
och samtidigt få ut mer av det du 
läser, mer av det som är väsentligt, 
och minnas det bättre. Det är teknik 
alltsammans och den tekniken kan 
vi lära ut till dig på två korta dagar, 
så att du sen kan tillämpa den. I stäl
let för att föra anteckningar sida 
upp och sida ned och sen försöka 
tyda dem, lär du dig att finna nyckel
ord och rita "minneskartor". 

Du kan lära dig att träna hjärnan. 
Hjärnan fungerar som en muskel och 
liksom musklerna kan den tränas till 
större och större prestationer och 
genom träning kan den bevaras vital 
och effektiv. Det är teknik, och den 
tekniken kan vi lära ut till dig, så att 
du kan börja tillämpa den. 

Den är sammanställd av samma 
team som ligger bakom Time 
Manager-kurserna, som hjälpt flera 
tusen hårt pressade personer i 
näringslivet och andra organisa
tioner att få tiden att räcka för både 

privatliv och arbete genom att lära 
sig en teknik för prioritering och 
planering. 
Aktuella kursdatum: 
1982: 1-2/11,25-26/11, 
29-30/11,15-16/12 (samtliga 
kurser i Stockholm). 
1983: 23-24/2, 17-18/3, 11-12/4, 
16-17/5,20-21/6 (samtliga kurser 
i Stockholm). 

Fyll i kupongen om du vill ha mer 
information eller vill anmäla dig 
direkt. Du kan också ringa direkt 
telefon 08-7364000. 

r-----------~------------I 

D Jag vill veta mer om kursen "Använd huvudet 
bättre': Kontakta mig för ytterligare information. 

D J ag anmäler mig till kursen "Använd huvudet 
bättre" den ... ... ... . . 

Namn ____________________ __ 

Befattning __________________ _ 

Företag ____________________ _ 

Ad res s ____________________ _ 

Postadress __________________ _ 

Te l efon __________________ ---==-::-::-::-
RT 2 -83 

Skicka in kupongen till Time Manager Svenska AB, 
Box 3188, 10363 Stockholm. 

~ Time Manager Svenska AB. L ________________________ ~ 
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Knappen till kaffet. 
Vet du om att du har en halv dator hemma. 

Din egen TV. 
Nu kan du ge den nytt liv. Koppla ihop den 

med en Atari Hemdator. Då kan du utnyttja den 
till myc~t, ~mycket mer än bara passivt TV

~ "~~. tittande. Som studiehjälp. 
_ ~/~. . ~'Som hemhjälp. 
I I D U Som förströelse. 

"- t\ . /j} ==. En Atari Hemdator är 
, också enkel att an-

· -..;;;:~~!1iiiiJ~_flfifl' vända. Den ser ut som 
~~--=' :;;;' =-.. _.~ .-". ~ en v~mJig .. skrivmaskin med 

-. \"J svenska A-A-O-tangenter. 
-:::: JL _ Kan man läsa, klarar man den. 

""" :; Så det här är ett nöje för stora och 
små. Ett färgsprakande och klangfullt nöje. 

Ett nöje som roar, som lär, som aktiverar. 
Ett nöje som skärper tanken. Som får alla att 

inse hur smarta de egentligen är. 

Ett nöje som aldrig tar slut. Utbudet av Atari 
datorprogram är enormt. Och ständigt kommer 
nya program. 

Tillsammans med Atari Hemdator och din TV 
kan du komponera allsköns musik. 

Spela schack mot stormästarna. 
Förkovra dig i dina specialintressen. 
Bättra på yrkeskarriären genom företagseko

nomi, språk, finanskunskap. 
Barnen kan göra skolarbetet roligare genom 

att öva rättstavning, geografi, historia, matte, 
främmande språk. 

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

Och mycket, mycket mer. )I\. 
Och det bästa av allt. 
Atari Hemdator är ingen oåtkom-

lig dröm. Den står och väntar på AT'ARI 
dig för halva priset aven färg-TV. "'Ij 

Bli smartare med Atari Hemdator. 
60 RADIO & TELEVISION - NR 2 - 1983 



NYA mikrofoner från 

- okänsliga för handljud 
och bakgrunds-slask 

P78 UD351 UD 352 
Typ: Dynamisk Dynamisk Dynamisk 

Riktningskaraktäristik : Kardioid Kardioid Kardioid 
Frekvensomfång : 40 - 18000Hz 40-18000Hz 50-18000 
Utgångsimpedans: 250 ohm 250 ohm 250 ohm 
Känslighet : -78,2 dBImikrobar -73 dBImikrobar -73,5 dBImikrobar 

vid 1000Hz vid 1000Hz . vid 1000Hz 
vid 100Hz 19 dB 

P 78~ 
Bakdämpning: vid 100Hz 20 dB vid 100Hz 18 dB 

vid 1000Hz 24 dB vid 1000Hz 22 dB vid 1000Hz 19 dB 
Vindskydd : Stål nät Stål nät Stål nät 
Kabellängd : 6 meter 6 meter 6 meter 
Kontakter : Switchcraft A3F och Switchcraft A3F Switchcraft 

6,34 mm diam. 6,34 mm diam. 6,34 mm diam. 
telefon propp telefonpropp telefonpropp 

• 
UD 351 

352 ~ 

Övriga dynamiska mikrofoner ur Primo-programmet 

U7 UD 313 UD 985 

Kardioid. 
Dynamisk mikrofon 
för scen och studio. 

Kardioid. 
Scenmikrofon för 
sång , tal och musik. 

Kardioid. 
Scenmikrofon för 
sång och tal. 

Kardioid. Pris
billig mikrofon för 
sång och tal. 

Ring, skriv eller sänd in kupongen för ytterligare information 
om Primoprogrammet! r--- - ------------------------

Box 1148, 436 00 ASKIMIGÖTEBORG 
Tel. 031·28 96 85 

Generalagent 
f6r hela Skandlntlvlen 

I 
I 
I 
I 
I 

Till handie agentur ab 
Box 1148, 43600 AskimiGöteborg. Tel 031·28 96 85 
Fyrgränd 4, 171 52 Solna. Tel. 08·83 26 11, 83 47 58 

Ja, jag önskar information om Primo-programmet 

I Namn .......................................... . 
I I Adress .. .. .. .... . 

I Postadress .... . 

Informationstjänst 16 

RT 2-83 
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FUP:en har bytt namn! 
Så många ändringar och förbättringar har införts 
att den nya mobilradiomätplatsen tilldelats ny 
beteckning: FMP 20. Samtliga de sju ingående 
instrumentfunktionerna har förbättrats, men 
priset för FM P 20 är fortfarande lågt. 

MODULATIONSMETER 
Automatisk frekvenskon
troll och nivåhållning. 
I nbyggd högtalare. 
Egen lokaloscillator för
enklar mätning på 
Duplexapparater 
FM: O-S/O - 2S kHz 
FAS: 0-2,S Rad. 
AM: 0-80% (option) 

Nät- och batteridriven. 
Inbyggda batterier .. 
laddas vid nätdrift. Aven 
matning från yttre 12 
V-källa. 
Dimensioner: 
440x28Sx300 mm 
Vikt: 19,5 kg. 

LF-GENERATOR 
0-3 mV till 0-3 V 
80 Hz - 7000 Hz 
Kont. inställning + 1 kHz 
och valbar 0,6 - 3 kHz 
fast. 

Begär utförlig broschyr 
från 

L F-VO L TMETER 
0-3mVtillO-10V 
Intern koppling mellan 
generator och voltmeter, 
vars ingångar även kan 
fås balanserade 600 n 

CENTRAL IN- OCH 
UTGANG med so n 
30 W belastning 

KLIRRFAKTORMETER 
10%, 30% 

EFFEKTMETER 
3 W, 30W 
Psofometriskt filter 
(option) 

RÄKNARE 
visar frekvens hos 
SIGNALGENERATOR 
LF-GENERATOR 
eller inmatad LF-och HF
signal 
10 Hz - SOO MHz 
Känslighet: 10 mV 

Stabilitet: S x 108/24 h 

SIGNALGENERATOR 
Täckande band: 

10,S- 42MHz 
6S - 180 MHz 
360 - 470 MHz 

Stabil itet: 2x1 Ö 7/30 min 
0,2 0/00 finavstämning 
av frekvens. 
Dekadisk signaldäm pare 
+ kontinuerlig för 
mellanvärden. 
Omkopplare väljer EMK 
eller polspänning. 

Civilingenjör ROBERT E O OLSSON AB Box 165 • 591 22 MOTALA 
tfn 0141/580 00 

Informationst jänst 17 

~o~:\ D 
~",:!'iCO" ,<#> ynavector 

~~e7>6e( \{\ Movlng Coil PIckuper 
De enda med garanterat andrahandsvärde! 

Har Du en Dynavector (eller Ultimo) pickup får 
Du 46% av gällande nypris för den om Du 
byter till en ny inom 5 år. Oavsett vilken av 
Dynavectors modeller Du byter till och oavsett 
vilket skick Din gamla pickup är i. 
Detta är ett utbytessystem som Dynavector 
erbjuder istället för de nålbyten man kan göra 
på vanliga pickuper med rörlig magnet. 

Vad har då Dynavectors utbytes system för för
delar framför nålbyte? Jo: 
1. Du kan byta modell och ändå bara betala för 

" nålbyte" d.v.s . mellanskillnad. 
2. Andrahandsvärdet är inflat ionsskyddat. 

Det stiger ju med nypriset, år från år. 
3. Mellanskillnaden vid byte till ny av samma 

modell är oftast mycket lägre än priset för 
ny nål till en MM-pickup i samma prisklass. 

Bilden visar en vidareutvecklad modell av 100R 

100R som blev Bäst i test: 
Absolute Sound 3/80 . Audio Magazine 5, 7/80 
Aud io Horizons 4/80 . IAR 5/80 . 
Musikrevyn 1/81 . R&T 4/81 . Bästa köp HiFi Musik 4·81 

Ca.pris 1.370:-

Test i HiFi & Musik 10/82 
"Mycket prisvärd." 

Ja tack, sänd mig mer informat ion om Dynavector programmet 
och en handlarl ista. 

Namn .. . .. ... . .. . ...... ... . . . . ... .. .... . . . . . . ... . . .. · · ·· . 

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

Postnr . ... . .. .. . .. .. . . ... . .. . . Ort . . . ..... . .. . .. .. . : . . ... . 
Sänd kupongen t ill : Generalagenten 

Tornrnrny J.nvlng AB, 41451 Göteborg 

RT 2-83 

Informationstjänst 18 
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Stordatorer, smådatorer 
& SHARP fickdatorer 

Större och större i kapacitet. Mindre och mindre 
i format. 

Först var det stordatorerna som fyllde data
specialisternas rum. Här fick man knappt ens 
tillträde. Jobb? Varsågod, ställ dig i kön. 

Med smådatorerna spreds datakraften ut på 
arbetsplatserna och blev tillgänglig för allt fler. 
Det finns bara en begränsning. Bundenheten till 
skrivbordet. 

Den logiska följden är fickdatorn. Nu blir plöts
ligt datakraften var mans egendom. Bland 
Sharps datorer finns flera fickdatorer, t ex den 
uppmärksammade PC-1S00 och den nya »folk-

datorn» PC-12S1 . Kompakta så de ryms i bröst
fickan. Batteridrivna. Programmerbara i BASIC. 
Och med otaliga användningsområden t ex 
säljare på fältet, undervisning, dataregistrering, 
terminal och tekniska tillämpningar. 

Skicka in kupongen eller ring 0120-119 30 så 
sänder vi utförlig information om Sharp fick
datorer och uppgift om närmaste återförsäljare. 

SHARP 

ADDO forsoIl/rllfHJS AB 

Box 250 . 59700 Atvidaberg . Ter at 20·tt9 JO 

Sänd mig information om 
Sharp fickdatorer 
D PC-1212 
D PC-1S00 
D PC-12S1 

liD. wwt:JctJl!iJ ..... 
12J eJ lil l:l W m mJ m mJ la II El II • 
eJl!JmJmmJ8WeJ~{3 iI.EI .. 

t:;;,. ... ..,. .. ..' 

III lEJ mi l2l m 6 B (J !fUflI I .. • ... Adress 

Postadress 

• Tel RT 2 a3 I 
~ _____________________ J 

Informationst jänst 19 



För första gången kan man nu köpa VBS-spelare och kamera som går 
att bygga samman till enhet. Trots det lilla formatet får man en bild 
som är bättre än från tidigare VB S -maskiner! Premiär för 

VHSkompaktvideo 
frånJVC 

miniversion av den framgångs
rika VHS-kassetten. Därmed 
slipper man introducera nya sy
stem som stör både marknad 
och konsumenter. 

På sikt kommer nog ändå 
också JVC att tillverka "8 mm 
video", men man menar att de 
fö rsta apparaterna som kommer 
blir skäligen enkla skapelser 
som enbart är avsedda att kon
kurrera med 8 mm filmkameror. 
Det system vi provar här från 
JVC är mycket mera avancerat 
och kommer därför att vara 
gångbart långt efter det att 8 
mm video är en verklighet, me
nar man. 

* Två viktiga saker 
man bör kunna kräva 
aven bärbar videout
rustning: vikten skall 
vara forsumbar och 
kameran skall inte 
kräva mer ljus än ögat. * Hittills har ingen 
kunnat uppfylla dessa 
båda krav, och inte 
heller de apparater vi 
provar här. Men JVC:s 
kompaktversion av 
VHS ligger närmare 
än någonsin. Vi har 
provat ett av de forsta 
exemplaren i Sverige. 

Av Bertil Hellsten 

De nuvarande videokassetterna 
är för stora för portabelt bruk. 
En talesman för Philips sade en 
gång, mer eller mindre officiellt, 
att man aldrig skulle producera 
någon bärbar maskin för V2000 
eftersom den skulle bl i för stor. 
Han hade rätt, men likväl har 
Philips nu börjat tillverka en 
sådan. VHS och Beta är inte ett 
smul bättre, men de har nästan 
från begynnelsen ändå funnits i 
mer eller mindre bärbara versio
ner. 

Alla sådana här maskiner 
med standardkassetter blir 
ganska stora, tunga och åbä
kiga . En lösning på detta kan 
ligga i det systemförslag som 
just nu utarbetas av världens 
videotillverkare. I början av året 
(detta skrivs i december 1982) 
skall systemet vara fastlagt. Det 
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rör sig om en lösning som är 
skräddarsydd för portabelt bruk 
med en kassett som blir stor som 
en ljudkassett. De första maski
nerna enligt systemet kommer 
san nolikt att visas i sl utet av 
1983. Alla videoti llverkare är 
med i systemutveckli ngen, men 
när apparater kommer att sättas 
i produktion är tills vidare osä
kert. 

En av de allra osäkraste är 
JVc. Företaget var på sin tid 
ledande i arbetet att ta fram 
VHS-kassetten , och är nu till
sammans med Panasonic (Mat
sushita) den största videotillver
karen i världen . Därifrån menar 
man att tilltänkta videoköpare 
är mycket misstänksamma mot 
nya system och kassetter. Där
för, menar man, är den idea li ska 
lösningen i stället att ta fram en 

Förkrympt VHS 
ger liten maskin 

Hur det går med den saken 
återstår väl att se. På något sätt 
förefaller det ändå oss som om 
den kompakta VHS-versionen 
kommer lite nära inpå 8 mm 
video. Det hindrar naturligtvis 
inte att VHS-C kan vara ett 
mycket användbart system. Frå
gan är bara hur spritt det kan 
tänkas bli . 

Vi har berättat om den kon-



Spelaren har kunnat göras liten tack pare en krympt persion ap 
VHS-kassetten. Kameran är utrustad med en 12 mm (I/2 tum) 
Saticon, som ger utmärkt bild och litet format. 

kreta lösningen på detta tidi
gare: en VHS-kassett som 
krympts så att den bara rymmer 
band för 30 minuter. Uppteck
ningen på bandet är helt iden
tisk med vanlig VHS, och man 
kan spela upp det i en vanlig 
VHS-spelare om man lägger 
kassetten i en särskild adapter. 

Om de här system tankarna 
kan man ha blandade åsikter. 
Kvar står emellertid att det 
framtida videosystemet inte 
finns tillgängligt nu och att det 
dröjer minst ett år innan man 
kan börja söka det i butikerna . 
Kompaktversionen av VHS 
finns däremot redan nu, och det 
är en ovedersäglig fördel. 

JVC:s första kompaktvideo 
heter H R-C3 och den lanseras 
tillsammans med kameran GZ
S 3. Den viktiga vikten hos spela
ren är 2,42 kg med batteri och 
kassett. Ba tteriet räcker för ca 
40 minuters inspelning och 
måste därefter laddas. Om man 
behöver längre tid kan man 
sätta på ett större batteri som 
ger en timme. 

Kameran väger 1,25 kg där
till, vilket gör en "matchvikt" av 

3,67 kg! Det är en ganska or
dentlig bantning jämfört med 
tidigare bärbara videospelare, 
som legat strax under 5 kg för 
bara spelaren. (Ett undantag är 
Funai j Technicolor, som säljer 
en bärbar spelare med special
kassett. Den spelaren väger 3,3 
kg.) 

Ett komplett inspelningssy
stem för VHS-C väger alltså 
under 4 kg och består av ka
mera- och bandspelardel. Som 
tillbehör finns också en ram som 
gör att man kan sätta samman 
kamera och spelare till en enhet 
som kan bäras på axeln. Den 
kombinationen väger då strax 
under 5 kg. Det är visserligen 
ganska tungt att bära på axeln, 
men det blir lätt att hålla kame
ran stadigt, och man slipper 
framför allt alla sladdar som 
slingrar och snor. 

De batterier som driver spela
ren sitter inte inuti den utan 
fästs baktill. Därför kan man 
också välja ett större batteri , 
som då bara ökar spelarens 
längd och vikt något. Om man 
vill driva den från nät fäster 
man i stället nätadapter baktill. 

Batteriet sätts originellt nog utanpå spelaren. Härigenom kan man 
pälja olika storlekar med olika stor kapacitet. Här är det större 
batteriet med energi for en timmes inspelning. 

Räkneperket är elektroniskt och pisar antingen antal bandparveller 
kParvarande speltid på bandet. 

När man skall ladda batterierna 
fäster man dem på en laddning
senhet, som alltså inte är den
samma som nätadaptern. 

Premiärfunktion: 
Fullständigt fjärrstyre! 

Allting i spelaren sköts elek
troniskt: tangenterna verkar helt 
utan mekanik och är fjärrstyr
bara. Det medföljer en trådan
sluten fjärrkontroll som också 
inkluderar huvudströmbrytare! 
Det betyder att man här för 
första gången verkligen kan 
styra alla funktioner utan att 
behöva knappa på själva spela
ren. Man kan alltså stoppa un
dan den någonstans (i en rygg
säck, t ex) och sköta den helt 
med fjärrkontrollen . Alla tidi
gare versioner har byggt på att 
man skall kunna sköta allt utom 
till- och frånslag, vilket innebu
rit att fjärrstyrmöjligheten blivit 
på gränsen till värdelös. 

Räkneverket är också elektro
niskt. Det visar antingen band
varv, som alla räkneverk plägar, 
eller återstående tid på bandet. 
Den angiveisen räknas fram ge
nom att spelaren känner bandets 

rörelser. Speltiden anges i hela 
minuter tills det återstår 5 mi
nuter, då också sekunder anges . 

Övergångar mellan inspelade 
scener blir störningsfria. Även 
när maskinen stängs av blir re
sultatet bra om man använder 
JVC:s speciella rec lock-funk
tion. (Den ser till att bandet inte 
vevas in i kassetten när appara
ten stängs av utan ligger kvar i 
körklart läge runt trumman .) 

Likt alla videospelare stängs 
denna av efter 5 minuter i paus
läge för att man skall skydda 
bandet. Om Rec lock är aktive
rad kommer man emellertid inte 
att förlora scener eller få stör
ningar i sådana fall. Systemet är 
alltså helt genomtänkt och väl 
fungerande, vilket inte gällde 
den tidigare HR 2200 från JVC 
(med flera!) där man både fick 
snöpta scener och störningar om 
apparaten fick stänga av sig på 
egen hand. 

Finesser 
man saknar? 

Så mycket visningstekniska 
finesser finns inte. Förutom de 
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vanliga bandföringsfunktio
nerna inspelning, återgivning 
och snabbspolning finns bara 
snabbspolning med bild . Det 
finns visserligen också ett paus
läge, men det ger inte någon 
njutbar stillbild. Övriga finses
ser, som slow motion och lik
nande, finns inte, men man sak
nar dem heller inte så mycket. 
Vad man däremot kan sakna är 
insert-funktion, som skulle 
medge att man kunde lägga in 
nya avsnitt störningsfritt inuti 
tidigare inspelningar. Avsikten 
med den här spelaren är att man 
skall kunna redigera och kopiera 
över bandet till en stor VHS
(eller annan) kassett och att 
man i det ledet skall tillgå fines
serna. Dessutom är det säkert en 
kostnads- och viktfråga . 

Om man vill styra bandspela
ren utifrån kan man fälla ett 
lock över tangenterna så att man 
inte kommer åt dem av misstag. 
Med spelaren i rec lock kan man 
då sköta den helt från kameran: 
med avtryckaren .startar och 
stoppar man bandet (med band
spelaren i inspelningsläge ) och 
med ' strömbrytaren slår man av 
hela systemet. När man slår till 
det igen kommer det automa
tiskt i inspelningsläge om rec 
lock är intryckt på spelaren . 

På spelaren finns sedvanliga 
in- och utgångar; även hf-ut
gång för anslutning till vanlig tv. 
Man kan alltså spela upp ban
den direkt från apparaten och 
behöver inte gå över en stor 
spelare. Vad som saknas är vi
deoingång, som bara finns i 
kamerakontakten . Om man av 
någon anledning vill föra in en 
annan videosignal måste man gå 
över en adapter. En sådan gör 
det också möjligt att spela in 
tv-program från en tuner. Men 
det är av begränsat intresse ef
tersom speltiden är så kort. 

Lätt kamera 
och välrustad 

Kameran är som sagt mycket 
liten och lätt. Trots det ringa 
formatet är den ändå av absolut 
toppklass, och det till ett rimligt 
pris. Man skulle kunna befara 
att den vore utrustad med optisk 
genomsiktssökare eftersom den 

KOMPAKT VIDEO forts 

är så liten och lätt, men icke! 
Här finns en riktig mon itorsö
kare som visar videobilden all
deles så som den går in på 
bandet. Eller som kommer från 
bandet vid uppspelning. Söka r
röret har en diagonal på ca 25 
mm (I tum) i stället för mera 
vanliga 38 mm (\,5 tum). Det 
tnindre formatet fungerar ändå 
lika bra enligt vår mening . Med 
den lupp som hör till tänker man 
knappast på att bilden i verklig
heten är mindre. 

Det som framför allt gör ka
meran liten är att kamerarörets 
diameter bara är ca 12 mm (1/2 
tum) . De flesta övriga videoka
meror har numera 17 mm rör 
(2/3 tum). För bara ett par år 
sedan var 25 mm (I tum) det 
normala. Här finns alltså en klar 
trend mot allt mindre rör. 

En mindre diameter för också 
med sig kortare rör och mindre 
skrymmande kringutrustning 
som avlänkningsspolar, och där
till ett mindre effektbehov. Ka
meran kan alltså göras mindre. 
Men samtidigt ställs större krav 
på noggrannhet i själva röret 
och i färgfiltret för att man skall 
få samma upplösning . Trots att 
rören alltså har blivit mindre 
under några få år så har bild
kvaliteten snarast ökat! Bildens 
skärpa från GZ-S3 är sålunda 
mycket god, och faktiskt bättre 
än från många kameror med 
större kamerarör. 

En annan sak som hänger 
samman med det mindre röret 
är objektivet. En mindre bildyta 
på kameraröret för med sig att 
normalbrännvidden blir kortare, 
Dessutom kan man klara sig 
med mindre glas i objektivet för 
samma ljusstyrka, också på 
grund av den mindre bildytan. 
Allt detta medför att objektiven 
kan göras mindre och ljusstar
kare, utan att bli dyrare. 

För en 25 mm vidikon kan 
man räkna med att bildstorleken 
blir densamma som för 16 mm 
film, med normalbrännvidden 
25 mm. En 12 mm vidikon ger i 
stället normalbrännvidden 12 
mm med samma bildstorlek som 
Super 8 mm ungefär. Man bör 
alltså kunna använda samma 
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Framtill på kameranfinns en liten manöverpanel med allt man behöver 
för att sköta den och det mesta man behöver för att sköta spelaren. Till 
det senare finns en huvudströmbrytare plus den vanliga avtryckaren. 
Om man monterar samman kamera och spelare får man dessutom en 
fullständig fjärrkontroll för spelaren, som syns undertill på bilden. 

Den kompakta 
VHS-kassetten kan 
placeras i en adapter så 
att den kan spelas i en 
normal VHS-spelare, till höger på bilden. 
Till vänster ligger en VHS-C-kassett ovanpå en ljudkassett. Som 
synes är videokassetten mindre och knubbigare. 

optik som till Super 8, även om 
man får bäst resultat med objek
tiv som är speciellt framtagna 
för television . 

Med det lilla kameraröret blir 
kameran mycket liten . Trots att 
också objektivet är litet så blir 
det stort i förhållande till hela 
kameran. Nästa landvinning 
inom kameratekniken blir att 
rören ersätts med halvledarom
vandlare. En fördel med den är 
att kamerorna då kan bli ännu 
mindre. De prototyper som vi
sats och de kameror som säljs till 
NTSC-systemet blir helt visst 
mindre, men jämfört med 12 
mm vidikon blir skillnaden inte 

så uppseendeväckande stor. 
Det objektiv som används i 

GZ-S3 har sex gånger zoomom
fång mellan 8 och 48 mm, och 
ljusstyrkan l : I ,2. Brännvid
derna motsvarar ca 11-68 mm 
på en "vanlig" 17 mm vidikon . 
Där har man ofta omfånget ca 
13-80 mm. JVC har alltså här 
kunnat välja ett något mera 
vidvinkligt utförande tack vare 
den mindre bildytan på röret. 
Den större bildvinkeln i ena 
ändläget är mycket användbar 
inomhus där det ofta är problem 
att komma tillräckligt långt bort 
för att få helbilder . 

För extrema närbilder finns 



Bilderna här visar en jämforelse mellan JVe:s SZ -e3 och en normalt 
bra kamera med en konventionell vidikon. JVe är till vänster och 
standardkameran till höger. 

Översta bilderna är tagna med belysning aven 500 W fotolampa. 
Redan där börjar den konventionella kameran att tappa flirgerna. Den 
gula tröjan är betänkligt blek. 

också en makrofunktion vid
vinkelläget. 

Imponerande 
skarp och ljus 

Det lilla kameraröret ger 
alltså bra och skarpa bilder. 
Dessutom är ljusstyrkan tämli
gen enastående. Dels har objek
tivet kunnat göras ljusstarkt (f 
1: 1,2 i motsats till fl: 1,4 som 
annars är vanligt), dels är röret 
av Saticon-typ. Den rörtypen 
har väsentligt bättre egenskaper 
vid dåligt ljus än den vanliga 
vividkonen. Det beror på att 
man använder andra ljuskäns
liga ämnen på rörets bildyta 

(selen, arsenik och tellur i skön 
förening, i motsats till antimont
risulfid i konventionell vidikon). 

Saticonen ger bättre och brus
friare bild vid dåligt ljus, men 
framför allt har den betydligt 
mindre tröghet än den konven
tionella vidikonen. I regel är det 
trögheten som sätter en gräns 
för den användbara ljusstyrkan 
med vanliga kameror. Rörliga 
föremål ligger kvar länge i bil
den och ser genomskinliga ut. 
Det är möjligen användbart för 
spökeffekter, men blir ganska 
tröttsamt i längden. Hos en Sa
ticon blir bilden mycket klarare 
och praktiskt taget fri från så-

l de undre bilderna är scenen belyst enbart av taklampan i bilden. 
Märk skillnaderna i flirger och mörka detaljer. Den högra bilden är i 
verkligheten ännu sämre än denforefaller här på grund av högt brus och 
på grund av att alla rörelser avslöjar kamerarörets långa efterlysning. 
Långa smetiga svansar hänger vid varje rörelse i bilden från 
standardvidikonen till höger. 

dana fenomen . 
Bilder med starka kontraster, 

t ex upptagning av bilstråIkas
tare i mörker, är dock fortfa
rande svåra . Strålkastarna' ger 
långa - gröna - ränder i bilden. 
Ett liknande fenomen kan man 
också se på professionella kame
ror i tv-program där Plumbiko
nerna ger släp, som dock i regel 
är röda. 

Vid riktigt låga ljusstyrkor 
kan man öka förstärkningen 
med en särskild omkopplare. Då 
ökar bruset en aning, men i regel 
är den ökningen praktiskt taget 
omärklig. Allt som allt för det 
här med sig att JVC:s GZ-S3 är 

användbar i normal rumsbelys
ning, och ger bilder som ser ut 
ungefär så som ögat uppfattar 
dem. Ett öga ser visserligen 
åtskilligt mer, men då är det 
nästan nere i sitt svartvitkäns
liga område! 

JVC:s kamera har omkopp
lare för el- och dagsljusfärgtem
peratur, samt dessutom ett läge 
för automatisk vitbalansering 
om standardlägena inte skulle 
passa. Bländaren styrs automa
tiskt, men det finns möjligheter 
till manuell påverkan. Antingen 
kan man låsa den till ett värde 
som automatiken ställer in , eller 
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kan man öppna något steg för 
motljuskompensation, eller 
också kan man stänga den ma
nuellt. Med den senare funktio
nen kan man ås tadkomma 
snygga ned- eller upptoningar. 

Kombinationen av den bär
bara HR-C3 och den ljussta rka 
GZ-S3 gör det alltså möjligt att 
ta bilder överallt uta n hänsyn 
till ljus eller läge. 

Spelare och kamera 
i en enhet 

Med en speciell metall ra m 
kan man bygga samman kamera 
och spelare till en enhet. Om 
man gör så får man en hanterlig, 
om än något tung enhet. Tidi
gare har JVC haft för sed att 
bygga in mikrofonen i kamerans 
handtag, vilken a lltid fört med 
sig slammer från avtryckaren 
vid inspelning. Man har vari t 
tvungen att använda en lös mi
krofon om man velat ha "an
ständigt" ljud . 

Numera har man slopat 
handtag.et och placerat mikrofo
nen mera ostört. Nåja, man har 
inte helt slopat handtaget, men 
i stället för det pistol handtag 
man haft tidigare har man nu 
infört ett mycket bättre grepp
system av det slag som Sony 
sedan länge använt på sina vi
deokameror. 

Man hå ller runt en "klump" 
på sidan av objektivet och får 
stöd aven rem, som ligger runt 
handen . Såsom genom ett troll
slag hamnar då tummen mitt för 
avtryckaren , som all tså blir lätt 
att nå. 

Det finns en hake med det här 
systemet, och det ä r att man 
måste vara högerhänt. För vä ns
terhänta blir det hela väldigt 
bakvä nt. 

Högerhandingar får dock fint 
grepp om kameran, både när 
den används för sig och när man 
bygger samman den med spela
ren. I det senare fallet uppstår 
det emellertid åter en del mikro
fonproblem . Spelaren är ganska 
högljudd och ljuden från den 
fortplantar sig genom ramen så 
att man får en del skrammel och 
surr med på bandet nä r man 
spelar in. Lösningen blir här att 
använda en lös mikrofon. En 
sådan kan man t ex fästa på en 

Ingen konst 
aH göra 
vldeobllder 

Koppla in en kamera till en tv. Rikta kameran mot skärmen, och du/år 
optisk återkoppling. Genom att ställa objektivet, bländaren och 
färgtemperaturen och genom att luta kameran kan du /å en mängd 
otänkbara mönster som virvlar och vrider sig snabbt eller långsamt över 
skärmen! Våra avbildningar här ter sig väldigt bleka i jämförelse med 
den explosion i färger och/ormer som möter betraktaren i verkligheten! 

bom i tillbehörsskon. 
r sammankopplingsramen 

finns en "inbyggd" kabel som 
lätt kopplar samman spelare och 
kamera. Den in nehåller också 
en fullständig fjärrkontroll (i n
klusive strömbrytare, vilket är 
viktigt!) som hamnar under ka
merans "manöverpanel". Man 
behöver alltså inte rota på spela
rens manöverknappar, som 
ham nar längst bak i paketet 
utan kan stänga luckan om dem 
och koncentrera sitt knappande 
till ett enda ställe. 

Ny kvalitetsnivå 
för VHS-spelare 

Det här systemet består av två 
dela r, och man kan använda 
kamera och spelare i andra 
kombinationer än dem vi har 
här. Bäst bruk av de genom-

tänkta funktionerna får man 
dock med just den här kombina
tionen. Ingen annan ka mera har 
t ex inbyggd strömbrytare för 
hela systemet. Likväl kan kame
ran med fördel anvä ndas till 
andra spelare, liksom man i 
princip kan a nvända andra ka
meror t ill spelaren. 

Vi har jämfört spelarens bild
kvalitet med en normal VHS . 
Den stora skillnaden vi märkt är 
att bilden från VR-C3 har 
märkbart lägre brus, både i fär
gerna och i den svartvita grund
bilden . Bildskärpan ungefär lika 
bra som från en bra VHS-spe
lare av konventionellt snitt. 
Brussk illnaden ä r svå r att visa i 
bild eftersom bruset rör sig och 
praktiskt taget integreras ut och 
försvinner vid fotografering. 

Det har sagts från början att 

man siktade på att åstadkomma 
bättre bildkvalitet i V HS-C ef
tersom banden skulle "tåla" att 
kopieras utan att kva liteten 
skulle bli a lltför dålig. Uppen
bart har man lyckats bra med 
det hos JVc. Till en del uppnår 
man förbättringen med High 
Grade ba nd . Sådana finns till
gängliga också för normala spe
lare, men där blir skillnaden i 
regel inte så stor. Uppenbart är 
elektroniken förbättrad i kom
paktspelaren . Samma förbätt
ring borde gå att åstadkomma 
med de stora VHS-spelarna, där 
man ännu inte utnyttjar allt som 
High Grade-banden kan pre
stera. 

När man redigerar videoband 
genom att kopiera är det f.rämst 
bruset som blir sämre. Den för
bätt ring man uppnått här är 
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Nu är olika kameror olika lämpliga for sådan här lek. JVC:s lilla 
Saticonkamera visade sig vara mycket spännande, liksom de flesta 
andra Saticonkameror. Standardvidikoner har vi aldrig fått så 
spännande resultat med. 

a lltså mycket välkommen. Vi 
jämförde ett ba nd som kopierats 
frå n VH S-C med ett direktin
spela t på en stor VHS-maskin 
och kunde kna ppast upptäcka 
någon skillnad . 

Med den kompa kta VHS-ver
sionen få r ma n en verkligt liten 
och "porta bel" utrustning för 
videoinspelning. HR-C3 och 
GZ-S 3 frå n JVC ger dessutom 
en bild som är mä rkba rt bättre 
ä n sta nda rd VHS. Frä mst ä r 
bruset lägre. Ka mera n ha r 
fra mför a llt små dimensioner, 
mycket god lj usStyrka och lågt 
brus, även i då ligt ljus. Norma l 
rumsbelysning räcker till för bra 
bilder. Systemet är bra genom
tä nkt med full stä ndiga fjär rkon
troller. Det vi sakna r mest ä r en 
insert-funktion för ava ncerad 
di rektred igeri ng. • 

Data & priser 
enligt generalagenten JVC 
Svenska AB. 
Spelaren JVC HR-C3 kostar ca 
7000 kr. Kameran JVC SZ-C3 
kostar ca 6 500 kr. Ram fOr 
sammansittning av kamera och 
spelare kostar ca 1 250 kr. 
Data JVC HR-C3: 
Inspelning enligt VHS-standard. 
Speltid max 30 minuter. 
BrusavstAnd video. 45 dB. 
UpplOsning 240 linjer. 
FrekvensomrAde ljud 100 Hz -
10kHz +/- 6 dB. 
BrusavstAnd ljud 40 dB. 
EffektfOrbrukning 8 W. 
MAn 182 x 75.5 x 203 mm. 
Vikt 2.36 kg med baneri fOr 40 
min. 
Data JVC SZ-C3: 
1 /2 tums Saticon. 
UpplOsning 270 linjer. 
BrusavstAnd video 45 dB. 
Klnslighet 30 lux. 
Motorzoom 6:1 8 -48 mm f1 :1.2. 
SOkare 1 tums IOstagbar monitor. 
EffektfOrbrukning 5.5 W . 
MAtt kamera 100 x 115 x 223 
mm. 
MAtt sOkare 60 x 35 x 159 mm. 
Vikt 1.25 k . 

" 

" ~ 
. :/ ,I .' , 'f) ) • ., .' I . .,

DA-omvandlare 
för digitalljud 

, 

PCM 51 är en DA-omva ndla re 
i hybridutförande frå n Burr
Brown, som svara r mot den ja
pa nska elektronikindustr ins speci
fi kation för PCM-Ijud. Den fi nns 
i ut fö ra nde för både ström- och 
spänningsutgång och innehåller 
en intern spänningsreferens samt 
kan erhållas med a nti.ngen 16 eller 
14 bitars upplösning. 

Maxi mal olinjäritet är 0,006 % 
av hela området. Vidare har den 
ett dyna miskt område på 96 dB 
och typiskt + 1- O, I % förstärk
ningsfel. Nä r alla 16 bitarna a n
vä nds är distorsionen 0,003 % vid 
max spänn ing. Denna siffra ökar 
till 0,004 % om bara 14 bitar 
används. 

Digital skala 
Beckman presentera r nu en ny, 

lO-va rvig, 3-siffr ig ska la, typ 215, 
som dels är robust och noggra nn , 
men också har modern design. 
Typ 215 ger avläsningsmöjlighet 
frå n O till 999 med gradering ned 
till 1/50 av va rje va rv. Si ffro rna 
är vi ta mot svart botten . Skalan 

• , .. 
Versionen med strömutgå ng 

ka n leverera +1- I mA och 
svänger in på 350 ns efter ett 
st römsteg på I mA. Versionen 
med spänningsutgång ha r ett 
sving på +1- lO V max och 
svänger in sig efter 5 us vid en 
20 V stegspänning. 

För a tt minska utgångsfelet 
som orsakas av obalans på in
gången lasertrimmas varje 
pe M 5 1. Obalansen fö r versionen 
med spänningsutgång motsvarar 
max +1- 100 mY. 

Omvandla ren drivs från + I
l S V och drar då 25 resp 40 mA 
från den positiva och negat iva 
matningen. Kretsen arbeta r inom 
temperaturområdet O-70°C. 

Svensk representa nt : S~ensk 
Teleindustri, tel 08/38 03 20. 

passar a lla axlar med 6,35 mm 
diameter. 

Priset är 165 kr plus moms och 
skalan lagerförs av AB NordQ~ist 
& Berg, tel 08/69 04 00. 
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• De senaste åren har gått i ett blixtrande tempo när det gäller utvecklingen och användnings ... 
möjligheterna för databaserade informationssystem av alla slag. 

Alla är vi snart med på ett eller annat sätt. Dataproffs, användare och beslutsfat ... 
tare. Fler och fler berörs och fler och fler söker information. Enkel, överskådlig och lätt ... 
begriplig. Inte om vad som kan tänkas hända i en oviss framtid utan om vad som händer nu. 
Praktiska exempel på hur olika företag utnyttjat dagens datateknik i sin verksamhet. Fakta 
som går att ta på och använda sig av. 

Det är den här typen av information vi kommer att inrikta oss på i Datavärlden. En 
ny och annorlunda tidning jämfört med vad som hittills funnits inom området. Nära släkt 
med Dagens Industri och med samma journalistiska grepp och lyhördhet för det aktuella 
och väsentliga. 

Första ordinarie numret kom redan 24 januari. Specialinriktning: lättillgänglig 
information var 14:e dag kring väsentligheterna inom datavärlden. Kort sagt, lönsam läs ... 
ning i en tid då vi inte längre har. btist på infonnation - utan brist på användbar [ AFFÄRS-] 
information. FÖRlAGET 

,---------------------- -------------, 

Ja tack! Jag vill prenumerera på Datavärlden. Som extra förmån 
vid en helårsprenumeration får jag en timmes söktid på Affars
data, Affårsförlagets fulltextdatabas för näringslivsinformation. 
Erbjudandet gäller en gång per företag to m 31 mars 1983. 
614 D Helår 190 kr 615 D Halvår 98 kr 

Namn 

Titel 

Företag 

Adress Tel 

Postnr Postadress 

I Mitt företag behöver ex. 

I 
Frankeras ej I 
Datavärlden I 

betalar 
portot. 

DATAVÄRLDEN 

SVARSPOST 
Kundnummer 28485027 
103 60 Stockholm 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

~ g 
.:l 

~ 
L Betala inte nu. Vi skickar inbetalningskon. AT 283 
---------------------- ---__________ -.J ~ 

DEN SOM FÖLJER MED I DATAUTVECKLINGEN 
ÄRao-TALETS VINNARE! 

AfHi rsförlaget, Box 31 ,10363 rockholm. Tel. 08-7364000. tgivare av bland annat Veckans affärer, Dagens Industri och AfHirsdata - näringslivets informarionsbank. 
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MICRO-PROFESSOR 
!Ut lIJt t/He ltIIJt .' 
#tA;u;tlatblUt 4()/It §e'l tIi# tIHt tia 6dti;f/~. 

• Baserad på Z 80 
• Komplett utbyggbart mikrodatorsystem 
• Utförliga instruktionsböcker 
• Stort urval av kringutrustning 
• En mikrodator du har råd med 
• I nbyggd högtalare 

E-Prom 
programmerare och raderare 
• För 1 K . 2 K. 4 K 
• I C-sockel med utdragsspak 

Musikgenerator 
• Orgel • Rytm-enhet 
• Piano 

Talsynthesizer 
• Talande klocka • Utbyggbar 
• 1200 ord 

Printer 
• 20-tecken • Matris 5x7 ch 
• Thermoprinter 

Jag är intresserad av er M icro-Professor och önskar : 

o Er nya katalog Yrke 

o Vidare information Namn ----------------f D 
o Ring mig Arb .omr. _____________ _ --1 

TERCO INSTRUMENT AB 
o Besök av säljare 

för demonstration 
Adress 

Box 2004 
Postadress _____________ --1 

12702 SKÄRHOLMEN 
Tel 

TERCO Instrument 
Box 2004, 12702 SKÄRHOLME N, Tel . 08 - 88 02 00 

72 RADIO & TELEVISION - NR 2 - 1983 Informationstjänst 22 



, 1 1 • '5 , ) , 

, " ,. "" " ,,p " '1 " '. " '-; " ,, 
1] " U ". , " l. " 2 .· 22 " 21 " i. 

2~ " l" " 17 " . " D " 1-. · 11· i2 

n "l.· . ". ". " ':ii "1' " .• 
• ' ".2".1 "."".' ".,, ".,, ". , 
.) . ~ • • ~I " '2 · '1 " OS" • '1~ • ~4 

1" · ';4 " 'n · '4· ", " '2 · '1 ' ,. 

Informationstjänst 23 
RADIO & TELEVISION - NR 2 - 1983 73 



58 st. GAMMA 111 
marmor högtalare 

1800:-/st. 
inkl. moms 

• Effekt-tålighet 120 W, 
• Brett frekvensområde 
• Bro tronsient återgivelse 
• Profilerod oluminiumtråd 
• Alnico mogneter 
• Verkningsgrod 1% = mycket hög 

GAMMA 111 M 
- en medaljerad högtalare vid Grand Prix tävlingar. 

RING 0760/92190 

iAc" Prekv'ell.sia GeTe AB 
STOCHOLMSV.37 194 54 UPPL. VÄSBY . TEL. 0760/92190 
AUDIO * VIDEO * ELEKTRONIK 

74 RADIO & TELEVISION - NR 2 - 1983 Informationstjänst 24 



RELI~BLE, ACCURATE MEASUREMENTS 

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

Amazing quaiity at low eost / 

J X QIGIT LCD DISPLAY 
..;.r...-l----WlTH AU TO UIO, 

AUTO POlAIITY, LOW BAT . 

P-~~--:~~~~~----,. HI VOLT fOR 

IN lINI PUSH .. UTTOOIS 
ARI IASY TO USI. 
COlOR COOID 'UTTONS - __ -.:.._ 
fUNCTlON PANEl ALLOW 
SPIIDY IANGI SIUCTION 

UNIRIAKAal AlS 
PlASTIC Tft.T-STAND -----' 
fOR IINCH-TOP USI 

HC 6010 

RECISSID INPUT lACKS 
AVOID SHOCK HAZAID 

398:-
3 1/2 Siffrors LCD Display 
0,5% Ba sonoggr anhet Max 10 A 
Inimpedans 10 Mohm 
HÖg (2,8V) eller Låg(540mV)spänning 
för resistans och diodmätningar 
Fullt överbelastningsskydd, skyddad 
transient spänningar till 6 kV. 
Testsladdar, batteri, bruksanvisning 
l års fabriksgaranti 
200 timmar s batter ilivslängd 
9 V Standardbatteri 
Mätornråden 
DC V O,lmV - 1000V 
AC V O,lmV - 750 V 
DC A O,luA la A 
AC A O,luA - 10 A 
Res. O,lohm- 20Mohm 

mot 

DIODf TEST . 
LO VOLT fOR 
IN -CIRCUIT RlSISTANCI 
MfAS URfMfNTS 

,.FIII~--OVfRL.oAD PKOTfCTlON 
ON All KANGIS 

• -• 
HC 7040 

+moms 
479:- +moms 

0,1% Basnoggranhet 
2000 timmars batterilivslängd 
Max 10 A 
i övrigt samma data som HC 6010 

ingår 

M I Kll K()m~()"B"t A~ 
(J()X lllll4 
12<111l 1i8~BPStB" 
TBI: 1l8- 881<1 Il Il .88 71l Illl 
BJÄLLERVÄGEN 38 VÄSTERTOR~ 
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76 

kretskort 
snab bt 

& 
enkel! 

UV - E xponeringslåda -t idur 

30w :4Eu 785 :- "" 80w : 10Eu 1295 :-

Ets Itramkalln ing s a ppa ra t 

35x35cm 575 :-:: 16 st Eu 1595:-

--- dessuto m finnes : ---

Mont eri ng s-och ljusbord 47 x2 0 / 62 x 40 - 625 :-/ 1095 :-: Borrmaskin 795 :-

UV - lysrör 149 :- ; Hållare ; Transformatorer ink! . /agprofil ; Dioder + s ta b b kretsa f : 

Rasterfolie 2.54mm : Montagefolie ,matt o. klar : Kylf läns Hängd : EpOXi harts : 

Direkt pOS itiv film: Litografisk film : 19" kort ram : RAM 4116 . 14:- : nya lägre priser : 

Gnugg isar ; Ets medel ; Framkallare : För tenn i ngsvätska ; Aluminiumlador fr. 35 :

Fotoresist belagda laminat -sto r sorter i ng ! - CPU kristaller 15 :-: CB-x tats !! 

MEMOTECH Box 25056 10023STH TFN ' 51 7740(08) 

26 

MIKROTEMA 2000 
NY KORTSERIE r9 
AVANCERAD DATORKRAFf U 

Exempel: Snabb dator - ZSOB 6 MHz utan waitstates_ Stort minne - 256 
Kbyte RAM med bank select Dubbel floppy c;ontroller hanterar alla 
5 1/4" och 8" drivar på marknaden. HOgupplOsningsgrafi~med 8 flrger, 
zoom och panorering. 

Operatinyste.: CP/M, MP/M 

Tilllmpnlnpr: Industriella styrsystem (snabb bearbetning, stort primAr
minne). Videop.resentations system (avancerad grafik). Kontonauto-
mation (fleranvlndanystem - god ekonomi): . 

Prisexempel: CPU 2280 och FDC 2765 (komplett CP/M eller MP/M 
dator) med dokumentat!9n och erforderlig programvara: Pris omon
terade 1895 kr. Pris monterade och körklara 6995 kr. 

MIKROTEMA AB 
ÄngsullsvIgen 62,16246 VÄLLINGBY, Tel. 08-760 55 63 

Densna~baste 
"ägen till . 
130.000 HIFi-, 
IIftI Video- . 
I Yl I ktrOnlkoche e . 
entuSiaster. 

Ring 
annonsavdelningen 
·08/736 4000 

Senaste instrumentnyhet! 
OSCILLOSKOP-TESTER 

• 'jT 

t 
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SOLECTRO AB Box 62 237 00 Bjärred Tel. 046/29 35 55 
FRAMKALLNINGS
ETSAGGREGAT 
• Supersmal glaskyvett 

(H 350 x B 370 x D 15 mm) 

• Plastsk'l och kyvett ram. 
• Cirkulationspump (220V) 

med cirkulatIonssystem. 

• Luftpump(220V) med 
luftfördelnlngsslang. 

• Vii rmestav, reglerbar 
(100 W/220V) termometer. 

• Kretskortsh'"are stiillbar i 
höjd och bredd. 

Aggregatet är speciel lt lämpat tör tillverkning av prototypskort. 
Det ger god kontroll av arbetsgången tack vare glaskyvettens 
goda transparens. Aggregatet kan komp letteras med upptil13 
glaskyvetter i samma ram konstruktion. Pris 643:- exkl. moms 

TELKO AB STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ VÄSTERAS 
08/54 18 40 Vx 031/830310 Vx 040n 23 90 v. 021 /120365 

Informationstjänst 29 

...... ~COMPANDER/LIMITER 
('():'o.1 I'ANIlEH/ I.li\IJTEH :11' en hii/-:klalllath h l'usl'cducc ri!l ).:s

hln kli oll kllmhinC l'ad med CII IHrn:i mli },! limiter. allt )1:1 cll klll't. 
( 'umjlandcrll hest:l !' al separa ta kl'clsa,' fbi' kompression lIeh 
expansioll. Limitern arhct3r till sammans med kOmpl'CS3111'n 
ri.i!' all rtirhind !'a hl a m ii1ll1ad a \ handel \Id illspcJnill~ sa ml 

SOITl Ir3nsicnllSk\l ld. 1.i mitcl ' lll l-( inll':i dcl' \ u l +12 dHm . 
(,()~lI' )\ ;":I)EH / II M rn: H NS ,hnamlkumr!lIlc ii,' slunc :in 10U d B. 

Spcdcll om stlq.: lir :i~nad IU'lIhlem slIm pumplllllJ.:", mndulatilllls
" r II S tI('h 81Hl ra IIdnslo. ade uffektel' m'h I'usllltalel hal' !ili\ il ell 

nn dwl ,:imll och \ii l rtln~CI andc ',,'u srUlhlt"cdll~, 
'1'\;1 kurt cl,rll n l ras liir SIC I'CII o(>h ~CI' d;1 s k nlllnilnrlunkti oll, 

II \ S 11I'lI s l 'clhu'cl'ad rncdhii l' lllll~ \ III 1I1~I \c lrlln~cll, 

~1)NT:\t\,T'\ tlSS ",i 'li( YTTFHI J(; ,\In: INFI )JL\Ii\'!'H!t, '" I'Hb, 

.\1I)IIIt\, ;\TA l rJ(;J-:N + J)J-:~ltl - ~j\SS I': '!'T !ilir lJina fö ,' 10: -. 

INGENJORSFIRMA 

LEIF MARENlUS & CD HB 
BOX 5086 42105 VASTRA FROL' INOA POSTGIRO 16377-4 TELEFON· 031 :47 9J 47 
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MOSPOWER 
OBS 1 

Svensk 
tillverkning 
MOS 100 

2xSOWATT 
MOS 160 

2x80WATT 
MOS 200 

2x100WATT 
MIN ICs' nya revolu t ionerande MOS FET effektförstärkare är uppbyggda med moder
naste teknik och med HITACHIs nya spännings- och strömlåliga MOS FET effekttran· 
sistorer med " rörkaraktärist ik ". På grund av att övre gränsfrekvensen för MOS FET· 
transistorer ligger ca 10 gånger högre ån för vanliga transistorer kan man öka snabb· 
heten, SLEW RATE, och minimera transientintermodulationsdistorsionen TlM (OlM , 
SID etc). 

Förstärkarstegen är uppbyggda på ett dubbelsid igt kretskort av epoxylaminat och de 
vikliga drivkretsarna är ingjutna i värmeavledande epoxy för bästa temperaturstabili· 
tet. Modulerna levereras färdiga med monterad kylare samt intrimmade och körklara. 

MOS 100 OCh MOS 200 är kompletta MOS FET Slereo-effeklförslärkare. De leve
reras i lättbyggd byggsats med trimmade förstärkarmoduler , låda, nätaggregat samt 
byggbeskrivning . Lådan är byggd enlig t 19" rackstandard och är mekaniskt mycket 
stabil. Panel mått: 110 x 482 mm. Djup : 205 mm. 

MPM-l00 är en förstärkarmodui med samma uppbyggnad som de som ingår i MOS 
160 och MOS 200. Med ± 40 V drivspånning ger denna modul 100 Watt i 4 ohm och 
70 Watt i 8 ohm. Mått : 1\15 x 100 x 56 mm. 
Gemensamma tekniska data : 
Ingångskänslighet 0,775 V 
Ingångsimpedans 10 kohm 
Högtalarimpedans 4 ohm -
Frekvensomfång -1 dB 3 Hz-3SO kHz 
Effektbandbredd -3 dB 5 Hz-1SO kHz 
Distorsion THD 20 Hz-20 kHz 0,003 % 
Dämpfaklor 100 
Slew rate 50 V/usek 
Störavstånd 110 dB 

PRtSER MOS 100 2x50 Watt 990:-
MOS 160 2x80 Watt 1290:-
MOS 200 2xl 00 Watt 1490:-
MPM-l00 !örslårkarmodul 445:-
Handlag 2 Si 50:-
Näiaggregal för 1 eller 2 si MPM-l 00 295:-

Priserna 
inklusive 
21 ,51 % moms 

Katalog mot 10:- i sedel eller frimärken. 

Box 12035, 75012 UPPSALA 
Butik Prästgårdsgatan 1. Te l. 018-109390 

Informationstjänsl 32 

ZX81 
• Machine Code and Better Basic 
• Computer Puzzles 
• Mastering Mach ine Code on your ZX81 
.20 Simple electronics Projects 
• 49 Exposive Games for the ZX81 
• ZX81 ROM disassembly, del A 
• ZX81 ROM d isassembly, del B 
• Mer om BASIC 

pris (exkl porto) 
135:-
106:-
135:-
106:-
94 :-

116:-
135:-

• I/O -tekn ik med mask inspråksprogrammering 
106:-
116:-
135:-• I nä rkamp med mikrodatorn 

VIC 
• Symphony fo r a melancholy computer 
• Getting Aqua inted with your VIC20 
• ZAP! POW! BOOM! Games for VIC20 

ÖVRIGA 
• The personal computer 'guide 
.39 Tested p'rograms fo r the ACORN 
• Pasca l for Human Beings (Apple, ZX81) 
• Getting aquainted w ith your Acorn Atom 
• BASIC Stress ana lys is 

OBS! Fler titla r kommer. Begär information! 

Studieförlaget 

116:-
116:-
145:-

116:-
106:-

94 :-
145:-
152:-

Box 386, 751 06 Uppsala l , Telefon 018-155390 
------------------------------------------ ----------
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TOMARoMM 
0,5 % basonoggrannhet DCV 

Tra nsist or hFE - mätning 

20 M n resistansområde 

10 A , DC - område 
Diodtester 

Fickstorlek 

minator, 
väska. 

MIC-
3300A 

• 
• 
• 
• 

Kontinuerl ig kortslut ningssummer 

0 ,5 % onoggrannhet DC - omr . 

20 M n resistansområde 

1 o A , DC och AC 
Diodtester == '!!!J!!!!!!3 • MIC-

6000Z 

Fickstorlek 

490: ~1. momsl 

Testprobs (röd och svarll + extra 
säkring ingår. 

Generalagent --...,..------------------{ 

PILE commerce 

Norrtornsvägen 1 5 
5·572 00 Oskarshamn. SWEDEN 
Telefon: 0491·838 11 
Kunder i Dan, Fin. o . Nor . 
förskott .... 20 sek/mod till post 
giro: 47 18 36 · 7 el. bankcheck ! 

Jag beställer ....... st MIC·3300A Il 375:- O mer infor· 

..... .. st MIC-6000Z Il 490: - O mationi 

Jag har 14 dagar full returrätt på oskadade varor . 
1 års garanti . Moms !Sverige) , frakt t illkommer , 

Namn 

Adress 

Postadress 

Informationstjänst 33 
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•• 
ALL! MOJLIG! 

Det kostar bara 15 kronor per rad att annonsera under '~LLT MÖJLIGT" 
-Radio &Thlevisions radannonser. Annonsen skall inte vara längre än 10 rader. 

L::1gsta pris är 45 kronor (3rader). 
Har du något att sälja skall du prova '~LLT MÖJLIGT". 

Rra·1983 

I[ ]j 
zxå 1-ägare se hit! Register
program till ZX81 16k RAM 
med plats för t. ex namn, 
adress, tel nr mm med upp 
till 256 tecken för varje 
namn. Du kan söka, ändra 
och komplettera i det 
lagrade registret på ett 
enkelt och snabbt sätt. End. 
30:- + porto. Portofritt vid 
likvid till postgiro 648956-1 . 
Lars Häggiund, Box 167, 
681 01 Kristinehamn. 

PR-RADIO HY-GAIN V, 
gamla hederliga modellen. 
Koplett telegrafikurs 
(40-takt). Tel. 011-315 43. 

Använd kupongen. Den finns i tidningen. 

I~[ SÅLJBB~JII~[ SÅLJBB~JI 
Sentec PA8 2X70W säljes 
för 700:- eller högstbjud
ande. Tel. 0381-16219. 

TRIO, WAVETEK, LEADER, 
DATA PRECISION RT71-80 
PE 71-82, RE 72-78, Byte 
mm. Div. komponenter 
billigt! Tel : 752 7083. 

SLUTSTEG HARMAN 
KARDON CIT16 2X 150 W, 
FörförstärkareHKCITS11S 
SÄLJES. Tel. 036-16 44 54. 

HAFLER DH-101 pre-am p, 
1.475:-. Oanvänd i original
förpaCkning (220 V). 
Ring Anders! 
040-91 1990 (teL-svarare). 

MATRISSKRIVARE Anadex, 
nypris 8950:- + moms, sälj. 
f. 3000:- + moms. Mikro
datorkort 800:-. 
031-53 54 44. 

HEATHKIT-KURS EE3101-
04 + ET3100 Hammariund 
SP600-JX21 0,5 - 54 mhz. 
Pris 2200:-/st 
08-711 69 46 efter 18. 

2 RT 70/80 Horn med 
Isophon 12 tum och Pioneer 
PD 50/50. Måste ses o. 
höras. Tel. 08-8241 01 ef. 
18. 

Två AKG kondensator
mikrofoner (rör) mod C-28-
29-30 m aggregat 1300:
Ring tel : 08-46 75 17 
(tel-svarare). 

RT kompl. 73-81 , välvård. 
400:-/9 årg. TI-59 m. skrivare 
PC-100B nyskick, 2000:-. 
Tel. 0281-10008, kl. 8-18. 

Stort exklusivt horn hög
talarsystem. Billigt. 
Tel. 08-30 54 69. 

78 RADIO & TELEVISION - NR 2 - 1983 

SURPLUS från färg-TV radio 
bandsp. mm. Innehåller 
kretskort med transistorer 
rör motst. kond. trafo spolar 
mm. 5 kg 80 kr inkl frakt 12 
kg 160 kr inkl frakt. 
Werner Rudolf, Box 53, 
682 02 Filipstad. 

I[ 
•• KOPIB JI 

NAKAMICHI 630 FM 
TUNER PREAMP. SVAR
TELOXERAD FRONT. 
Kjell Stenberg 0346-17864 
efter klockan 19.00. 



Billigt 
Det kostar bara 15:- per 
rad att annonsera under 
"ALLT MÖJLIGT", 
Radio & Televisions rad
annonser. 

Med kupongen här intill 
är det enkelt att fylla i 
en bokstav i varje ruta 
och lämna en ruta tom 
mellan varje ord. 

Du ser genast hur många 
rader det blir och vad an
nonsen kostar. 

Annonsen får inte vara 
längre än 10 rader: 
Lägsta pris 45:- (= 3 
rader). 

Har du något att sälja 
eller vill du köpa något 
eller kanske byta - då 
skall du prova 

"ALLT MÖJLIGT".! 

Kom ihåg att 
radio & 
television 
glömmer man 
inte bort om man 
kommer ihåg att 
PRENUMERERA! 
Glöm inte bort det! 

Manus till ALLT MÖJLIGT . 
radio&televisionsradannonser 1983 

Utgivningsdagar och N l 2 3 4 5 6/7 8 9 10 11 12 
manusdagar 1983 :.:.u::::m~m:::.e:::;r--.:.._+=-_+=-_+=--:--+=-_-r=-:.-=---+=-_-t.:...._F:""'-F~-r=:....-.. 

Utg.dag 30.12 3.2 3.3 7:4 5 .5 2 .6 28 .7 25 .8 29 .9 27 .10 24.11 

SJcrivdinannonshärl 'Manusdag22 .11 22.12 25 .1 25 .2 25.3 22 .4 20 .6 19.7 23.8 20 .9 18.10 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

D E T G Å R I N 34 TECKEN PÅ VARJE RAD 

Namn ...... ... ..... .... ..... ....... .... ..... ... ............ ... ........... ...... ............ .... Tel ......... ....... .. ..... .... ............ .. ..... . 

Adress ... ..... ............ .... ..... ... ....... ... .......... Postnr ... .. ..... ....... ....... Postadress ...... .... ... ..... ..... ........ .. . 
OBS! Endast förskottsbetalning med check eller per postgiro till Affårsförlaget Å&Å AB. 

~P~O~8-~M~k ~o~n~e~R!::a~n~sl DCh~ b~g~ _ ~ 

PRENUMERATION 
Ja, jag prenumererar på RADIO 8c TELEVISION ett ådramåt 

och får 12 nummer (U utgåvor) för kronor 162: - Jag betalar 
senare när inbetalningskortet kommer. 

VAR GOD TEXTATYDLlGTl 392 

Efternamn .. .. .. ... .......... ..... .. ... ...... ........ .. ........ Förnamn .......... .... ... ... .... .. ........ . c/o ................. ...... .. .. . . 

Adress .... ... ... ... ... .... ...... .. ... ... .. ... ....... .. .. Ibstnr .... ..... ..... .. .. ...... Ibstadress .... .. .. ... ......... ..... ... ..... .. ..... . 
Gata,postlada,boxetc 

Land..... .. .. ... ... ..... ........... ......... ....... ..... Personnummer .... ... .. ........ .... ... ......... ..... ... .... .... .. . 

.--------------------- -- -- -- -- -- -- -- -- "-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Vill du veta I 

mer? . I 
Radio & Television hjälper I 
dig gärna med ytterligare I 
upplysningar om de pro
dukter som annonseras i I 
tidningen. Ringa in num-
ren på de annonser som I 
du vill veta mer om. Varje 
annons är ju försedd med I 
ett nummer. Det är bara 
att 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-Jo 
nadsfri! Sänd in kupongen 
inom 6 månader. 

•• 

INFORMATIONSTJANST 
Jagvillvetameromhärförkryssacleannonser: CD CD CD CD CD CD (}) CD CD ® 
®®®@®®®®®®@@@@®®®@@@ 
®®@®®@@@@@@@@@@®®@@@ 
@@®®@®®@@@®®@®®@@@@@ 
@®®®@®®®@®®®®®®®®@®® 
®®@®@®®@®@@®@@®@@~@@ 
®®®®@@@@@@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@®®®@@@@@@@ 

Företag .. ... .. ... ....... ... ... ..... ..... .. .... ..... ........ .... ..... Namn ..... ... ....... ..... .... ........ ... .... ...... ..... C/o .. .... ... ........... ....... ...... . 

Adress .... .. .......... .... .... ....... .... .... ... ............ Ibstnr ........... ... ... .. ...... Postadress .. ... .. .... ....... .. .... .. ... ..... ...... ...... ...... .. . 
Ga' a.postlada.boxe'c Land .. .. .. .. .. ..... ... .. ............ .... ............ .. .. .. . [HT I 83 I .2 I 
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radio~ 
television 
Box 3188 
103 63 Stockholm 3 
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radio~ 
television 
Box 3263 
1 03 65 Stockhol m 

Svarspost 
Kundnummer 16345399 
1 03 60 Stockhol m 3 
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&' betalar portot , 
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-----------------------, 

Informationstjänsten 
raer & teI~iSion 
Box .3188 
103 63 Stockholm 3 
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Brev- , 
porto , 
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I 
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Beel ? ag. 
Ja, om du tänker syssla 
med närbildsfotografe
ring behöver du en bälg. 

Men du lär dig inte ta 
bättre bilder genom att 
köpa en bälg. 

Det gör du genom att 
läsa Foto. 

• 
Stativ? 

Ja, om du verkligen viI! 
ha knallskarpa bilder 
behövs ett stadigt stativ .. 

Men du lär dig inte ta 
bättre bilder genom att 
köpa ett stativ. 

Det gör du genom att 
läsa Foto. 

För prenumeration 
ring 08/34 07 90 

[?@U@ 
Sveriges fototidning. 



Vi har gjort de~ lättare f~r dig att hitta rätt produkt och tjänst 
~A mark.naden Id~g . ~~rJe pro.~uktl tjänst är placerad under 

Datorer 
* * VIC-20 CHOCKI * * 
Gäller det VIC ring GRANA! 
Ny katalog! 

GRANA 
Telefon 01S-39 SO 77 

PROGRAMBANKEN 
Massor av program och t ill
behör till ABC-80, ABC-800, 
VIC-20. Lägsta pris -
Beställ ditt exemplar nu! 

CR-TEKNIK DATA 
BJörkered 312 00 Laholm 
Telefon 0430-261 79. 

LAT DIN ZXS1 TALA 
Plugga in Supertalker och 
Din lX81 talar genast 560 
förprogr. engelska ord. 
PLUS med litet program
mering 100-tals av Dina 
egna t. spel, tolk, utbildn. 
875:- inkl p.t. 

CADRE 
Box 119 362 01 Tingsryd 
Telefon 0477-112 91 

SENTEC PD-S 
Bryg.gkopplingsenhet nu 
375:- inkl. moms och frakt. 

AUDIOSCAN AB 
Stockholm: OS-31 04 SO-
5S0. Helsingborg: 
042-13 76 60-661 

JÄTTE-ABCSO-KATALOGI 
Nu här: 32KRAM 655:- , 
inverterad video 295:- , 
smartaid3 990:- . Datadisc 
Flexskivesystem mm mm. 
Sänd 8:- i frimärke el. check 
f~! vår 118+50-sidiga 
JATTEKATALOG! 

ABC DATA 
Box 2002 17502 Järfälla 
Terefon 08-761 66 55. 

Talsyntes för Din datorl 
Talsynthesizer med 
obegränsat ordförråd för 
lX81 och Spectrum.Arbetar 
med fonem. Helt komplett 
med inbyggd högtalare och 
di~ekt inkoppling till datorn. 
PriS end. 695 kr inkl. moms. 
Begär information. 

ARNSVIK-DATA 
Box 19017 
250 19 Heisingborg 
Postgiro 74 65 21-4 

ZX-S1 
56k i kassett 695:-, 16k i 
kassett 295:-, 56k + 
EPROM burner + parallell
port (CENTRONICS) kompi. 
m programvara på kassett
band 995:-, kort för extra 
EPROM o RAM med batteri 
backup under utv. 
Exkl moms. 

Generalagent: 
DIGlLOG Box 5110 
402 23 Göteborg 
Ordertel: 031-20 29 00, 

ZXS1/SPECTRUM 

lX81 minnen av mkt hög 
kva lite med 6 mån garanti. 
16K Ram i låda 495 kr. 16 K 
Ram utan låda 395 kr. 64K 
Ram i låda 995 kr Synthe
sizer +1/0 port för musik 
mm. 365 kr byggs. 425 kr 
färd. Gratis katalog mot 
dubbelt porto. 

ARNSVIK-DATA 
Box 19017 
250 19 Heisingborg 
Postgiro 74 6521-4 

PROGRAMVARA 
Vi har över 40 olika program 
för lX-81 , VIC-20 och 
ACORN ATOM. Exempel: 
lX-8 1 Assembler 65:-, lX 
Toolkit 75:-, lX Invaders 
50:-, VIC Schack 85:-, VIC 
Asteroids 85:- , Acorn 
Invaders 95:":, Acorn Star 
Trek 65 :- , etc. Exkl. moms. 

Generalagent: 
DIGILOG Box 5110 
402 23 Göteborg 
Ordertel: 031-20 29 00. 

ÅTERFÖRSÄLJARE 
Vi har ett komplett program 
av minnesexpansioner och 
andra tillbehör samt 
programvara t ill lX-81 
VIC-20 och ACORN ATOM. 
Vi antar återförsäljare över 
hela landet till förmån liga 
villkor. Kontakta oss omg. 

Generalagent: 
DIGILOG 
Box 5110 
402 23 Göteborg 
Ordertel : 031-20 29 00. 

VIC-20 
24k i kassett 750:- , 8k + 2 
extra expansionsportar 
395:-, 8k + 3 extra expan
sionsportar + kassett
simulator 545:-, EPROM 
burner + parallellport 
(CENTRONICS) komplett 
med program vara på 
kassettband under utveck
ling. Exkl. moms. 

Generalagent: 
DIGILOG Box 5110 
402 23 Göteborg 
Ordertel: 031-20 29 00. 
ACORN ATOM 
64k för montage inne i 
datorn 975:- , 128k 1595:- , 
kan byggas ut t ill 256k. 
TRS-SO-VIDEO GENIE 
32k för montage inne i 
datorn 545:-, EPROM 
burner + parallell interface 
under utv. Exkl. moms. 

Generalagent: 
DIGILOG Box 5110 
402 23 Göteborg 
Ordertel: 031-20 29 00. 

ORIC-1. Färgdator med 16 
eller 48k RAM . Vi säljer 
också ZX-Spectrum och 
minnen, tillbehör till lX-81 . 
Prislista/lnfo mot 2:- i frim. 

PROAVIS 
c/o B III berg 
VIkingagatan 39-41 F 
113 42 STOCKHOLM 
Telefon: OS-30 69 71. 

Elektronik 
ABCSO ÄGAREI 
128kRAM till ABC80 2195:
CRT80, 80-teckens tillsats 
till ABC80 895:- 16kRAM 
695:- inkl. moms. 

Ge-Jo Elektronik 
Box 30 520 30 Ljung 
Telefon 0513-506 73. 

Tillfälle Elektronik. 
PROM, RAM, CPU, Bygg
satser och komponenter till 
rätt pris. Katalog mot 10,00 
Kr på Postgiro 882122-5. 

SINCLAIR ZX-SPECTRUM BO Elektronik Box 7016 
har fått en konkurrent· 691 07 Karlskoga 

. Telefon: 05S6-122 31. 

I i.miiiiiil:!!~~i!~!!liiri I 
I annonser för småföretagare. I 
I Nummer ... ........ .... .. ..... ......... .... ..... .. .. ................. ... ........ ........ .... ... .. ..... . I 
I Utgivningsdag.. ...... .. .. .. .. ........ .... .... ........ ....... ...... ...... ........ .... ....... .. ..... .. .1 

I 
Manusdag ...... ...... ... ..... .... ...... .... ... ........ ...... .... .. ........ ... ... .... ................. . 

~~ I 
1 111111111111111111111 I 
I Text 

111111111111111111111111111111111 I 
1 111111111111111111111111111111111 I 
1 111111111111111111111111111111111 I 
1 111111111111111111111111111111111 I 
I 111111111 1111 11 111 11 11 1111111 1111 I 
I Namn ..... ................... ..... .. ................... .. ...... ........ ........ ...... ... ....... ...... ... I 
I ;drflSS..... ..... .... .. ........... .. .. .... ... ... ................ ........ .. .... .... ........ ............... I 

ostnr .............. ... ... Postadfflss .............. ........ ... .......... ...... ........ ....... ... .. . 

: ~~~o~ÄN·L·iG··öcH·TExTA·· · ·· ····· ··· ····· ··· ·· ·· · ·· ·· ·..... . . . . .... ... . . . . ...... .. . .. I 
Kupon(Jfln skicbs till I 

I R8dio 80 Television, Annon .. "d./Erbjudendet ~ I L Box 3224, 10364 Stockholm _____________ U 
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I nästa 
nummer av 

radio & 
television! 

Portabel 
video! 

aRIeror! 

Stor 
Pickuptest! 

lya numret kan du 
inhandla fr .o.m. 3 man! 

•• 
LAS DET! 
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ANNONSÖRSREGISTER 
RADIO & TelEVISION 
NR 2/83 

SID 

ADDO 63 
AGFA-GEVAERT 4 
AP-RADIO-

TELEFON 23, 25, 26 

BASF 83 
BECK MAN 

INNOVATION 22 

COMVIK 33 

DATAVÄRLDEN 70,71 

ELFA 84 

FREKVENSIA 74 

GIR/THELLMOD 38 

HANDIC AGENTUR 61 
HANDIC ELECTRONIC 34 
HI-Fl KIT 36 

JENVING, TOMMY 62 
JOSTY KIT 24 
JVC SVENSKA 2 

LSI ELECTRONICS 73 

MARENlUS, LEIF 77 
MEMOTECH 76 
MIKO KOMPONENT 75 
MIKROTEMA 76 
MINIC 77 

NAD/SVERIGES 
HI-Fl CLUB 5 

NEC SVENSKA 37 

OHLSSON , ROBERT E 62 

PILE COMMERCE 77 

SCANDIA METRIC 32 
SOLECTRO 77 
STUDIEFÖRLAGET 77 

TELEINSTRUMENT 35 
TERCO 72 

YAMAHA 18 

ÄLVSJÖ SYDIMPORT 24 

Prenumerationstjänst 
Postadress: Box 3263, 
10365 Stockholm 3 
Telefon : 34 07 90 
Postgirokonto: 88 95 00-5 
Prenumerationspris: 
Helår 12 nr 162:
Halvår 6 nr 92:-

Prenumerationer kan beställas 
direkt från 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 skriftligt antingen på 
av förlaget utsänd blankett eller postens 
adressändringsblankett 2050.03. (Adress
ändringsavgift 2 :50.) 

Nuvarande adress anges genom att 
adresslappen på senast mottagna tidning 
eller dess omslag klistras på adressändrings
blanketten. 

Adressändring på utländskt postabonne
mang verkställes på posten i respektive land. 

Aldre lösnummer kan rekvireras genom 
Pressbyrån eller direkt från Åhl,," & Åker
lunds Förlags AB, Torsgatan 21 , 10544 
Stockholm, tel 736 40 00 - Lösnummer
expeditionen. Som regel finns dock endast 
ett halvt ar gamla tidningar att tillgå. 

Bifoga inga pengar; tidningen sänds mot 
postförskott. Redaktionen kan inte effek
tuera beställningar på kopior av artiklar ur 
äldre nr. Vissa bibliotek har inbundna å'r
gångar och kan ibland stå till tjänst med 
kopior. 

ADVERT ISING REPRESENTATIVES 
B81gium 
Publicitas Media. Avenue de Terveuren 402, 
B- 1150 Brussels, Telephone 027/ 
71 9B 12- 13, Telex 33795 
France 
R.I.P.S.A . 26 Avenue Victor-Hugo, F-
751 16 Paris , Telephone 01 / 5006608, 
Telex 61067 
Danmark 
Civilekonom Sent S Wissing, International 
Marketing Service, Kronprinsensgade 1. 
DK- 1114 Köpenhamn . Tel 01 / 11 5255 
Germany 
Publicitas GmbH, 2 Hamburg 39 , Bebelallee 
149, Tel 040/ 5110031 -35 , Telex 
02 15276 
Holland 
Publicitas, 3B , Plantage Middenlaan, Am
sterdam 1004, Telephone 020/23 20 71 , 
Telex 11656 
Italy 
Etas Kompass Riviste Estere, Via Mantegna 
6, 20154 Milano, Telephone 02/ 34 70 51 , 
Telex 33151 
Switzerland 
Mosse-Annoncen AG, CH-8023 ZGrich, Lim
matquai 94, Telephone 01 / 473400, Telex 
55235 
United Kingdom 
David Todd Associates Ltd, 117 Camberwell 
Road, London SE5 OHB, 01/703 62 07 

Alla fOrfrAgningar som avser i RT 
publicerat material - artiklar, produkt
översikter m m samt byggbeskrivningar • 
scheman och komponenter liksom kret
sar - resp alIminna frAgor skall gOras 
skriftligen till red. TelefonförfrAgningar 
kan i alIminhet inte besvaras p g a 
tidsbrist. FOr alla upplysningar om I.dre 
RT -nr:s innehAU hinvisas till bibliote
kens inbundna Arg m ed Arsregister . 



Det är inte waH du behöver 
utan ström h'k660.404W. 

Vad har din anläggning för uteffekt? Har du t ex en 50 
Wattare så är det här läsning som kommer att 
förändra hela din syn på HiFi. 

Vi har låtit testinstitutet E A I i Linköping mäta vad 
några förstärkare ger vid en verklig högtalarbelastning. 
Man arbetade med den internationellt erkända mät
metoden IHF A2021978. 

Högtalarna kräver mera ström än du någonsin tror. 
Det som förändrar hela bilden av uteffektbegreppet är 
att en 8 Ohms högtalare i själva verket bara ger en 
belastning på ca 3,2 Ohm och att en 4 Ohms hö 

200 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

ger ca 1,6 Ohm. Det här innebär att uteffekten egentli
gen skulle anges vid 1-3 Ohm, som ju är högtalarens 
verkliga arbetsområde, för att ge en sann bild. Det är 
också här det krävs förmåga att lämna stora ström
styrkor för att orka driva bashögtalaren. 

Som du ser i diagrammet så tappar de flesta förstär
kare effekten just där den som bäst behövs. Alla utom 
harman/kardon, som istället visar en stigande effekt
kurva och det är just vad som behövs om sanningen 
ska fram. 

h/k 650. 180 w. 

h/k 640.104 W. 

Märke X 93W. 

Märke X67W. 
MärkeX66W. 

MärkeX42W. 

Märke X 24W. 

Dessa förstärkare var med i testet 
harman/kardon 660. Angiven uteffekt vid 8 Ohm 
2 x 80 W/55 Amp. harman/kardon 650. Angiven 
uteffekt vid 8 Ohm 2 x 50 W/40 Amp. harmanl 
kardon 640. Angiven uteffekt vid 8 Ohm 2 x 35 
W/3D Amp. Yamaha A 7601I. Angiven uteffekt 
vid 8 Ohm 2 x 80 W. Luxman L 114. Angiven utef
fekt vid 8 Ohm 2 x 48 W. Pioneer A6. Angiven 
uteffekt vid 8 Ohm 2 x 60 W. Technics SUV 9. 
Angiven uteffekt vid 8 Ohm 2 x 120 W. Kenwood 
KA 800. Angiven uteffekt vid 8 Ohm 2 x 80 W. 

högtalarens 
verkliga arbetsområde. 

harman/kardon går egna vägar till verklig HiFi. 
• Alla harman/kardon förstärkare har extra kraftiga 
nätdelar som alltid driver förstärkaren med maximal 
effekt även vid impedanser runt 1 Ohm. 
• Harman/kardon har ultrabredbandskretsar som ger 
ett frekvensomfång på 1-100000 Hz med max 17 dB 
motkoppling. 
• Harman/kardon har valt "diskreta komponenter" 
istället för IC-kretsar. De är dyrare men också hörbart 

• Harman/kardons kassettdäck har faslinjärt ultrabrett 
frekvensomfång. Därför garanterar vi ett frekvensom
fång på minst 20-21 000 Hz oavsett bandtyp. 
• Harman/kardons förstärkare, skivspelare och kas
settdäck har många egna lösningar och därför låter 
harman/kardon bättre. Lyssna själv i någon av landets 
kunniga ljudbutiker. 

bättre. 

ha rman/kardon 
om sanningen ska fram 

Generalagent: RMS Electronics Rennemarks, Box 2041,13502 Tyresö. Tel: 08-7420040. 

--------



MED F1SlK UTDELAS:02.02 
GijTEBORG 

_ tagit det bästa 
från våra moving coil-pickuper 
- och ändrat lite på formerna. 

Ortofons dynamiska (moving 
coil) pickuper används av professio
nellt ljudfolk och musikälskare i hela 
världen - dom vill ju kunna spela av 
sina grammofonskivor så exakt som 
möjligt. 

Den nya MC 200 är resultatet 
av mer än 30 års erfarenhet av 
moving coil-produktion kombinerad 
med nya material och helt nya ideer. 
Den avancerade designen förenar 
pickuphus och pickup till en integre
rad enhet som lätt monteras i en 
tonarm med standardfattning. 

MC 200 har osedvanligt fina 
analytiska egenskaper och ger ett 
mycket neutralt ljud - med rak frek
vensgång i basen, detaljrika och rena 
mellantoner och en öppen och luftig 
diskant. Det är bland annat detta 
som gör att tidningen Teknik för Alla 
tycker att MC 200 är "det bästa vi 
hört!" (3/1982). 

MC 200 och de andra moving 
coil-pickuperna från Ortofon - MC 10 
Mk II, MC 20 Mk II och MC 30, i det 
mer kända utförandet - finns hos din 
hifi -fackhan dlare. 

Lyssa på dom. 

ortofon 
accuracy in sound 

Marknadsföres av ELFA RIFI AB, 
Box 1273, 17124 Solna. 


