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Varje musikanläggning av klass 
har en kvartsstyrd skivspelare. 

Kvartsstyrning är 100 ggr precisare än vanlig direktdrift. 
Kvartsstyrda skivspelare använder samma teknik som kvartsstyrda 
klockor, där avvikelsen är maximum 90 sekunder per år! 

Därför håller kvartsstyrda skivspelare hastigheten minst 100 ggr 
bättre än de konventionella direktdrivna skivspelarna. Och hastigheten 
är alltid konstant även om temperaturen eller belastningen från pickup 
och t ex skivrengörare ändras. 

Du får också så fina värden för svaj och rumble att de nästan inte 
kan mätas. 
Kardanupphängd tonarm ger mindre friktion och bättre ljud. 
I princip fungerar den här avancerade JVC konstruktionen som den 
ideala, friktionsfria enpunktsupphängningen. Den ger en mindre friktion 
och därmed bättre ljud samtidigt som den är mycket pålitlig och robust. 

Motvikten på JVC:s tonarm är placerad extra lågt, vilket ger armen 
lägre tyngdpunkt. Den blir okänsligare för yttre stötar. 

Välj mellan 3 kvartsstyrda JVC skivspelare. 
Ännu för något år sedan kostade en kvarts
styrd skivspelare över 6.000:- medan du 
idag kan få en JVC-spelare för under 
1.500:-! 
QL-A2 en elegant autoreturmodell för under 

1.500:- (bilden) 
QL-F4 en helautomatisk enkelspelare för 

under 1.800:-
QL-Al ett studioverk med fotoelektriskt 

automatstopp för ungefär 3.100:-. 

JVC 
MUSIKENS MÄSTARE 

Generalagent: Rydin Elektroakustik AB 
Spångavägen 399-401 . 16355 SpANGA 

Tel. 08·76003 20. 
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OMSLAGET: Mode ll en av 
Nordsat får symboli sera de 
möjligheter som 1980-ta lets 
satellitteknologi har i bered
skap åt oss och som redogörs 
för i en specialartikel för RT 
i detta nr . där framstegen på 
markmottagarsegmentet be
handlas. 

- Nordsat-modellen tillhör 
Rymdbolaget, som vi tackar 
för tillmötesgående liksom 
Teknorama , där modellen är 
fotograferad på expon Rym
den är över oss och vars a r
rangörer välvilligt stå tt ti ll 
förfogande . 
RT-foto: Claes-Göran Flinck . 

Luxor-utvecklad mottagare för satellit-tv 4 
Om några å r får vi möjlighet att ta emot tv-sändningar från satellit. Luxor 
ligger redan i startgroparna och har redan presenterat en mottagare . Konst
ruktören beskriver i denna specialstudie för RT olika principer och deta ljlös
ningar för att reali sera en sådan mottaga re. • 
- Svensk forskn ingssatellit skjuts upp från Sovjet med rysk raketbärare 
- Europeiska sate ll itprojekt ak tuella p I 980-talet 

F ör 50 år sedan 
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26 
Under RT:s jubileumsår bjuder vi på smakprov ur gam la Populär Radio, 
som RT hette då. I detta nummer återger vi en högtala rprov ning från 1929 
bia. 

Radioprognoserna 
för februari /979. 

26 

Mikrodatorn blir vanlig komponent i bilen 27 
De allt hårdare kraven på bi lavgas rening och låg bensinförbrukning tvingar 
biltillverkarna att använda mikrodatorer för att lösa problemen . Motorstyr
ning är dock bara en applikat ion. Mikrodatorn kan i en mängd punkter göra 
bilen bättre. 

Medicinsk elektronik 36 
handlar den här gången om nya metoder a tt fas tstä lla det arteriella syrgas
trycke t med mätningar genom huden på pa tienten. 

RT provar: Kassettdäcket Yamaha TC-1000 38 
Vi har provat Yamahas senas te kassettdäck med tonhuvud av ren Sendust. 
Materialet ger mycket goda egenskaper åt spelaren, enligt RT-Iabs under
sökningar. 

Kompaktkassettens utvecklingsskeden 42 
Vart är musikkassetten på väg i utvecklingen? Mycket tala r för att det här 
massmediet är inne i ett intressant utvecklingsskede som breddar dess möj
ligheter - den kommande metalltapen ä r bara en av flera nya vägar man vill 
beträda inom industrin . Robert AnglIs och Ulf B. Strange har samlat fakta 
och nya mät data i målet. 

Tidningsframställning med dator 48 
RT har besökt Malmö-tidningen Arbetets officin, där man blivit föregå ngare 
med att övervaka produktionen med prisbi ll iga mikrodatorer. 

Mobilsökningen på P3 kan störa. 
Så sker avstörningen. 50 
Vi publicerar här en rapport från Televerket som behandlar mobilsökning/ 
programindikering ; hur modulering 'sker , varför störningar uppkommer och 
hur de avhjälps, 

Räknedosprogram för astronomisk 
positio ns be stämning 

Från utvecklingssystem till dator för 
10 basic - del 14 53 

För den som är intresserad av astronomiska observationer kan beräkningar
na av objektens lägen vara utomordentligt tidsödande . Med Tf-59 , program
merbar räknedosa, görs de snabbt och noggrannt. 

DX-sidan 13 
sysslar med årstidens aktue lla konditioner för bl a Indonesien , som vim lar av 
små, exklu siva stationer. 

Heathkitdatorn H8/H9 i praktiken 15 
RT har byggt Heathkits datasystem H8/H9 och vi har tidigare redovisat 
synpunkter på sjä lva apparaterna. u granskar vi de medföljande program
men och programspråk tolkarna. 

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

Här följer en fortsä ttning på beskrivningen av PROM-kortet. Läs även om 
hur man 'bygger en enkel och prisbillig PROM-raderare. 

Kassetter från Sony och Audio Magnetics 56 
Direkt från Japan har vi fått prover på nya kassettband från Sony och vi 
testar dem här. Ett gåtfullt beteende av Audio Magneticsbandet X HE i RT :s 
kassettest få r också si n förklaring. 

Mikrodatormässor i Göteborg och Stockholm 58 
Höstens mikrodatormässor visade att hemdatorn har kommit på a llvar. Den 
utgjorde ett massivt inslag på utställningarna , som naturligtvis in nehöll en hel 
del professionell mikrodatorteknik . 

Hifi och audio på USA-scenen 
Månadsrapporten från Robert AnglIs handlar den här gången om förvirringen 
kring digitalstandarden , RCA :s varumärkes-jycke och kufi ska rundradiositu
ationer. 
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* Om bara någrafå 
år kommer delar av 
den svenska allmän
heten att kunna tillgå 
satellitförmedlade tv
program då en väst
tysk satellit täcker in 
delar av vårt land upp 
till Mellansverige. 

Specialutvecklad Illottagare 
från Luxor för direktsänd 
satellit-TV på 12 GHz 

't.r Detta i väntan på 
att det samnordiska 
Nordsat-projektet blir 
verklighet. Tekniskt är 
det väl förberett, poli
tiskt är det omstritt. * Industrin är redan 
nu förberedd på att 
starta tillverkning av 
lämpade markmotta
gare . Så har t ex Lux
or redan prototyper 
framme, visade under 
S:t Eriksmässan hös
ten 1978. 

•• Pa ra ll e llt med dive rse po li 
ti ska utredningar och di skuss io
ner angåe nde e n geme nsam 
nordisk direktsändande sate llit , 
Nordsa l. pågå r a rbe ten av mera 
tekni sk nat ur på olika pla tser 
inom N orden. Oavsett vad som 
händer med N ordsat kommer 
det a tt finn as ett stort behov och 
intresse hos a llmänhete n fö r 
satellitmollaga re, efte rsom ma n 
i stora dela r av Skandinav ien 
kan ta emot signale r från andra 
satellite r. Sålunda kommer med 
stor sannolikhet en tys k sate llit 
att sändas upp någo n gång 1982-
1983 . Man räkna r med a tt sig
nalerna från denna satellit ka n 
tas emot i Danmark samt i syd
ligaste tredjede len av Sverige . 

I ett fungerande satellitsystem 
finns det må nga tekni skt intres
santa deta lje r som här skull e 
kunna di skuteras i oändlighet. 
Vi skall dock begränsa oss till 
den del som den stora allmän
heten kommer i kontakt med , 
den s k markmottagaren. En 

fungerande markmottagare Vl

sades och demonst re rades för 
a llmänheten för första gånge n i 
Sverige på de n stora audio-vi
deo-mässan i Älvsjö 1978. Lux
ors mark mottagare började ut
vec kl as sommare n 1976, och det 
arbetet har re sulte ra t i bl a det 
demonstrationsexemplar som 
förevisades och som här ska ll 
beskri vas. 

Under utvecklingsa rbete t har 
ett visst samarbete skell med 
Institutet för Mikrovågsteknik i 
Stockholm . Utvecklingsarbetet 
pågår a lltjä mt , vilke t medför att 
den mottagare som en dag kan 
köpas av allmä nheten betydligt 
kan avvika från de monstra
tionsexemplaret. 

Satelliterna har 
geostationär bana 

Sate lliterna i de tta samman
hang är geosta ti onära , d v s a tt 
de placeras i en bana 3600 mil 
ovanför ekvatorn , vilket medför 
att omloppstiden runt jorden ä r 

* Konstruktören till 
Luxor-mottagaren, 
Olof Holmstrand, ger 
här bakgrunden till 
systemet. Av OLOF HOLMSTRAND 

Utomhusde l 
r----- ----- --l FÖRENKLAT BL OCK SCHEMA 

ÖVER LU XOR SATELLITM OTTAGARE 

11 ,7-12,5 

GHz 
H-r-,-ll-:_ 900-1300 MHz 

Inomhusdel 

FIG.l 

r-------, 
I 

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
900-1300 MHz 370 MHz 70 MHz 

I I 
I I L ________________________________________ ___ J 

Fig I . Före"klat blockschema över Luxor satellitmottagare. 
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24 timmar. På så sätt tycks sa
te llite rna stå still a på himlaval
vet för en be trakta re på jorde n. 

ordsats pos ition kommer a tt 
bli e tt par grader väst om syd 
från Sverige sett samt l 0-2 SO 
ovanför hori sonten , beroende 
på om man befinner sig i norra 
e ller södra Sve rige. Den väs t
tys ka satelliten kommer a tt be
finna sig drygt 20° ytterligare 
väste rut. Signale rna från sate l
lite rna måste tillryggalägga ca 
4000 mil till N orden, vilket na
turligtvi s betyder att de ä r 
mycket svaga. Det är emell ertid 
idag möjligt a tt förse satelliterna 
med krafti ga vandringsvågrör, 
vilka kan leve rera mer än 200 W 
på 12 GHz. Sate lliterna är också 
försedda med riktantenner. En
das t små, väl definierade ytor på 
jorden belyses. 

Tack vare N ordsat skall man i 
Sverige kunna ha möjlighet att 
ta emot åtta skilda program från 
de nordi ska länderna. Livsläng
den på en satellit ä r beräknad till 
7-10 år. 

Cirkulär polarisation 
hos signalerna 

Satelliterna för detta ändamål 
sänder på frekvensbandet 11 ,7-
12,5 GHz. Ba ndet är uppdel at i 
40 kanaler med ett kanalavstånd 
av 19, 18 MHZ . För Nordsats 
del är området 12 , 1-12 ,5 GHz 
aktuellt med cirkulär moturs 
pola ri sation. Den västtyska sa
telliten kommer att använda 
nedre delen av bandet och med 
samma polari sation. Signalerna 
upp till satelliterna sänds på 14 
GHz-bandet. 

Överföringen sker med fre
kvensmodulation och med en 
bandbredd av 27 MHz. Ljudet 
sänds på en fm-modulerad un
derbärvåg 5,5 MHz vid sidan av 
videospektrum. För att bl a ge 
bäs ta möjliga signal /brusförhål
lande för all a videofrekvenser 
passerar signalen på sändarsi
dan ett höjningsnät för framh ål
lande av högre frekvenser. Fre
kvenskurvan för detta nät kan 
studeras i CCIR R ecommenda
tion 405. 

På mottagarsidan måste man 
alltså ha ett sänkande nät för att 
få korrekt videosignal. 

Utsänt spektrum kommer gi
vetvis att bestämmas av video-



signalens utseende . På vissa ty
per av signaler kan stor kon
centration av den tillgängliga 
energin ske inom ett mycket li
tet frekvensområde . För att för
hindra att störningar uppträder 
på annan kommunikation finns 
det regler för hur stor denna en
ergitäthet får vara (CCIR Re
commendatioll 358-2) . 

Man får därför räkna med , att 
man kommer att införa "energy 
di spersal" på signalen, alltså en 
dosering. Detta kan t ex gå till 
på så sätt att en triangelvåg av 
låg frekvens adderas till video
signalen. På mottagarsidan 
måste man då återskapa video
signalen med någon lämplig håll
krets. 

Höga mottagarprestanda 
kräver vissa nya komponenter 

Som tidigare nämnts är sig
nalen från satelliten mycket 
svag. Vilken antennförstärkning 
och vilken brusfaktor mottaga
ren måste ha bestäms i hög grad 
av vilken mottagningskvalitet 
man skall kräva. Man har infört 
ett godhetstal för mottagaren , 
G/T, som är förh ållandet mellan 
antennens nettoförstärkning och 
mottagarsystemets ekvivalenta 
brustemperatur. Man är numera 
ganska överens om att ett god
hetstal av 6 dB/OK är ett lämpligt 
värde för individuell mottag
ning. Om en parabolantenn med 
80 cm diameter används, och 
om man tar hänsyn till rimligt 
pekfel 0,60 och en realistisk an
tennverkningsgrad av ca 55 %, 
måste mottagare ha en brus
faktor av ca 5,5 dB. Detta är ett 
lågt värde för 12 GHz, men inte 
alls oövervinnligt med dagens 
komponenter. 

Eftersom satellitmottagarna 
skall användas av allmänheten 
är det mycket viktigt att hålla 

nere alla tänkbara kostnader. 
A v detta följer , att man måste 
använda samma produktions
teknik som normalt används in
om hemelektronikindustrin. Om 
möjligt bör också samma typ av 
komponenter användas. I mik
rovågsdelarna måste man givet
vis införa nya typer av kompo
nenter som aldrig tidigare an
vänts inom hemelektronikin
dustrin. 

Mikrovågs komponenter är i 
allmänhet ganska dyra , men 
detta beror på att de ofta är hårt 
specificerade samt aldrig heller 
har tillverkats i riktigt stora 
kvantiteter. Genom att t ex för
enkla inkapslingen och testför
farandet räknar man med att en 
mikrovågstransistor kan kosta 
mindre än 10 % av vad de kostar 
i militärspecificerat utförande . 

Praktisk uppkoppling 
Mottagaren tvådelad 

Eftersom signalerna från sa
telliterna sänds med fm och med 
en bandbredd av 27 MHz, kan 
inte en vanlig frekvensomvand
lare från 12 GHz till exempelvis 
uhf-kanalerna användas mellan 
antenn och tv . En tv :s normala 
hf-delar kan alltså inte använ
das. Man får därför konstruera 
en komplett mottagare 'som le
vererar video- och ljudsignal. 

Antennen måste placeras ut
omhus på ett sådant sätt, att fri 
sikt uppnås till satelliten. Den 
mottagna signalen på 12 GHz 
kan inte utan betydande dämp
ning ledas via koaxialkabel , vil
ket medför att en frekvensom
vandling måste ske i anslutning 
till antennen. Man kan således 
dela upp mottagaren i två delar, 
en utomhus- och en inomhusdel. 
Utomhusdelen består av an
tenn , mikrovågsdelar och första 
mf-förstärkare. Inomhusdelen 

Fig 2. Större äll sa här är illte illumhusde/ell a y I1/Ul/agllillg~·allläggllillge/l. 

Plasmaforskning projekt 
rör ny svensk satellit 
uppskjuten av Sovjet 1982 

•• I samarbete med I nterkosmosrådet vid Sovjetunionens veten
skapsakademi undersöker Statens delegation för rymdverksamhet 
möjligheten att uppsända en svensk forskningssatellit , M-sat, med en 
sovjetisk raket under 1982-83, vilket kortfattat redogjorts för i f"öre
gående RT. 

Satelliten skulle medf"öra instrument för mätningar i magnetosfåren 
och skall byggas i Sverige med liknande teknik som nyttolasterna i de 
svenska sondraketerna. Detta innebär visserligen ett högre riskta
gande än vad som är vanligt f"ör satelliter idag men reducerar f"ör
hoppningsvis kostnaderna avsevärt . 

Satellitens livslängd beräknas bli mycket begränsad , även det i 
kostnadssänkande syfte . 

Satellitens vetenskapliga målsättning är att klarlägga de fysikaliska 
processerna vid växelverkan mellan heta och kalla plasman i magne
tosfären på ett avstånd från jorden aven till två jordradier. Särskilt 
skall förhållanden i norrskenszonen studeras. Mätningar av liknande 
slag har veterligt endast skett en gång tidigare och då med en ameri
kansk satellit som inte nådde så långt ut som det är avsett att nå med 
M-sat , meddelar Rymdbolaget. 

Satellitens mätningar avses kompletteras av mätningar med sond
raketer uppsända från Esrange och med markbaserade instrument - i 
f"örsta hand då den skandinaviska jonosfär-radaranläggningen 
EISCAT. Instrument från sovjetiska forskare och från alla svenska 
forskargrupper inom områdena magnetosfår- ochjonosfårfysik plane
ras ingå i satellitens utrustning. 

Delegationen har beslutat igångsätta en möjlighetsstudie av pro
jektet. Resulterar denna i att man bedömer att projektets vetenskap
liga, tekniska och ekonomiska målsättningar kan uppfyllas, tar man 
ställning till nästa fas som blir en definitionsfas. Först efter det att den 
genomförts kan man ta slutlig ställning till projektet. • 

är inget annat än en fm-mottaga
re på mellanfrekvensen. Ström
försörjningen till utomhusdelen 
kan lämpligen ske från inom
husdelen över koaxialkabeln , 
som förbi nder de bägge delarna . 

Av praktiska skäl bör av
stämningen mellan olika kanaler 
ske i inomhusdelen . Mikrovågs
delarna kan förses med en fast 
oscillator och avstämningen kan 
då ske på mellanfrekvensen. 
Mottagaren måste åtminstone 
täcka 400 MHz. Man har funnit 
att en lämplig mf torde vara ca 
900-1300 MHz. Man hamnar då 
ovanför de starka lokala tv-sän
darna, men ändå inte så högt i 
frekvens att det blir alltför be
svärligt att finna billiga kompo
nenter. Risken för störningar 
från bl a starka radarsändare 
kan naturligtvis tänkas uppstå, 
men genom att öka förstärk
ningen i utomhusdelen samt att 
införa god skärmning på bl a ko
axialkabeln räknar man med att 
dessa problem kan minimeras . 

Eftersom avstämningen sker i 
inomhusdelen kan man tänka sig 
att flera inomhusenheter kan 
kopplas till en gemensam utom
husdel. Detta kan vara aktuellt i 
mindre flerfamiljshus eller om 
ett hushåll har flera tv-mottaga
re. Vid större flerfamilj shus el
ler vid hela bostadsområden kan 

ett redan befintligt centralan
tennsystem kompletteras med 
en satellitmottagare. 

I princip består en sådan 
mottagare aven utomhusenhet 
samt en inomhusenhet för varje 
satellitkanal. De demoduJerade 
satellitsignalerna kan sedan re
moduleras med am på lämpliga 
vhf- och uhf-kanaler i central
antennsystemet. Här uppstår 
dock ett problem , eftersom 
nästan alla befintliga distribu
tionsanläggningar arbetar på 
vhf. Antalet vhf-kanaler räcker 
helt enkelt inte till för alla satel
litkanalerna , eftersom endast 
varannan vhf-kanal bör använ
das av intermodulationsskäl. Ett 
sätt är att anläggningarna ändras 
till uhf eller att man utnyttjar de 
s k kabel-tv-kanalerna som lig
ger inom större frekvensområ
den på vhf. 

I nomhusenheten bör för indi
viduell mottagning placeras i 
närheten av tv-mottagaren . En
heten innehåller ju en avstäm
ningsenhet. Den video- och 
ljudsignal som satellitmottaga
ren levererar kan anslutas direkt 
till en modern tv-mottagares vi
deo- och ljudintag. Om man har 
äldre tv-mottagare , kan video
och ljudsignalen remoduleras 
med am på en lämplig vhf- eller 
uhf-kanal. Inkopplingen kan då 
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ske på a ppa ra te ns a nte nni ntag . 
Pul såtergivninge n på sa te llit

mottaga re n ä r myc ket god , vi l
ket medför a tt bildkvaliteten ä r 
överlägsen den om man få r frå n 
en normal vhf/uhf-överföring. 
Ti ll stor del beror detta på att en 
normal tv-öve rföri ng sker med 
stympa t sidba nd och man måste 
kompensera för detta i en tv-ap
parats mf-del a r både ampl itud
och fasmässigt. A v detta fram
går. att om man efters träva r 
bästa möjliga bil dkvali te t , bör 
man inte remodulera videosig
na le n och lå ta signale n passera 
tv-mottagarens mf-delar. 

På lä ngre s ikt ä r det utan tvi
vel lämpligast att bygga in in
o mhusdele n i tv-mottagaren 
som en ext ra modul. Detta är 
uppenhart. e ft e rsom ma n dr, ka n 

Fig J. Parabolal/lel/I/el/ mäler S() cm 
och är sammanbyggd med ingångs
delen av mottagarel/ . 

utnyttja tv-mottagarens nätdel , 
avs tä mningsorga n samt eventu
ell fj ärrstyrning. De t påve rka r 
pri set på den kompletta satel
litmottagaren gy nnsamt och un 
de rl ätta r ha ndhavandet samti
digt som bästa kva lite t uppn ås. 

80 cm parabolantenn 
ska U monteras stabilt 

Med e n parabola ntenn av 80 
cm diameter ka n ma n få e n för
stärkning om ca 37 dB på 12 
GHz. T ack vare a tt man med 
relativt e nkl a mede l kan få hög 
förstärkning med de n ha r para
bola ntennen bli vit de n mest in
tressanta lösningen. Den pa ra 
boliska reflektorn kan form
pressas i metall e ll e r gjutas i ar
merad och ytmetalliserad plas t. 
Lobbredden ä r lite n , 1_2°, var
för installationen måste göras 
omso rgsfullt . A nte nnen måste 
klara de vindpåfre tningar som 
kan uppträda. Som skydd mot 

snö maste a nte nne n fö rses med 
en rado m. Frå n a nte nne ns ma
tare leds signa len till e n de pola
ri sator. Denna bör utföras på så 
sätt , a tt ma n med en e nke l jus te
ring ka n ä ndra frå n medurs- till 
moturs pola ri sation . 

Alternativa lösningar 
för mikrovågdelen 

Övriga mikrovågsdelar kan 
utformas på må nga sät t. För 
närvarande pågå r på fl e ra hå ll i 
Norden und e rsök ningar om vil
ket av olika a lternativ som ger 
den bästa kompromissen me lla n 
prestanda och pri s. 

Ett a lternativ ä r a tt man an
vänder vågledartek nik . Ett a n
nat är att bygga upp det på e tt 
substrat i s trip line-te knik . Båda 
dessa a lternativ har si na för- och 
nackdelar . I första generationen 
av satellitmottagare kommer 
antaglige n det första a lte rnative t 
att a nvändas , men i och med 
infö ra ndet av GaAs-FET blir 
st rip line-alte rna tive t me r in
tressant. 

Gemensamt för de båda a lter
nativen är a tt s ignalen måste 
passera ett lågförlu stigt filter 
11 ,7-12 ,5 GHz för bi a god spe
gelfrekvensdämpning samt för
hindrad oscill a toruts trålning . 
Dämpninge n i detta filter och i 
depolarisatorn måste ligga be
tydligt unde r I dB , hel st ba ra 0,5 
dB , eftersom de tta direkt på
verkat brusfaktorn. I vågle
daralternativet följer i a llmä nhet 
en Schottky-diod-blandare di
rekt. 

Ett exempe l på vågledaralter
nat ivet är den mikrovågsdel som 
dr Y Konishi (se RT 1978 nr 4) 
har uta rbetat. Med denna har 
han uppnå tt mycket goda re
sulta t. Signa le n går efter bla nda
ren till första mf-förs tärkare n , 
som måste vara mycket lågbru
sig över he la mf-området 900-
1300 MH z (brusfaktor ca 1,7 
dB). Anpassningen mella n bla n
da rdioden och första mf-tran
sisto rn är e n kriti sk punkt i den
na form av mo ttagare. De t ä r 
svårt a tt få perfekt a npassning 
över s törre frekvensområden, 
bl a på grund av att inimpedan
sen i mf-tra nsis torn varierar. 
Men trots detta ha r accepta bla 
resulta t nåtts över hela mf-om
rådet 900-1 300 MHz. 

Om förförstä rkare på 12 GHz 
med GaA s-FET används, blir 
denna a n'passning och blanda
re ns brusege ns kaper mindre 
känsliga. Fö r s trip line-a lterna
ti ve t finn s det förslag o m a tt a n
vända GaAs-FET även som 
blanda re och oscillator. Vilke t 
a v a lternative n som på lå ng sikt 
ko mme r att a nvändas beror i 
hög grad på prisutvecklinge n 
och tillförlitligheten på GaAS
FET. Det ä r i dag oklart om pri-
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set kan bli så lågt i massproduk
tion a tt me toden ka n konk urre ra 
med dire ktblandningsprincipe n. 
Med förförst ä rka re kan ma n 
dock rä kna med att bru fa ktorn 
blir något lägre, fra mföra llt vid 
lägre omgivningste mpe ratur. 
Detta skulle kunna ha den för
delen att a nte nnens diameter 
sku lle kunna minskas något. 

I de fle sta utomhusdelar som 
idag tagit s fra m bestå r lokal
oscillatorn aven Gunn-diod 
som arbetar på ca 10,8 G H z e l
ler 11 ,2 G H z. Efte rsom utom
husde len ut sätts för stora tem
peraturväxlingar , måste Gunn
osci ll a to rn te mpe raturkompe n
seras. Trots detta måste man 
räkna med att inomhusdelen 
måste förses med ett effektivt 
a fc-system . För att ma n skall få 
bä ttre s tabilitet och öka osci l
latorns verkningsgrad har andra 
oscillatorer framtagits. En typ 
bestå r aven si-tra nsis tor som 
arbetar på e tt par GHz. Efter 
frekve ns multiplicering i e n step 
recovery-diod fås den ö nskade 
oscillatorfrekvensen. T ra nsis
toroscill a torn ka n vara fri sväng
ande med die le ktri sk resonator 
eller lås t till någo n referensfre
kvens som kan fås från inom
husde le n. Må nga av dessa tek
niskt intressanta lös ningar lede r 
dock till ö kade kostnader jäm
fört med insats av den e nkla 
Gunn-oscillatorn . 

Den del av förs ta mf-fö rstär
ka ren som ingå r i uto mhusdelen 
ha r en förstärkning av 30-40 dB . 
Denna förs tärkning ä r nödvän
dig för a tt inte efterföljande ko
axia lkabel av varierande lä ngd 
skall påverka mottagare ns 
brusfaktor. Dessutom minskas 
risken för inkomma nde stör
ninga r på mella nfre kve nse n 
900-1300 MHz. I pra ktike n be
tyder de tta a tt tre transistorer 
behövs, varav de n förs ta ä r 
mycket lågbrusig . Förstärkaren 
innehålle r också filter i allmä n
het utfört i s trip line- te knik . 

Inomhusdelen är 
en fm-mottagare 

Som tidigare nämnts är inom
husenheten inget a nnat ä n en 
fm-mottagare för o mrådet 900-
1300 MH z. Ingå ngsstege n i 
denna mottagare ka n utformas 
på liknande sätt som e n vanlig 
kanalvä lja re för uhf. Efter e tt 
förstä rka rs teg följ e r e tt varak
tordiodsty rt bandfilter. Dä refter 
följer blandare med oscill a tor. 
Man bla ndar till en fast mf, där 
ma n vidare kan behandla signa
len . Att ha ingå ngss teg med se
lektivt ba ndfilter lede r emeller
tid till svårigheter : Proble met ä r 
a tt finna tillräc kligt bra och billi
ga varakto rdioder som a rbeta r 
inom det a ktuell a frek vensom
rådet. Dessa måste vara mat-

c hade och fordra r e n kom plice
rad tri mning fö r a tt ge god följ
samhet me ll a n ba ndfilt er och 
osc illa to r. Ett sä tt till fö renkling 
är a tt helt enke lt ta bo rt bandfilt
re t och göra e n bredba ndig 
bla ndning till e n fas t mf. Ri sk 
förligger då att intermodulation 
kan uppträda i blandare n, efte r
som ingen dämp ning av icke 
ö nskade kanaler s ker. För god 
spegelfrekvensdä mpning måste 
de n fasta mellanfrekvensen 
vä ljas hög , i pra ktiken högre än 
350 MHz. Signa lnivå n i blanda
re n är emell ertid låg , och dess
utom ha r de o lika kanalerna un
gefar samma signa lstyrka , var
för risken för intermodulat ion ä r 
mycket liten , äve n om kort ko
ax ialkabel a nvä nds. Luxors sa
te llitmottagare ä r uppb yggd på 
de tta sätt. Blockschemat fram
gå r av flg 1 och s kall här närma
re be krivas: 

På ingånge n av Lu xors inom
huse nh et finns ett bredbandigt 
fö rstärka rs teg som ha r till upp
gift att mins ka brusfaktorn och 
förhindra oscilla torutstrå lning i 
koaxialkabeln. På båda sido r av 
fö rstärkaren fi nn s filter för 900-
1300 MHz, så a tt god spegelfre
kvensdämpning och god dä mp
ning av signa ler från vhf/uhf
sändare uppnås . Oscillatorn a r
betar på högre frekvens ä n 
mottagningsfrekvenser för a tt 
förhindra att spege lfrekvensen 
hamnar på frekvensen där det 
finn s må nga sta rka sändare . 
Dessutom kan man lä tta re få 
oscillatorn att täc ka det aktuella 
frekvensområdet. Signalen 
blandas i e n Schottky-diod till 
e n fas t mf av 370 MHz. Först 
hä r finn s den verkliga selektivi
te ten. Eftersom frekven se n hit
tills varit rel a ti vt hög, har de nna 
del byggts upp på högklassigt 
la minat i strip line-te knik . En
dast två enkla trimpunkter ha r 
hittill s be hövts . 

De efterfölj a nde stegen arbe
tar på lägre frekvens , varför bil
ligare la minat har a nvänts där. 

Lättare att förstärka 
i trippelsupermottagare 

I Luxor-mottagaren finn s yt
te rligare en frekvensblandning 
till 70 MHz. Anledningen till 
detta är följ a nde : 

Vid inomhusdele ns första steg 
är fo rtfarande signalnivån låg, 
ca -60 dBm . För att få god amp
litudbegränsning och god line
a rite t på demodul atorn bör man 
komma upp till e n s ignals tyrka 
av mer än O dBm. En förstär
karkedja på 370 MHz med 65 dB 
förstä rkning fordrar omsorgsfull 
skärmning och filtrering . Detta 
är besvärligt att utföra och leder 
till ö kade kostnader i en pro
duktion. 

Alternativet ä r a tt man delar ~ 



Vem säger att Ampex gör det 
bästa bandet. Världens bästa 
studiotekniker gör det och vad de 
talar om är Ampex Grand Master 
studio tape (även kallad Ampex 
456). Ett överlägset band som 
används i de flesta av världens 

STARTSLADDEN MONTERAD FÖR 
ATTGE HÖGSTRÄCKFÖRMÅGA. 

~ l . PRECISIONSLEDRULLAR ledande studios J.or att spe a ID PÅ ROSTFRIA CENTER. 

-
övriga nyheter är ett nytt 

kassetthb1je, ett startband som 
rengör tonhuvudet samt ett nytt 

- styrsystem "'Irue 'frack" för 
exakt azimutkontroll. 

Men döm själv -genom att 
prova Ampex Grand Master 
kassetter och spolband. 

dagens fina musik. Ampex konsument 
Bandet har i själva verket varit så framgångsrikt att Ampex produkter distribueras i Sverige genom: 

har framställt en helt ny serie Grand Master band, avsedda Grako AB Telefon: (08) -14 3150 
för användning på HiFi-utrustningen i hemmet men I Norge genom: Arne EmbretsenA/S 
med samma överlägsna inspelningskvalitet, Telefon: (2) _ 20 56 81 

samma dynamiska räckvidd, I Danmark genom: Steen HauerbachA/S _ 
samma kapacitet för att Telefon: (l) _ 6110 il 
absorbera hela tonomfånget samt PEX I Finland genom: Kaukomarkkinat OY 
samma extrema känslighet som. .. Telfon: (O) _ 52 3711. 
studiobandet Grand Master. Bär VI spelar lyssnar hela varlden. 
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upp förs tä rkninge n på två sk ilda 
frekvenser. D et v isar s ig också, 
att en extra blandning int e leder 
till någo n ökning av kostnader 
för de e lektri ska komponenter
na , e fte rsom billigare tra ns isto
re r oc h a ndra kom pone nte r kan 
a nvänd as. R isken med en extra 
blandning är a tt man kan få pro
blem med s pu riose r , me n genom 
vett igt val av frekvenser kan 
detta problem elimineras. 

Trots a tt mottagaren ä r för
sedd med am plitudbegrä nsare 
finn s e n agc-reglering . Begrän
sare n ä r effekti vas t vid e n viss 
inspänning. Agc-regle ringe n gör 
a tt denna inspänn ing a lltid kan 
hå llas kon s ta nt äve n o m mo tta
garens in s ignal sk ulle variera i 
styrka. Regleringen sker med e n 
pin diod-dämpare . 

De tektorn ä r e n s k fl an kdi
skrimina tor. Genom sax ning 
mell an fyra trimpunkte r ka n 
myc ke t god linea ritet uppnås 
över he la det a ktu e ll a frekve ns
området 56-84 MHz. D e tek torn 
levere ra r också e n afc-s pä nning 
som är kopplad till mo ttaga re ns 
avstämni ngsspänni ng . På så sätt 
ka n e n eve ntuell frekvensdrift i 

utomhusde le n ko mpe nse ras. 
Från de te kto rn ko mme r ock

så en frekvens modulerad bärvåg 
på 5,5 MH z so m innehå ll e r Ijud
informa ti o ne n . M e n e n få ll a på 
5,5 MH z und e rtrycks de nn a 
bärvåg så. a tt inte s törmönster 
s kall uppträda i tv-bi lden . F rå n 
få lla n plockas också 5,5 MH z
s igna len . D e n behandlas i en 
Ijud-mf-del på liknande sä tt so m 
i en vanlig tv-apparat. Ljud-mf
de le n ä r integre rad oc h ha r ke
rami ska filte r , v ilke t gör a tt 
trimpunkter he lt saknas. 

Totalt ha r inomhusdel e n to lv 
trimpunkte r. All trimning s ke r 
på re la tivt låg frekven s. Det un 
de rl ä tta r trimningen i en pro
dukti on . 

Högklassiga stereosändningar 
kan ske via satellit 

I satellitsyste met . finn s de t 
också möjlighe t a tt överföra 
högklass iga Ijudsändningar. D e t 
finn s e tt pa r a lte rnativ till hur 
de nna överförin g ska ll kunna 
ske. M a n rä kna r med a tt de t 
ska ll vara möjligt a tt ino m e tt 
frekve nsutrymme motsvara nde 
e n tv-ka na l överföra ca 16 ste-

reosändningar. D et e nkl as te 
sätte t ä r fm /fm -metoden. D e n 
går ut på att man ska pa r e tt 
spektrum av frekvensmod ul e ra
de bärvågor på lex 0,5 MH z, I 
MHz. 1,5 MHz o s v. H e la d e tta 
paket av signa ler be handl as på 
samma sätt som en tv-video
s ignal. Från sate lliten komme r 
a llt så e n 12 G H z-signa l so m ä r 
frekven smodul e rad med detta 
paket. 

Efte rsom sändningarna s kall 
ha högs ta kva lite t bö r inte 
s igna ls töravs tå nde t va ra sämre 
ä n 60 d B. D e t ha r v isat s ig , a tt 
detta ä r mycke t svårt a tt upp
rä tthå ll a med fm /fm -metoden. 
Redan med fyra-fem bärvågor 
b lir intermodul atione n för stor i 
o li ka delar av systemet. För a tt 
und vika detta proble m a rbe ta r 
ma n nu med att a nvänd a pc m 
för de nna typ av överfö ring. 
D e tta blir na turligtv is mer ko m
plice ra t , me n ma n räkna r med 
a tt genom krafti g integre ring 
kunna hå ll a kostnade rna ne re. 

Mottagarens pris 
ligger under 2000 kr 

Det ha r gjorts må nga ka lk yler 

ESA-Iänderna eniga om nya telesatellitprogram 
./ , 

•• Under våren 1978 fattade 
ESA:s medlem sländer princi pbeslut 
om att starta nya akti viteter inom 
telesatellitområdet och att igång
sätta produktion av den europeiska 
bärraketen Ariane. Dessa princip
beslut har nu följt s av mera detalje
rade beslut beträffande programin 
nehåll och finansiering. omtalar S, 
Rymd AB i sin publikation Rymd
nytt : 

Sålunda har all a ESA:s medlems
länder beslutat delta i utvecklingen 
av ett europei skt telesatellitsys telll 
som skall kunna tas i bruk i början 
av 1980-talet (ECS). 

Till en början skall två sa telliter 
byggas och se nare skall dessa fö ljas 
av ytterligare tre eller fyra för att 
säkerställa operat iv oavbru te n tra
fik . 

Den operati va driften av mark
stationerna kommer att skötas aven 
ny europei sk teleorganisation . be
nämnd EUTELSA T, 'som nyligen 
har upprättats av de europeiska te
leförvaltningarna. Satelliterna som 
skall ingå i systemet kommer ESA 
att ansvara för. 

Satelliternas konstru kt ion utgår 
från den experimentella telesatelli 
ten OTS som ESA utvec klat. De 
skall kunna vidarebefordra teletrafik 
över Europa och norra Afrika på nio 
kanaler med 80 MH z band bredd och 
ha en livslängd på sju år. 

ESA:s beräknade kostnad för den 
första delen av ECS-programmet är 
130 milj beräkningsenheter. motsva-

.-..----/'\/ 
Fig a. ECS som de" kommer /'>... /"' 1i#' 
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Fig b. Föreslage" riktllillg av ECS-satellitell s alllellller. Telefolltrajlkell skall 
förmedlas via s k Spot-beams medall televisiollsprogrammell sällds via Euro
beam. 

De svarta pUl/ktema visar var markstatiol/er kall komma att byggas. A lltenlIen 
på markstatiol/ema kommer att ha el/ diameter på /4-/8 m. 

rande 650 mkr. Sverige har fått sär
skilt gynnsamma villkor för delta
gandet i programmet oc h bidrar e n
dast med 1.6 % till kostnaderna. 
samtidigt som sve nsk industri skall 
leverera väsentliga delar av sa telli 
terna . 

Maritimt satellitprogram 
Ett annat nytt program inom tele-

satellitområdet är det utvidgade 
programmet för maritima satelliter 
(Marots B ). Programmet innebär att 
två sa telliter, anpassade till interna
tionella krav vad gäller frekven s
band. skall byggas oc h ställas till 
EUTELSA T :s förfogande 1980-81. 
ESA:s tidigare program för maritima 
satelliter övergår i det nya pro
grammet. 
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på ma rkm ottaga re. All a tecke n 
tyder på a tt pri set för en indi v i
duell mottagare som är avsedd 
a tt a nvänd as so m kompl e me nt 
till e n be fin t lig tv-appara t ligger 
strax und e r 2000 kr för konsu
me nt i dage ns penningvä rde. 
Om inomhusenheten ka n byggas 
in i tv-appa ra te n blir pri set nå
got lägre . Förutsättningen ä r g i
ve tv is e n massproduktion i 
storleksordninge n 100000 mot
tagare pe r å r. 

En m yc ke t viktig sa k i detta 
samma nh a ng ä r de insta ll a
tion skos tn ade r so m tillkomme r. 
Som tidiga re nä mnts mås te a n
tennen monte ras m ycket stabilt 
för a tt kl a ra vindsty rko r av 35 
m/s. Hur s to ra dessa kos tnade r 
b lir varierar högst avsevärt , be
roe nd e på va r a ntennen monte
ras och hur s tabilt unde rlage t ä r. 

I de fa ll då e n satellitmottaga
re ko pplas till ett centra la ntenn
system blir kos tnaderna för 
va/je hu shå ll betydligt lägre. 
D e t ka n t o m vara lä mpligt att 
investera i e n mottagare, so m 
ha r högre godh e ts tal och tillfö r
litlighe t , jämfört med e n indivi 
due ll mottagare . • 

Eve ntuellt kommer ytterligare två 
sa telliter att byggas , om EUTEL
SA T tillsammans med andra intres
senter i ett världsomspännande 
sys tem för maritim telesatellitkom
munikat ion beslutar att utnyttja en
bart Marots . Europa tävlar här med 
USA om satelli tleveransen. 

ESA :s beräknade kostnader för 
det utvidgade Marots-programmet 
är 34 milj beräkningsenheter, mot
warande 170 mkr. Den svenska bi
Jragsandelen, 6,6 % av totalkostna
de rna, motsvaras aven hög andel 
industriarbete i Sverige , främst vid 
Saab-Scania. 

Produktion av Ariane 
Slutligen har ESA:s medlemslän

der överenskommit om produktio
nen av Ariane-raketen. Beslutet in
nebär all fem raketer skall produce
ras i en första omgång. Fyra av 
dessa har redan köpare medan den 
fe mte tills vidare är reservraket. 
Leverans skall ske åren 1980- 1984 . 

Prise t för uppsändning aven tung 
eller två medeltunga satelliter har 
satts till 32 ,6 milj beräkningsenhe
ter. motsvarande ca 160 mkr och är 
konkurrenskraftigt i jämförelse med 
vad USA kan erbjuda . Saab-Scania 
levererar raketernas kontroll dator 
och Volvo Flygmotor tillve rkar ra
ketmotorernas brännkammare. 

Den första Ariane-provflygningen 
är planerad att äga rum sommaren 
1979 och skall följas av ytterligare 
tre provflygningar 1979-80 innan ut 
vecklingsfasen är avslu tad och den 
första raketen produktionsfasen 
skall fl yga. • 
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Astronomiskt räknedosprograIn 
beräknar hiInlakropparnas lägen 
o Astronomiska beräkningar har i alla tider krävt stora insatser, antingen de beståtts av 
matematikgenier i gången tid eller med stora datorer i dag. 
O Här kan vi erbjuda ett pr9gram till Texas Instruments TI59 som beräknar himlakropparnas 
lägen på himlavalvet med mycket hög precision. Programmet bör vara intressant/ör alla 
astronomiskt intresserade, både/ör den avancerade observatoren med teleskop och/ör "var
dagstittaren" med obeväpnat öga. 

•• Progra mmet används vid 
as tronomiska observati oner då 
man vill ve ta o lika himlakrop
pa rs läge på himlava lvet. För 
solen och de fl esta pl anete rna 
ges läget direk t som höjd över 
hori sonten och azimu t. För and 
ra himlakroppa r kan läget be
räknas om ma n fö rst ger re kta
scension och deklin ati on. Dessa 
vä rden fås ur as t ronomiska ta
be ller. 

Vid te leskopobse rvat ione r ä r 
programmet oumbärligt fö r en 
exakt in riktni ng, men ma n kan 
även få ut den tid då pla nete r 
och stjärno r lämnar ho ri so nten. 
"går upp", oc h när de fö rsv in
ne r under den t ex. Sådana upp
gifte r ha r man glädje av äve n vi ll 
observatione r med blotta ögat . 
Dessutom få r ma n läget givet. 
så att ma n vet va r ma n ska ll sö
ka även med obevä pnat öga. 

t programmet gö rs vissa ap
proximatione r fö r a tt göra be
räkninga rna möjliga a tt genom
föra . Så a nta r vi att jorde ns ro
tati on runt sin axe l och des~ 
omloppstid runt solen ä r kon
stanta . Denn a approximatio n 
till ämpas då ma n o mvandlar 
rektascens ion , dek lina tion och 
tidpunkt till höj d och azimut. 

Vidare antas a tt a lla pla nete r 
rör sig i e llipti ska banor runt 
solen och att den ä r oändligt 
massiv i förhå ll ande till pl ane
te rna . Den enda kraft som ve r
ka r på en pl a ne t anses vara den 
som verk ar me llan solen oc h 
plane ten i fråga. 

Programmets omfattning 
kräver specialinmatning 

För att få pla ts med he la pro
grammet och a ll a ko nsta nter har 
vi varit tv ungna a tt använda en 
de l av datamin net till program. 
En uppde lning i programmet 
sköte r om a tt de tta funge ra r som 
avsett , men inma tninge n blir 

Av JONAS O NORRBY 

härmed li te ovan, varför man 
måste fö lja e n viss bestä md ord
ning. Detta gäll er ba ra vid första 
inma tninge n via tangentbo rdet. 
N är man lagt programmet på 
magnet kort behöver ma n inte 
bekymra ig över det uta n ka n 
använda programmet so m van
ligt. 

Först ladd as konstante r i 
minne 06-55. Minnena 00-05 
används av programmet me n ä r 

Fig J. Program lista för de astrollo
miska beräkllillgama. Observera, att 
ell del av maskillells millIle är växelvis 
flnfltt jiir (Jrog ralll och datal 

0 00 76 LBL 
0 01 17 B' 
0 02 69 OF" 
00:3 3:3 33 
0 04 76 LBL 
0 05 14 D 
0 06 7:3 F~C* 
007 03 03 
0 08 92 RHI 
0 0'3 76 LBL 
0 10 13 C 
0 11 4:3 RCL 
0 12 04 04 
on 92 F: Hl 
0 14 7E. LBL 
0 15 19 DI 
0 16 53 ( 
01 7 89 tf 
01 8 55 
01 9 02 2 
020 54 
0 21 n RHI 
0 22 76 LBL 
0 2:3 11 A 
0 24 10 E' 
0 25 42 STO 
0 2E. 06 OE. 
0 27 4:3 RCL 
0 2 ::: 09 09 
0 2'3 65 )( 
D:30 01 1 
0::::1 05 5 
0:;:2 75 
0:3:3 69 OF" 
0:;:4 22 22 
0 :::5 73 RC* 
0 :36 02 02 
037 95 
,] :38 42 STO 
(1~: 9 00 0 0 
HO ·n RCL 
'] 41 05 0 5 
,)4 2 3 2 :'-'::T 
J 4:;: 0 9 9 
04 4 00 o 
0 45 44 SUt'l 
0 46 05 05 
0 47 E.9 OF" 
0 4::: 32 32 
0 49 05 5 
0 50 42 STO 
0 51 01 01 
0 52 18 r.' 

05:;: 22 I t·~ ·,/ 

054 ::::8 s It·~ 
05 5 :32 ~< :T 
056 42 STO 
0 5 7 05 05 
0 5::: 1::: C' 
059 :;:2 >U T 
060 42 STO 
061 07 0 7 
062 00 o 
0 6 :3 42 STO 
064 01 01 
065 71 :::;E:R 
066 01 01 
067 45 45 
068 22 I t·~ \·1 

069 :3 7 P/ R 
070 42 :;TO 
071 0 1 01 
072 76 L8L 
on 12 B 
074 43 RCL 
07 5 01 0 1 
0 7 6 :;:2 ::<: T 
0 77 43 RCL 
078 07 07 
0 7"3 9 1 R,':; 
Ot.o <' t· LBL 
08 1 lE, R' 
0:::2 85 + 
0::::3 19 D' 
0:,:4 7 4 ~:rl * 
0 :::5 0 1 01 
0:::6 4:3 RCL 
087 07 0 7 
0:::8 65 :x. 
o:::·? "32 F: TH 
090 76 LBL 
091 10 E' 
092 22 !t,t' .. '! 
0':; 3 5 8 F r:x: 
0'3 4 88 Dt'lS 
0 '35 7 5 
0 % 22 HlV 
0'37 :38 Dt'lS 
09:::: 4 :::: EXC 
09"3 10 10 
100 88 Dt'l~:; 

101 "35 
t"0 2 65 x 
10:3 53 ( 
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10 4 4:3 RCL 
i05 12 12 
106 85 + 

tomma vid s ta rt. Man ka n dä rfö r 
lagra longitud och la titud fö r 
upp till tre observationsorte r 
och ha dem tillgängliga på ko r
tet. Vid progra mkörningar kan 
man' då enkelt hä mta aktue lla 
koord inater fö r upp till tre pl at
ser. 

Longituden s lås in i fo rmatet 
T.HHMMSS , dä r T säger hur 
myc ket mer kl ockan ä r på 
observati onsorte n ä n i Green-

107 
10:3 
10'3 
1 10 
111 
11 2 
1 13 
114 
1 15 
11 E. 
117 
1 18 
11"3 
120 
121 
122 
1 2:3 
124 
125 
126 
i 27 
128 
129 
1:30 
1:31 
13 2 
i:::::3 
1:3 4 
135 

01 
95 
44 SUt-1 
09 09 
25 CLR 
n F~ nl 
5:3 ( 
73 F.:C* 
06 06 
:38 s: H~ 
65 x 
4:3 RCL 
O::: 08 
~: '3 CD::: 

7 :::: F~ C* 
01 01 
:38 ::: Hl 
85 + 
43 RCL 
O::: 08 
3::: ~: Hl 

... t , LB L 
18 e' 

( 

02 02 
38 ~:Hl 

137 7 3 RC ~ 
; :38 0 1 01 
J. :;:9 :39 CD':; 
! 40 :35 + 
141 7 ::: F:C· 
142 0 6 O.: 

4:::: :3'3 CD~:; 

44 65 
d 5 7:3 PC* 
4 6 02 02 
47 :3'3 COS: 
4 :::: 6 5 
4 "3 7:3 F:C+ 
5 0 o 1 C! 
51 3 8 ::;It'~ 

53 
54 
55 
56 

54 ) 
n RH! 
7':. LBL 
15 E 
10 E' 
:::2 >:;T 

58 . 42 S:TO 
04 04 
7 1 SBF: 
02 02 

59 
60 
61 
6 2 49 d9 

16'3 
170 
~71 
172 
1-'3 
.7d 

"35 

: '3 9 
20 0 
~~ (11 
2(12 
"O:: 
204 
20 5 
206 
:::07 
.:08 
:[1'3 
,:10 
;~ 11 
:!12 
213 
214 
21 5 
21 t. 
217 
.::18 

E,l GTD 
00 00 
25 ;:::5 
76 LB L 
25 CL R 
10 E ' 
06 6 
42 ST O 
04 0 4 
1:3 C 
71 :::BF: 
02 0 2 
4 '3 49 
'37 IISZ 
04 04 
0 1 01 
72 72 
9 1 R.····::: 
... ~. LBL 
71 SE:P 
22 INI) 
5 8 F I:~~ 
:::::: D t'l~: 
94 + ..... -
42 :::T O 
03 0 3 
0:3 :3 
42 ST O 
02 02 
:32 :'<; T 
8::: Dt'l:; 
42 ~:T O 
04 0 4 
01 1 
05 
4 '3 PF:D 
04 04 
"31 p /::: 
76 LBL 
61 GTO 
22 I H'· ... 
5:::: F! ::':; 
:3::: D t'l S. 
42 :::TO 
05 0 5 
:;:2 i< % T 
:::5 + 
5"3 UH 
'34 + ..... -
42 :::TO 
0 4 04 
'35 
65 
0 1 
00 l) 
00 o 

wich (no llme ri d ianens defi ni
tion). Om klockan ä r mindre än i 
G reenwi ch , är vi tydligen väs te r 
därom och tryc ke r in e tt mi
nustecken fra mför T. T kan ba ra 
va ra helta l och ligga i intervall et 
- 12 .:; T .:; 12 .HHMMSS ger 
longituden i timmar (HH), mi
nute r (MM) och sekunder (SS;, 
I timme = ISO, i fö rh ållande till 
Greenwich . Teckne t på 
.HHMMSS antas givet av teck-

21 "3 
2 2 0 
221 

22 3 
22 4 
225 
22 t. 
2 27 
22 8 
229 

231 
23 2 
23:3 
234 
.-,.-:,1:' 
'::' .':'.,_1 

23 7 
2:;:8 
23 9 
240 
2 41 
2 42 
243 
244 
24 5 
246 
247 
248 
2 4'3 
250 
2 51 
25 2 
25:3 
254 
2 55 
256 
257 

25"3 
2E.0 
261 
262 

264 
26 5 
266 
267 

26'3 
27:0 
271 
272 
273 
27 4 

'35 
::: ::! Dt'1 S 
44 :; Ut'l 
09 09 
13 C 
71 SE:P 
01 0 1 
0 2 02 
"31 F:···· S 
22 I t·I\1 
5::: F U< 

5"3 HH 
4 '3 PPD 
07 07 
95 
65 >:: 
0 5 5 
69 OF' 
17 17 
71 SE:R 
04 04 
::::0 80 
44 SUt'l 
11 11 
0 6 6 
t."? OF' 
17 17 
00 o 
n RHI 
:37 I FF 
00 00 
02 02 
t iO 6 0 
00 o 
71 ~: BF: 
03 03 
04 04 
86 ~:; TF 

00 00 
13 C 
71 SBR 
03 03 
04 04 
86 :::TF 
40 IHD 
04 04 
n F:TH 
71 :3BF: 
0 2 02 

71 SBP 
01 01 
13 1:3 
54 
16 Al 

,- , -,c 
'::' ( ... ' 
276 
277 
27::::: 
27'3 

2::::2 
2::::;: 
284 
28 5 
286 
287 
288 
2:::9 
290 
291 
292 

2'34 
295 
296 
2'37 
29:::: 
2 99 
300 
:301 
302 
:303 
304 
:305 
:;:06 
307 
30 ::: 
30'3 
3 10 
:31 1 
:3 12 
3 13 
:3 14 
::::1 5 
31 6 
3 17 
3 18 
::: 19 
320 
:321 
:322 
323 
:3 24 

:326 
327 
:328 
3 29 
3:::0 
331 

71 SBF.: 
01 0 1 
13 13 
95 
6 '3 OF' 
2 :;: 2 :~: 

03 0 3 
19 D' 
22 Itl'. 
74 St'l"" 
01 0 1 
'32 F:Th 
6'3 OF' 
20 20 
7:::: F:C* 
00 00 
:::5 + 
:::7 I FF 
00 00 
o:;: 0 :3 
00 00 
25 CLR 

1:' .-, 
,_I.; . 

32 ::-:::T 
n RTH 
E,5 ){ 
06 6 
85 + 
01 1 
OE, 6 
42 STO 
00 00 

42 STO 
o:::: o :;: 
0 2 2 
95 
42 STO 
02 02 
:::7 I FF 
40 It'lI! 
04 04 
04 04 
74 74 
03 :3 
44 SUt'l 
03 O:,' 
43 PCL 
11 1 1 
85 + 
4:3 F:CL 
10 l e 
88 DN ~:, 



:3:;: 2 
33J 02 2 
334 04 4 
.-,.- , C' 
':',.; •• _1 

::;::36 
::::37 
3::::::: 
::::::::'3 
340 
341 
342 
343 
344 

95 
65 
43 F:CL 
13 13 

14 D 
42 STO 
07 07 
45 y>:: 
01 

345 9 :3 
3 4f, 05 5 
347 :::5 + 
34:,: 17 B' 

02 2 
'-,C" -' C't:' 
.;j._Ie... ._1 oJ 

:3 55 22 I t·~\,1 
356 59 IHT 
357 65 ..... 
:35::: 02 2 
359 65 :x: 
:3 E,0 89 fl 
361 9 5 
362 42 ::;TD 
3 E,:;: 01 01 
3t.4 42 STO 
::::E,5 06 06 
366 17 B I 

:':E.7 01 1 
36:,: 52 EE 
:3 69 94 +/ -
370 0'3 '~ 
371 32 >UT 
37 2 70 RA D 
:3 7:3 4:3 F~ CL 
374 06 06 
375 7 5 
::::7E, 3:3~; It·~ 
377 f,5 ..... 
37:3 14 D 
379 75 
3 :,:0 4~: RC L 
:381 0 1 01 

3:35 
386 
387 
'-,,-,,-, 
·; ' 0::'0 

38'3 
:3'30 
:391 

:::: 9 6 
397 
398 
:399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
40 8 
40', 
4 10 
41 1 

14 D 
65 x 
4:3 F:CL 
06 OE. 
:3'3 CDS 
75 
01 
9 5 
4 4 SUt'l 
06 06 

43 RC L 
06 06 
95 
50 l xI 
77 GE 
0:3 0:3 
73 73 
43 F~CL 
07 07 
65 >:: 
5 3 ( 
43 F:CL 
06 06 
3 9 CD::; 
7 5 
14 D 

41 2 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
41'3 
420 
42 1 
422 
42:3 
424 

426 
427 
42::: 
42', 
4:30 
4:::1 
4 3 2 
4:3:3 
4:34 
4::::5 
436 
4:,:7 
4:,:8 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
44 5 
446 
447 
44:,: 
44 ', 
45 0 
45 1 
45 2 
453 
454 
455 
456 
4 5 7 

'3 5 
32 ::-UT 
43 RCL 
OE, 06 
38 S Hi 
65 
14 D 
22 I tr·,.. 
38 :,; Hj 
:3 '3 CDS 
95 
4 ', PF:D 
07 07 
17 B' 
43 F:CL 
03 o:,: 
42 STO 
01 01 
42 ::;T D 
06 Of, 
69 DP 
31 :31 
71 SE:R 
02 02 

44 SUt'l 
08 O::: 
71 SBR 
02 02 
f ,? 67 
74 St'l* 
02 02 
71 SBR 
02 02 

1::: e l 
16 Al 
1 :,: C' 
7 1 :,; B F.: 
02 02 
7:3 7:3 
22 It·j\i 
44 SUt'l 
OE: OE: 
14 D 
:,:2 xn 

45 ::: 17 8 I 

459 60 DEG 
4t.0 22 I tr·,.. 
461 37 F·.·'R 
462 72 :::T * 
463 01 01 
4t.4 17 B ' 
46 5 2 2 It·~I·I,1 

46 6 37 p / F.: 
467 94 + / -
4 68 72 ST* 
46'3 02 02 
470 32 >UT 
471 7 2 ST* 
47 2 06 OE, 
4 7 ~: 17 B ' 
474 25 CLR 
47 5 92 RHl 
476 00 O 
47 7 00 O 
47:,: 00 O 
47', 0 0 O 
4:,:0 43 RCL 
4::: 1 06 06 
4:,:2 
483 
4:,:4 
48 5 
486 
487 
488 
4 E: '3 
490 
4',1 
4 92 
4 '3 3 
4 ', 4 
49 5 
4 '36 
4 ', 7 
4'3:3 
4'3'3 
500 
501 
502 
5 03 
504 
505 
506 
507 
508 
50 '3 
5 10 

::: 5 + 
4~: RC L 
07 07 
'3 5 
:,:6 PGt'l 
20 
10 
44 
11 

20 
E ' 
SU t'l 

11 
43 F~ CL 
11 11 
6 5 )~ 

43 RCL 
12 12 

22 I H'·,.. 
': ..... 'l IHT 
6 5 ){ 
02 2 
04 4 
95 
44 :,Ut'l 
09 09 
13 C 

02 2 
04 4 
'~5 
n RHj 

net på T ; + för öster och - för 
väster om Green wich . Som ex
empel på longitudformate t ge r vi 
longituden fö r Stockholms 
obse rvato rium : T.HHMMSS = 
1.0/1 2 14. 

Latitude n ges i fo rmate t 
D.MMSS och Stockh olms 
obse rvato rium få r vä rde t 59.2 1 
(590 2 1 '). I tabe ll en ge r vi värde n 
på longitud och lat itud för 
Stockholms obse rva to rium. 
Malmö och Kiruna . 

Övriga konsta nter bör laddas 
med stö rsta a ntal siffro r fö r 
bästa noggrannhe t. Observera , 
att räknaren internt använder 13 
siffror, men a tt ma n inte d irekt 
kan slå in så många. Man får i 
stä llet slå in två värde n och ad 
de ra dem för att få den stora 
upplösninge n. 

När a ll a konsta nter ladd ats , 
ställ s apparate n in fö r 50 registe r 
och 560 programrader (5 op 17) 
och instruktionerna 480-150 
läggs in. U nder denna inmatning 
får man inte använda Ins och 
Del-tange nterna då de ändrar 
innehållen i registe r 50-55. 

{ 

Välj l agr a t objek t 

kod · ... t 
klock s l ag_x 

E 

I 
/ ~ = aZimut/ 

= hö j d 

F ig 3. Här är en bruksan-
v isning för programmet i 
orm av et/flödesdiagram . j. 

S e texten för mera detalje-
rade IIl struktlOner! 

001 17 B' 
005 14 D 
OiO 13 C 
01 5 19 DI 
023 11 A 
073 12 B 
0:::1 16 A' 
0',1 10 E' 
131 1::: C I 
155 15 E 
i67 25 CLF 
1:::2 71 ::;E:F 
202 61 GTO 

Fig 2. Dessa etikeller, fabels, 
används i programmet. 

Därefter stä ll s räknaren in på 
60 registe r och 480 programra
de r (6 op 17) och man mata r in 
instruktionerna 000-475 från 
tangentbordet. Slutlige n lagras 
instruktionern a 000-475 på kort 
I och registren 00-59 på ko rt 2 
enligt räknare ns bru ksanvis
ning. 

Konstanterna i register 9 , 12, 
14-55 ha r anpassats så , att pro
grammet skall ge så små fel som 
möjligt i relati on till de ve rkliga 
planetpos it io ne rna och med de 
approximatio ne r som vi givit 

Observa t ionso r tens 
l ongi t ud .... t 
l at i t ud ..., x 

SBR Gl O 

Datum __ x 

R/ S 

l 
, 

Gör gr undber ä kn i ng 
f ör a lla l agr ade ob j ek t 

kl oc ks l ag - x 

S8R CLR 

: l oc kSlag _ x \ . 

/ t - a Zl muj 
x = hö j d 

B ge r hö jd & a zimut 

ovan. Fe let i deklinationen 
överstiger aldrig 1/60 grad under 
å ren 1950-1 979 för någon pla
net. I rektasce nsionen ä r mot
svarande siffra 1/30 grad . För 
solen ä r fe len mindre; maximalt 
fe l i de klina ti on ä r 1/200 grad 
och rektasce nsion 1/ 100 grad . 

Sedan en planets höjd och 
azimut be räkna ts , antas dess 
rektascension och deklinati on 
vara oförändrad under resten av 
obse rvationstill få ll et . 

Progra mmet ryms a llt så på 
två magnetkon (fyra kortsidor). 
Dosan ska ll vara så instä lld som 
den blir efter till slag , d v s med 
60 register och 480 programsteg 
och i läge grader fö r vinke lbe
räkningar. Progra m 20 i stan
dard modul en anvä nds. Vi ge r 
nu en bruksanvisning i ett anta l 
pun kter. 

Programmet körs 
i ett antal steg 
l. Korten läses in i apparaten. 
2. Obse rvati onsortens longitud 

och latitud slås in . F örst lä-
ses longituden form at 

ny obse r va tionsort 

nytt objek t 

" 
r e kta sce ns ion ... t 
de klinat i on .- x 

SBR SBR 

ny tid '\ 

fiOO"OU" , 
C ge r kod (om l agr a t ob j ekt) "g"j D ge r a vstå nd t i ll ob j ekt (om 

\ 
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T.HHMMSS. Om ma n ha r 
lagra t observa tio nsorte ns 
data i register O-S ka n ma n 
enke lt ploc ka fra m dem o ch 
a nv ä nd a dem hä r. 

Tryc k dä refter på x ~ t. 

Mata in observati onsorte ns 
la titud i fo rma t D.MMSS. 

3. Tryck SBR GTO. 
Siffelfö nstret ska ll vi sa O. 

4. Mata in datum i fo rm at 
Y.MMDD. 
Exe mpe l 24/ 12 1978 blir 
1978.1224. 

S. Tryc k R/S. 
Siffe lfönstret ska ll visa O. 

6. Om be rä kninga r ska ll göras 
för e n himlakropp som fo rd
rar inma tad e värde n på re k
ta cension och dekl ina tion , 
gå till punkt 17! I nästa punkt 
vi sas vilka objekt som har 
lagrade parametrar och ka n 
berä knas direkt. 

7. Vä lj önskat objekt och mata 
in kod enligt neda ns tående 
li sta : 

Solen O 
Venus I 
Mars 2 
Jupiter 3 
Saturnus 4 
Ura nu s 5 
N eptunus 6 

Tryck på x ~ t. 

Slå in det klock slag för vilket 
höjd och a zimut skall berä k
nas. Format H.MMSS. Ex
empel: 20 sekunder efter tre 
minuter över kl 22 s lås in 
som 22.0320. 

8. Tryck på E . 
Beräkningen tar nu ga nska 
lång tid . Om man inte gjort 
någon beräkning med samma 
objekt under progra mkör
ningen tar det ca 130, innan 
något re sultat ges. I ;11111<1 1 fall 
räcker det med ca ~O s . S if
ferfön s tret visar nu ,'b.i.:\.. te ts 
höjd över horisonten . 

Tryck därefter på x ~ t. 
Siffelfönstret visar då azi
muten , vinkeln från söder 
räknad positivt medurs. 
Höjdvinkeln ligger mellan 
_90° och + 90°, azimuten 
mellan _90° och + 270°, och 
båda värdena ges i decimala 
grader. 

9. Om höjd och azimut skall be
räknas för ett nytt klockslag , 
sl år man in detta i format 
H.MMSS och trycker på A. 
Resultatet ges efter ca IS s 
som i punkt 8. 

10. Om man vill ta fram resul
taten från punkt 8 eller 9 på 
nytt trycker man in B. 

Il. Om beräkningarna skall 

Konstanter att lagra i minnena 
Regi ster 00 till 05 används ej i 

programmets början och kan 
därför härbärgera information 
om t ex observationsortens pa
rametrar. Som en utgångspunkt 
föreslår vi följande värden , som 
givetvi s bör modifieras med hän
syn till de observationsorter som 
är aktuella : 
Register 00 1.01 1214 longitud för 

Stockholms observatorium. 
Register 01 59.21 latitud för 
Stockholms observatorium. 
Register 02 1.0052 , regi ster 03 
55.36 , longitud och latitud för 
Malmö. 
Register 04 1.0121. regi ster 05 
67.51 , .Iongitud och latitud för 
Kiruna. 

Register I nnehåll (bör slås in med hela antalet siffror!) 
06 10000 36 5,281 879652285 
07 0,000 I 37 5, 199744998553 
08 4,091497520081'10--1 38 1,978859512739 
09 6,671375369880 39 5,911334285940 
10 O 40 4,339431880 515 ' 10--2 

II -712223 41 5.455020295865· 10--2 

12 2,737910754650 . 10--3 42 1.148968364802 
13 1,720209895000 ' 10--2 43 9,528638973 344 
14 9,561683662564 ' 1fr-4 44 1,288809138501 
15 1,784702951161 45 1,674277361645 
16 2,179780664 968· 10--5 46 1,349241 334022 · 10--2 

17 1,672216524815 .10--2 47 4,933792108422'10--2 

18 6,244171520433 48 5,039983214150 
19 9,999731111503 ' 10--1 49 1,919410379610 ' 10- 1 
20 1.332571 880748 50 2,279947912334 
21 9,553300170725 ' 10--1 51 4,778353017151 
22 5,922451830121 ' 10--2 52 3,104278143719'10--2 

23 6,740259127140'10--3 53 4,867393345812 ' 10--3 

24 5,432760024631 54 2,631112185041 
25 7,233203000877· 10--1 55 3,006947161932 ' 10--1 

26 8,602301"773003' 10--1 

27 4,990653751 155 
28 3,233230680003' 10--2 

29 9,386066901337' 10--2 

30 2,955665433080 
31 1,523631 252 191 
32 1,744588114433 
33 4,778229125113 
34 2,278509997074 ' 10--2 

35 4,846349763250 ' 10--2 

utföras för ett annat objekt 
går ma n tillbaka till punkt 7 . 

12. Man ka n kontrollera vilket 
objekt de senaste berä k
ningarna är gjorda för ge
nom a tt trycka in C. Siffer
fönstret visar då koden för 
den a ktuella himlakroppen 
enligt li s tan i punkt 7. 

13. Avstå ndet mellan jorden 
och a ktuell himlakropp, ut
tryckt i jordba neradier (= 
1.496 x 108 km) visas om 
ma n trycker på D. 
Subrutinerna B, C och D ger 
endast minnesinnehållet i 
vissa regi ster. 

Punkterna 14 och 16 används 
om man vill göra beräkningar på 
många planeter vid samma till
fälle . När man har kört igenom 
dem , kommer det aldrig att ta 
mer än IS-20 s för beräkning av 
en godtycklig planet. 
14. När som helst under beräk

ningarna kan man göra 
grundberäkningarna för alla 
objekt med lagrade para
metrar samtidigt. Det gör 
man genom att först sl å in 
något ungefärligt klockslag 
kring vilket observationerna 
skall ske , format 
H.MMSS . 
Före dessa grundberäk-

En mängd konstanter således . 
För den som vill studera hur be
räkningarna går till rekommen
derar vi följande verk: 
J M A Danby: Fundamentals of 
Celestial Mechanics (M acmillan 
Co 1%2). Kapitel 6. 
C Schalen: Sfarisk astronomi 
(Norstedts 1956) Sid 31 , 42 , 43. 

ningar måste ma n genomfö
ra punkterna l-S! 

IS. Tryck in SBR CLR 
Beroende på hur må nga 
objekt som varit uppe till 
beräkning i samma pro
gramkörning kommer exe
kveringen att ta mellan 390 
och IS s innan progra mmet 
s tannar och s iffelfönstret 
visa r O. 

16. G å till punkt 6 . 
17. Här börjar beräkningarna 

för en godtycklig himl a
kropp när man kä nner 
rektascension och deklina
tion. 
Slå in rektascensionen i 
format H.MMSS . 
Observera att ISO ger H = l! 

Tryck x_ t. 
Slå in deklinationen i format 
D.MMSS. 

18. Tryck SBR SBR. 
Sifferfönstret ska ll vi sa IS . 

19. Slå in aktuellt klockslag i 
format H.MMSS. 

20. Tryck på A , och resultatet 
fås efter ca IS s på samma 
sätt som i punkt 8. 

21. Se punkt 9. 
22. Se punkt 10. 
23. G å till punkt 6 eller II . 

Att följa ovanstående 
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bruksanvisning ka n te s ig ga n
ska besvärligt. Fö r a tt ge e n 
bättre öve rs kådlighet ha r vi 
samma nstä llt e tt fl ödesd iagra m 
över hur be rä kninga rna ska ll 
utföras. D e t ä r a lltså inget di a 
gra m öve r hur progra mmet fun 
gera r uta n ett so m vi sar hur ma n 
använde r det. Genom att ma
skine ns minne utn yttj as till 
pra kti skt taget sista bit ha r pro
grammet blivit något komplice
ra t fö r a nvänd aren , men vi ho p
pas a tt det ska ll gå snabbt a tt 
lä ra sig ha ndha va nd et. En be
skrivning blir ju o ftas t för ö vrigt 
besvä rligare a tt läsa ä n a tt fö lj a i 
praktike n ! 

Extra användningar 
för användaren 

N ä r ytterliga re små ko m
menta rer kan va ra på s in pl a ts . 
Ma n måste vara mycket noga 
med a tt inte trycka på RST efte r 
punkt 3 i li sta n här o va n , d v s 
sedan ma n läs t in observation s
ortens pa ra metra r. Resten a v 
berä kninga rna blir då to talt no n
sens . Om ma n trots allt a v 
mi sstag rå ka r trycka på RST 
måste ma n läsa in bägge sidor a v 
kort 2 på nytt (sektionerna 3 och 
4 a v maskinens minne) . 

Om tiden und er observa tio
nen s gå ng passerar över midna tt 
(vilket a lltså medför nytt datum ) 
ka n ma n addera 24 till a lla 
klockslag inna n de matas in . 

I minne 10 ligger det senaste 
inslagna klockslaget i format 
H.MMSS. på grund av avrund
ninga r ka n detta klockslag 
ibland ha förvandlat s frå n t ex 
21.1400 till 21.1360 , men det 
vålla r inga problem för dosa n ; 
möjligen för betra ktaren. 

Efter punkt S (d v s sedan ma n 
matat in observationsort och 
datum) kan minnena S6-S9 an
vändas för a tt lagra tider eller 
resulta t , om man så önska r. 
Minnena a nvänds inte mera a v 
programmet uta n är fria för 
godtycklig användning. 

Om man gjort något fel , eller 
av någon annan anledning vill gå 
tillbaka till början av program
met, måste man först trycka in 
RST och därefter på nytt läsa in 
båda sidor av kort 2 (sidorna 3 
och 4). 

I minne 6n + IS finns rek ta
scension uttryckt i decima la 
grader för objekt med kod n. 

l minne 6n + 14 finns dekli
nation med omvänt tecken ut
tryckt i decimala grader för 
objekt n. 

I minne 6n + 16 finns avstå n
det till jorden uttryckt i jordba
neradier för objekt n. 

Lycka till med den celes ta 
orienteringen I • 
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Stig Adolfsson 
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Indonesien som DX
favoritområde? 

•• Indonesien är för många något av ett favoritområde att lyssna till: 
Exotisk musik , kultur, vackert språk , intressant geografi är ingrediense r i 
DX-kakan. Radiostationerna här är många, ofta lågeffektade och med si na 
frekvensval kan de vara svåra att av lyssna . 

Rundradionätet är organiserat så , att den stat liga radion , Radio Republik 
lndonesia , eller , som den också kallas , " RRI ", står som huvudansvarig för 
verksamheten . RRI , med säte i Jakarta, landets huvudstad , sänder även ett 
utlandsprogram vilket är bäst hörbart på 11 790 samt 9585 kH z. Engelska 
sänds kl 09-10 svensk tid . Den inhemska servicen har RRI delat in landet i 
regioner för , "nusantara" . Varje region har sin huvudstation enligt följande: 

Region Huvudstation Bäs ta avlyssnings-
frekvenser 

Nusantara I Medan 4765,34 14 kHz 
Nusantara Il Yogyakarta 5047 , 2350 kHz 
Nusantara III Bandjarmasin 3250 kHz 
Nusantara IV Ujung Pandang 471 9,4753 kHz 
Nusantara V Jayapura 3325 , 4881 kHz 

(driver omkring 
4850-4985) 

Inom varje region finns sedan ett relativt stort antal understationer. Dessa 
sänder ofta egna program , men flera gånger om dagen reläar man regionens 
huvudstation . De stora nyhetssändningarna från RRI-Jakarta reläas undan
tags löst av alla RRI-stationer och även av många icke-RRI-stationer , av 
vilka vi strax skall beröra några . Den stora nyhetssändning som hörs bäst 
och oftast i Skandinavien är "wartan berita dan berita berita olegarah" kl 
16.00-16.15 . 

I de olika regionerna finn s vidare ett stort antal provinser med visst mått 
av självstyre. Provi nsernas lokala " regeringar" har till sitt förfogande radio
stationer. Dessa sändare identifierar sig som " Radio Khusus Pemerintah 
Daerah Kabupaten _" (namn på sändarorten). De lokala regeringss ta tioner
nas effekt överskrider aldrig 0,5 kW . Nästan a lla sådana stationer å terfinns 
inom frekvensområdet 2,3-4 ,9 MHz. 

Jordbruksnäringen i I ndonesien anses så viktig, att den har få tt en egen 
radiostation . Stationen heter " Radio Khu sus Informasi Pertanian"; fritt 
översatt "särskilda jordbruksradion" . Frekvensen varierar mellan 4 697-
4699 ,5 kH z och effekten uppges till 2 kW. Etab lisse mentet återfinn s i Sura
baya. 

Flera universitet och högskolor har också begåvats med egna radiostat io
ner. Den enda i Sverige hittill s hörda var " Radio U ni vers itas Gadjan Ma
dah" på 5 49 1 kH z. Stationen låg i Yogyakarta och sände med 0,8 kW effekt. 
Framåt stängningsdags , strax efter 16 SNT, spelades dagligen en lp med 
Connie Francis. Connie var tyd ligen mycket populär i student kret sar. och 
eftersom denna skiva var den enda stationen ägde blev den med tiden myc ket 
raspig. Stationen tys tnade så småningom, tro lige n efter myndigheternas in 
gripande . 

En brokig blandning ... 
Det indonesiska fl ygvapnet har också egna. rad iostationer. Den som här 

hörs oftast är " Radio Angkatan Udara" i Medan, 3367,5 kH z. Veterlige n har 
den aldrig besvarat en lyssnarrapport. En a nnan, mera sällan hörd , är " Radio 
Angkatan Berse njata" i Jakarta . Frekvense n är 2475,0 kHz, effekten I kW . 
och man stänger kl 18.00 SNT. Normalt blockeras frekvensen aven kinesi sk 
radiostation. Tidigare sände denna station på en frekvens omkring 11 ,3 MH z 
med utmärk t hörbarhet som följd. Man svarade då med brev . men idag är 
stationen " helsvart" . 

I detta sammansatta land finn även ett antal kommersiella stat ioner. 
I ngen , inklusive myndigheterna, ve t exakt hur många, var de är belägna eller 

på vi lka frekvenser de sänder ! Enligt den offi ciella li stan lär de fle sta sända 
på mv och med mycket låga effekter. Tro det den som vill ... 

I raden av exoti skt klingande stationsnamn återfinns t o m en "Radio 
Volvo", effekt 20 watt ! Er tillgi vne har vid e tt fåtal tillfallen hört en indone
sisk station på 3 291 .7 kH z som sannolikt är kommersiell. Styrkan har dock 
vari t så usel att någon identifikation icke stått att få. 

Två konditionstoppar 
Varje år är två konditionstoppar mot I ndonesien klart markanta. Den 

första infaller under mitten av mars och varar ca 10 dagar . Den andra 
kommer omkring 1-10 oktober och varar omkring en vecka. 

Under dessa toppar kan de lågeffektade sta tionerna höras. De högeffe kta
de hörs däremot vanligen höst-vinter. Mönstret har upprepats i åtminstone 
10 år nu. Under som maren hörs förs t s ingenting. 

Vidare finner ma n, alt a llteftersom vintern framskrider , kan stationer allt 
längre österut i Indonesien höras. Förhållandet kulminerar under jul-ny r , 
då stationer på "Irian Jaya", d v s den indonesiska delen av N ya Guinea, blir 
hörbara. Eftersom delar av I ndonesie n bekänner sig till den is lamska religio
nen brukar vissa RRI -stationer köra " övertid" under faste månaden Rama
dan. 

Så brukar flera sta tioner en gång i månaden sända fl e ra timmar övertid 
med ett program kallat "wayang kulit" . Det är dockteater som uppförs och 
från vilken föreställning man då sänder " live show" . Denna dockteater är f ö 
mycket populär i Indonesien. - Under stängningsproceduren är det ganska 
lätt att uppfatta stationsanrope n. Man spelar en signaturmelodi som heter 
" Love Ambon", på indonesiska " Rayuan Pulau Kelapa". Mu siken är vac
ker, mjuk och av Hawai i-typ. Medan Love Ambon spelar repeteras sta tions
anropet 2 å 3 gånger: " I nilah Radio Republik I ndonesia -" (namn på sändar
orten). 

Mera om antenner 
I förra numret av RT tittade vi lite närmare på en aktiv antenn, tillverkad 

av Standard Radio . Det kan här nämnas. a tt i marknaden finn s ytterligare ett 
par fabrikat : 

En kommer från hmp och saluförs av Zander & Bringholm AB i Göteborg. 
Antennen MACM I består av ett kort glasfiberspröt i vars bottenfåste en 
förstärkare finns inbyggd. Denna förstärkare drivs med ett nätaggregat som 
lämpligen placeras inomhu s. Frekvenso mrådet är 10 kH z till 30 MHz med en 
utimpedans av 50 ohm. Placerad i ett fålt med en styrka av I mV Im ger 
antennen, enligt specifikationen, 0,20 mV ut. 

En annan typ av aktiv antenn tillve rkas av McKay Dymek Corporation i 
Cali fo rnien , USA. Antennen heter DA 100 och är mycket lik nyssnämnda 
MACM I i utförande. Någon svensk generalagent är icke bekant för förf. 
Samma firma tillverkar också en intressant antenn för mv-bruk , DA-7. Det 
handlar om en ferriantenn , som förutom att den är vridbar 3600 även kan 
lutas. Detta är onekl igen till hjälp på trängda frekvenser, men någon extrem 
DX-antenn är den knappast .. . 

I näs ta nummer av RT skall vi se lite närmare på en "delta loop"-antenn . 
Den kan användas för både sändning och mottagning, horisonte ll som verti 
kal polari sation . Vid vertikal polari sation är den en utmärkt DX-antenn med 
mycket låg strålningsvinkel, klart överlägsen en halvvågsdipol. 

På återhörande ! • 

DEPARTEME N PENERANGAN R. I. 

DIREKTORAT RADIO 
STASIUN SIBOL C A . 

,JA LA'" AOE IRM A 5UR.,JAN' NO . 6 

M \ nlo ":IWSUS "I:~ ERINTAII " Allt \11 TI'<...,," ,H II BAN\' UWANGl 

" SUat'a 1I1ombongan" 
GIlLOM8ANO .4 M - fR EQ ~.57J 1I IG.j I>ETIK 

J ~ I.,,, ~r i1anj un, I Tdtpnn 4~ f, - o la n ~. u w I n I i 

Här ell kllippe brevhu vudell /rall delar av det rika illdunesiska mdiullätetjämte ett 
QSLfrån /977 . 
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Japans bästa däck 
1978* 

i-~ 
_ ,AI'f 

o 1JCtjl'(oR 

WE COUNIEIl 

IR 
MEMQRY COUNTER 
n OfF 

METER 
.Il vu 

.--D.c.e.S -----, 
TEST SEFT R!§HT 

OIN/::;;;-RECORD --, 
OUTPUT 

D-900 
Här ser Du Hitachi 0-900 i 
silverutförande. Det finns även i svart. 

Pris ca 3.200 kr. 

De japanska kritikerna anses 
"ara världens hårdaste i sin be
dömning av kvalificerad HiFi. 
I boken COM PO '78 redovisar 
II av Japans mest ansedda kriti
ker sin uppfattning om olika pro
dukter. 
Av alla kassettdäck valdes Hi
tachi 0-900 till det bästa. 

Kombina ti o nshuvud et 
R&P, med sepa rat in
och avspelningsdel, ger 
fö rbä ttrad återgivnings
kvalitet och möj liggör 
medhörning vid inspel
ning . 

Hitachi har frontmatade Dolby-kassettdäck i alla prisklasser. 

0 -850: R & P-huvud, Dolby-kal ibrering, dub
bel kapstandrivning . Pris ca 2 .300 kr. 

0 -550: Servoassisterade kontroller, 3 - läges 
bandomkopplare. Pris ca 1.400 kr. 

~ I i~lll L{ !4..1IZ;~ 11 
Iiil _ . .... .. .. _. B B·PlII G Q 
U / I I I I I I g l!! I!! M·U .. __ 
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0 -720 : Oolby/ ON L, servoassisterade kon
troller. Pr is ca 1 .600 kr. 

0 -220: Prisb illigt med goda tekniska data . 
Pris ca 1 .100 kr. 

Informa llonSIJanst 3 

M/C 
5 

Perfekt funktion hos 
Dolby-systemet tack va 
re Dolby-kalibrering.lätt 
å tkomlig på fronten . 

Relästyrda funk tioner 
med möjlighet till fjä rr
styrning. 

Extremt lågt svaj och till
fö rlitligdrift med dubbel 
kapstandrivning av ban
det. 

0 -555 : Auto- reverse (automatisk avspelning 
i bägge riktningar ), servoassisterade kontrol
ler. Pris ca 2.100 kr. 

~HITACHI 
HITACHI SALES SCANOINAVlA AB 
Box 7138 • 172 07 Sundbyberg • Tel. 08 ·98 52 BO 



•• I RT 1978 /1,. 8 beskrev vi 
den prakt i ka uppb yggnaden av 
Heathkits datorsystem H8/H9 . 
Vi har nu använt systemet en tid 
och ha r skaffat oss en del syn
punkter på hur programvaran 
fungerar i praktiken tillsammans 
med de maskinella förut sätt
ningarna. Vår mask in är be
styckad med 12 kbyte ram, läs
och skrivminne , och vi ha r an
vänt de o lika program som följer 
maskinen , i större e lle r mindre 
grad. 

De program som följer med 
H8 är till att börja med en as
semble,., kallad HASL-8 , och ett 
program för korrektion och mo
difiering av asse mbler-program, 
alltså ett debt.tg-program ka ll at 
BUG-8 . 

Assemblern ä r ett progra m 
som läser ett program skri vet i 
källkod (allt så med förståeliga 
bokstavssymboler i stä lle t för 
numeriska koder) och omvand
lar det till ett program i ma
skinspråk so m kan köras av ma
sk inen. Assemblerprogrammet 
fungerar i och för sig utmärk t 
om man vill programmera P ~I 
maskinnivå. När man skaffa r en 
dator av H8:s storlek vill man 
troligen mest använda språk av 
högre ordn ing. 

Förbättringsprogrammet 
BUG-8 används a llt så vid 
konstruktion och testning av as
semblerprogram. Ett fl erta l 
möjligheter finns för att kunna 
modifiera och kontrollera pro
grammets innehåll. Man kan t ex 
få utsk rift av minnet i o lika for
mat, man kan styra datorn från 
termina lens tangentbord i stä lle t 
för datorns eget. Man kan också 
utn yttja BUG -8 till att sätt a 
stoppunkter i programmet , en 
teknik som är vanlig och effek
ti v vid fel sökning i program . 

H8:s redigeringsprogram 
intressant, användbar t 

I nära anslutning till assemb
lerprogra mmen finn s också en 
textredigerare , TED-8. Redige
ringsprogra mmets, editorns. 
huvudändamål är att möjliggöra 
hante ring av källkod för as
semblerprogra mmering. Al la 
som kommit i kontakt med så
dan programmeri ng vet, att man 
måste göra ändringar i kälIko
den ett otal gånger innan man till 
slut blir nöjd . Här är ett redige
ringsprogram så gott som nöd
vändigt. 

I ntressantare än detta primära 
användningsområde ä r kanske 
a tt TED-8 också kan användas 
till ått red ige ra och hantera va n
lig text med . TED-8 är här en 
angenäm uppleve lse . Vi har a r
betat med många olika ed itorer 
på både små och stora datorer 
och TED-8 stå r sig gott i jämfö
rel se med andra. Många erfa r 
kanske Hea thkits kommandon 
som lite bakvända och svåra att 
lä ra sig , men när man gjort det 
upps~ttar man kraftfullhete n i 
editorn. - En av förf har f ö lagt 

Heathkitdatorn H8/H9 
i praktiskt bruk 

[> Vad presterar byggsatsdatorn H8 med ter
minalen H9 från H eathkit? H ur är program
varan beskaffad? Är Basic-tolken användbar? 
[> Lönar det sig att bygga egen dator i dag? 
Hur är Heathkitsystemet dokumenterat? 
[> Den Heathkitdator som RT byggde 1978 
har nu slutgranskats och vi menar oss ha en 
del av intresse att meddela. 

A v JOHAN STÄCK oc h BERTIL HELLSTEN 

:: .- - ---- -- --

Fig /. HealhkilSystemet HlJl fI 'J bi/dar en högst anrändbar dator som är speciellt 
intressant i sådana applikationer där man behöver ha en flexibilitet i uppbygg
nadenför att kunna ändra, bygga ut och anpassa utruslllingen . Flexibiliteten 
får dock betalas med ett högre pris än för en färdigbyggd dator som dock kan 
vara för " färdig " och låst för en del applikationer. 

upp ett ad ressregiste r för med
lemmar i en klubb. och med 
TED-8 kan vi få adressetikette r. 
medl emsfö rte ckning och lik
nande utskrivet. Adressänd
ringar. borttagning - resp in
sättning av nya medle mmar gå r 
oc kså e lega nt med ed itorn . 

På RT har vi oc kså inlett för
sök med a tt lägga upp tidninge ns 
innehå ll s registe r på H8 :an . Med 
ed ito rn kan vi sedan lätt söka 
fram önskad a rtike l. något som 
annars kan vara nog så svå rt när 
någon ringer och frågar eft e r i 
vilket nummer en viss a rtike l 
stått (gör inte det - det finn s 
bibliotek , tack!). 

Effektiv lagring av data 
med genomtänkt kassettsystem 

En fö rutsättning till att edi
torn , och fö äve n basic. funge
rar så bra ä r det utvec klade kas
settoperati vsystem som H8 an
vänder. Större datamängder lig
ger på stordato rvis inspe lade i 
mindre block på bandet. Datorn 
läser och skriver ett sådant 
block i taget. Man kan på så sätt 
hante ra e n data mängd som är 
mycket större än vad som skull e 
rymmas i minne t vid ett och 
samma tillfä lle. Edito rn . as
semble rn och basic sköte r läs
ning och s~riv ning av data
blocken he lt sjä lv. Två bandspe
lare ka n anslutas och adresseras 
va r för ig. och de sty rs av relä
e r på bandspelarkortet. 

En nackde l ligge r givetvis in
byggd i a tt man använder ord i
nä r audiobandspela re . D els kan 
det inte snabbspo las utan a tt 
man manövrerar dem handgrip
ligen , dels sker sökning av ban
det vid normal spe lhas tighet och 
ta r a llt så tid . Pri set för en mera 
kvalifice rad databandspelare 
kan dock knappast rättfärdigas ; 
om man ha r de kraven och de 
resursern a ä r det bättre att satsa 
på ett magnetsk ivmi nne av nå
got slag , s k j70ppy disc ell e r 
fl exs ki va. 

Alla filer som skapas av basic 
och editorn på bandet kan 
namnges . Detta ä r en stor förd e l 
som inte finns på a lla hobbyda
torer. Man kan , om man så vill , 
lägga fl era datafileI' efter var
andra på samma band. Sedan 
refererar man med namn till den 
fil man vill läsa. Maskinen 
kommer a tt läsa förbi alla filer 
med " fel" namn ända till s den 
önskade filen hittats . 

Vid all data lagring på kassett
ba nd används e tt system som 
ka ll as C RC (Cyc/ic R edunancy 
Ch eck). Systemet innebär i 
korthet a tt man förutom de 
ege ntliga data so m skall lagras 
spelar in en viss kontrollinfor
mation. Detta ger till ski llnad 
mot vanlig s k paritetskontro ll 
bandet i stort sett 100 % möjlig-
het a tt upptäc ka fel vid läs ning 
av bandet. E tt sådant fel vid läs
ning ger sig tillkänna genom ett 
upprepa t va rningspip från da
torn . Man måste då försöka läsa ~ 
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igen. Många gånger lyckas man 
då , men om felet ligger perma
nent i form av t ex drop ou t på 
bandet finn s inget a tt göra a nnat 
än att lagra data på nytt på ban
det, om sådana finns ti llgängli
ga! Observera dock veri
fieringsmöjligheten nedan! 

Skrivhastigheten på bandet är 
1200 Baud , och det ställ er en 
del krav på såväl band som 
spelare. Man skall ha god å ter
givning äve n av höga frekven se r 
för att gardera sig mot onödiga 
störningar. Efter varje läs ning 
eller skrivning på en kassett, 
och innan bandet tas ur spela
ren , bör man snabbs pola till ena 
änd läget så att man inte får 
damm , smuts och fingeravtryck 
av misstag på magnetskiktet. 
Sådant ger osvikligen problem! 
Detta gäller generellt för alla 
databärande kassetter och är 
alltså inget speciellt för Heath
kit. 

Man bör också a nvända kas
settband av god kvalitet för a tt 
försäkra sig om problemfri pro
gram- och datalagring. Billiga 
band har i regel två gemensam
ma karakteri stika som diskvali
ficerar dem i sammanhanget: 
Låg känslighet , som dessutom 
varierar, och dålig diska ntåter
givning. Även det billigaste 
märkesband är oftast bättre än 
anonyma billighetsband här
vidlag. 

Om man spelat in data på 
bandspelaren finns en bra metod 
att kontrollera att det inspelade 
bandet är korrekt och läsbart. 
En sådan kontroll bör ma n 
verkligen göra innan man stäng
er av datorn om den är fylld med 
material som man vill spara. 
Med kommandot VERIFY kan 
man få bandet läs t och kolla t 
mot data som finns i datorns 
minne. Kommandot finn s i både 
basic, BUG-8 och TED-8. 

Bristande kassettstandard 
problem för datoranvändare 

Kassettsystemet är alltså ut
märkt , men ändå fylls man aven 
viss uppgivenhet när man stude
rar systemet närmare . I stort 
sett varje hemdator har sitt eget 
system för lagring på band med 
olika format , frekven ser, has
tigheter o s v. Detta är ett svårt 
hinder för alla som vill distri
buera program till datorer. 
Heathkit har dock gjort vad de 
kunnat genom att H8:an följer 
den standard som kallas Kansas 
City Standard vad gäller fre
kvenser och inspelningsmetod. 

Om och när man verkligen 
kan tala om en stor hemdator
marknad får man förut sätta att 
inte alla datoranvändare vill el
ler kan programmera själva. Det 
förutsätter att det finns ett stort 
utbud av program som då distri
bueras på något bekvämt sätt. 
t ex på kassett eller grammo
fonskiva . Det i sin tur förut sät
ter att man använder en gemen-

Vad händer 
med datorn? 

•• Det verkar som om byggsatser sk ulle få allt svårare att konkur
rera med färdigbyggda datorer för hobbybruk. Flera an ledningar tor
de finnas till detta . 

Att bygga upp alla delfunktioner med ett " buss-system" som görs i 
Altair eller H8 är dyrt. Det blir billigare att konstruera ett ston 
kretskort med flera funktioner som CPU, in/ut-portar. ROM , RAM 
samt eventuellt också tangentbord. är detta sedan tillverkas i stort 
serier, blir kostnaden för ett sådant system klart lägre än för ett 
" buss-system" . 

För speciella utökningar finns sedan möjligheter att koppla in extra 
kort i en buss-utgång, men många användare kommer förmodligen 
aldrig att behöva göra det. 

Den som köper en "allt i etC-dator typ ABC 8.0 kommer att befinna 
sig lite i amma situation som den som löper en hi fi-anläggning , 
sammanbyggd i en enhet. Man får ett pri svärt paket för tandard
tillämpningar, men det kan bli svårt att tillfredsställa speciella 
önskemål. 

Bildskärmen på ABC 80 visar t ex 24 rader om 40 tecken. Detta 
räcker kanske för hemmabruk , men professionellt använder man så 
gott som alltid rader om 80 tecken . Heathkitterminalen H9 visar 
också 80 tecken per rad . 

Om aptiten växer, och man har en ABC 80 måste alltså förmodligen 
en extra bildskärmsterminal anskaffas för minst 5000 kr. 

Om man vidare är intresserad av assemblerprogrammering, eller 
programmering i andra språk än basic , kan en lösning i stil med H8 
vara bättre än en av typ ABC 80. I H8:an är endast I kilobyte av 
minnet låst i läsminne , ROM . Allt annat minne är läs- och skrivmin
ne , RAM , och detta innebär att man har större frihet att disponera 
minnet för eget bruk . Om man kommer över färdiga program i ma
skinspråk kan man få stora problem om man inte kan lägga dem på de 
adresser som krävs p g a att där ligger en basic-tolk i ROM . 

Det finns datorer vilka har ROM i en liten kassett som man sticker 
in i sidan på datorn i en kontakt (Sorcerer). Detta ger lite större frihet 
eftersom man lätt kan byta från ett programspråk till ett annat, t ex 
från ba ic till fortran. (Detta innebär då under förutsättning att det 
finns en kassett med fortran.) 

Lägre pris i utsikt 
Varför är priserna på väg nedåt? Flera faktorer samverkar här. 
Alla ingående kretsar i en dator verkar att bli billigare. Det gäller 

således CPU, minnen , etc. Framför allt har minnen här stor betydel
se. t början av hobbydatorepoken ansågs med .rätta dynamiska min
nen vara svåra att få att fungera till skillnad från statiska minnen . 
Problemet att vidmakthålla minnesinnehållet (refresh) var stort , 
speciellt i samband med vad som kallas DMA (Direct Memory 
Access). 

Idag har man lärt sig att bemästra detta problem. Speciellt i sam
band med mikrodatornZ80 är lösningen enkel. Dynamiska minnen är 
numera det enda som förekommer i "allt i ett"-datorer. Det har 
medfört en betydande prisreducering. 

Nätaggregaten kan göras mindre . En dator av typ Altair och Imsai 
av tidig modell är försedd med ett mycket imponerande nätaggregat. 
Aggregatet mås te kunna prestera flera olika spänningar, -12, + 12 , + 8 
V etc. Av +8 V krävs ibland i storleksordningen 15 A, om man har 
mycket minne av den gamla statiska typen i högeffektvariant. 

En modern dator med de nya strömsnåla varianterna av minnen 
m m klarar sig med mycket mindre effekt. Detta ger också betyd
ligt mindre krav på lådorna. Man klarar sig idag med klenare chassi 
och kanske ett plasthölje där man tidigare hade i stort sett pansar
plåt! 

Hemdatorvågen har tvingat tillverkare av tangentbord , flexskive
enheter m m att tänka om och priskonkurrera än mer än tidigare . N ya 
konstruktioner som tillverkas i mycket stora serier ger här betydande 
kostnadsbesparingar. 

Två år är lång tid . .. 
Vad kommer att hända i framtiden? Ser man tillbaka i tiden två år 

och betraktar utvecklingen , finner man att mycket har hänt. Samma 
fart på utvecklingen två år framåt leder då mycket långt. 

Flera stora tillverkare studerar noga hemdatormarknaden och 
väntar på att göra sin debut. Alla dessa kanske inte kommer, men nog 
borde vi få se någon av IBM, Texas Instruments, Sharp m fl göra sitt 
intåg på marknaden. Då gäller det att hålla i hatten för se bara hur Tt 
praktiskt taget gjort rent hus bland toppklassen av räknedosor liksom 
t BM skaffat sig en unik position på datorsidan . . . • 

16 RADIO & TELEVISION - NR 2 - 1979 

sam standard för programlag
ring . Om inte , måste varje da
IOrfabrikant göra egna program
bibliotek , vilket naturligvi s be
gränsar programutbudet för 
kunden. 

Det mest intressanta språket 
för många är basic. Till H8 finns 
två versioner av språket, och 
man använder den mindre om 
man inte byggt ut minnet till mer 
än 8 kbyte . Den större ver io
nen , Extended Basic, kräver 12 
kbyte för att både tolk, använ
darprogram och data skall få 
plats. Vi har i huvudsak använt 
den större versionen. De sk iljer 
sig från varandra främst genom 
att den mindre saknar effektiv 
stränghantering . 

Interpretator för basic 
vanligast ismädatorer 

Basic-tolken är ett program 
som tolkar givna instruktioner 
skrivna i högnivåspråket Basic. 
Basic-programmet kommer att 
tolkas och utföras sats efter sats 
i den ordning de är skrivna i 
programmet. Tolken är tvungen 
att tolka valje sats på nytt varje 
gång man kommer till den. 

Detta sys tem kallas interpre
tativt , tolken brukar kallas in
te/pretator , och det är det 
ojämförligt vanligaste hos Ba
sic-datorer. M an förlorar dock 
en hel del tid genom att tolke n 
varje gång måste " leta reda på" 
vad ett kommando egentligen 
betyder. Effektivare system an
vänder omskrivare , kompilato
rer , som översätter varje Basic
sats till maskinkod , men sådana 
är ovanliga i basic-samman
hang. 

Det finn s också mellanting 
mellan interpreting och compi
ling, något om exempelvis 
ABC 80 utnyttja r. 

En fördel med att använda 
tolk , interpreta tor , är att man 
enkelt kan provköra, modifiera 
och bygga på sina program . 
Systemet blir interaktivt och 
till åter användaren att föra ett 
slags dialog med datorn. Pro
grammering arbetet underlättas 
härigenom i hög grad. 

Förenklade kommandon 
tveeggad finess 

En intressant finess hos H8 
basic är vad man kallar com
mand comp/etion. Det innebär, 
att man bara behöver skriva nå
gon eller några bokstäver i ett 
kommando så fyller maskinen i 
resten själv. Om man i ett pro
gram vill ha PRINT behöver 
man bara slå PR och INT fylls i 
au tomati skt. Det gör att det går 
snabbt att skriva ett program, 
eftersom de fle sta kommandon 
känns igen på ett par tecken . 

Det finns dock nackdelar med 
systemet. Om man är van att 
skriva Basic vill man automa
tiskt skriva ut hela kommandon , 
t ex PRINT. är man hunnit 
med PR fyller maskinen i god ~ 



.\ .. , 
o . ... 

QU~D 
När QUAD elektrostatiska högtalare 

först introducerades, lät de helt 
annorlunda än andra h ' 

Ljudåtergivningen var överlägsen 
genom renhet , linearitet och fri

het från lådresonanser. Skillna-
den var inte endast till fördel , eftersom de 

inte bara tog fram skönheten hos en bra 
inspelning utan också hänsynslöst avslöjade 

bristerna hos andra. 
Nästan alla auktoriteter använder QUAD' s elektrostatiska 

högtalare som sin referensstandard , och förbättringar 
såväl i inspeln ingsteknik som i 

högtalarkonstruktion i allmänhet 
har blivit direkt influerad av den . 

Andra kvalitetsprodukter från QUAD är 

Förförstärkare - QUAD 33 
2 X 45 W Effektförstärkare - QUAD 303 

2 X 100 W Effektförstärkare - QUAD 405 
1 X 50 W Effektförstärkare - QUAD 50E 

Radiotillsats - QUAD FM3 

Informatlonsllanst 4 

Ring oss om närmaste återförsäljare 
för demonstration. QUAD säljes i 
Hi-Fi butiker över hela landet. 
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ordning i med INT plus ett mel
lanslag, men av bara farten. 
specie llt om man inte observe
rar resultatet , skrive r man gärna 
själv i INT också. Resu ltate t blir 
PRINT INT( , därför att maski
nen tolka r mitt sista INT inte 
som avs lutning på PRINT, vil 
ket den ju redan skrivit fardigt. 
utan som början på komma ndot 
för att få helta lsdel, integer. Pa
rentesen som öppnas väntar på 
ett uttryck att ta heltalsdelen av 
i stä llet för , som avsett, ett ut 
tryck att sk riv a på skärmen! 

Vi har också a nvänt H8 med 
en tele type med remsläsare. 
Dessvärre går det inte att läsa in 
program från andra datorer via 
remsan av samma a nl edning 
som ovan . På remsan stå r näm
ligen a ll a kommandon i sin full a 
längd. Maskinen försöker åter
igen fylla i komma ndona när den 
känner ige n dem , och resultatet 
blir ett enda sammelsurium. Om 
man kall ta emot program ut
ifrån måste man knappa in dem 
själv på tangentbordet eller se 
till att man få r dem på kasse tt 
från en annan H8-användare. 
Jämför våra betänkligheter när 
det gäller olika signalformat på 
kassett ovan! 

Kommandoifyllningen har 
dock obestridliga fördelar. 

l Främst går det alltså att få upp 
programskrivningshastigheten 
utan att läsbarheten försämras. 
som den skulle göra om man ba
ra förkortade instruktionerna. 
För att kunna utnyttja datorn 
optimalt skulle vi dock hel st 
vilja ha kommandoifyllningen 
avs tängbar för de fall den inte ä r 
av godo. 

H8 :ans basic hör avgjort inte 
till de snabbare bland hobby
datorerna . Detta kan i och för 
sig ha flera orsaker. De konti
nuerliga avbrott, interrupt , som 
uppdaterar sifferpanelen tar ca 
10 % av mikroprocessorkapac i
teten . Hastigheten går att öka.ca 
10 % om man stänger av den 
funktionen med ett särskilt 
kommando. 

Heathkits H8-basic 
långsam, minnessnål 

Det tycks också vara så a tt 
H8:an Basic är mycket effektiv 
när det gäller att utnyttja minnet 
för användarens program. För
modligen har man fått betala 
denna effektivitet med lång
sammare programexekvering. 

. För datorhobbyister är detta 
nog en riktig avvägning: En 
snabbare exekvering, som krä
ver större minne , ä r få betjänta 
av. Minnesutrymme är j u fortfa
rande ganska dyrt , och oftast 
den klart dyraste biten redan i 
ett litet datorsystem. Avväg
ningen mellan snabbhet och 
minnessnålhet var i alla fall rik
tig när H8:an konstruerades , 
men redan nu tyder tecknen på 
att utvecklingen går mot stö rre 
minnen även på smådatorer. 

J- ig ; . 1I11t/ , J,.arl1lf ' lI rYIIIIII('r SfJ !fTÅ f ' lI/wr rud (Jc h / 2 ratlrr . /) clla aT g O/I\J..lIlitc 
tlmlllUII fl r ,"jll li , /o f ' lf pro!..:r"", . 

. Fig 3 . För programlistllillg kall mall ,'älja en speciell möjlighet sum illIIebär att 
mall visar 48 rader med blott 20 teckell i varje. Basic-rader som här på bildelI 
blir då rätt svårtydda på grulld av dell korta radlällgdell , mell visllillgssättet kall 
vara av illtresse om mall vill ha lite större överskådlighet över ett programav
sIlitt . 

Fil;.J . Ih·t gt'.l IIIYt' Å,·t .1/1111 IIIfJjligh"I"r 111/ gm}i.IÅ prt'.It'lIwlifJ lIlJII /l Y-lalllilla
lell. Ett speciellt läge, PLOT, ger emellertid delllla preselllatioll. Läget pd varje 
streck i bildelIs överdel svarar mot ASCII-kodells Ilumeriska värde för de teckell 
sum risas i bildelI ,\' allderkallt. Varför de teckllell måste visas f yra ~ållger är 
IJh, ·J,.illI l . 

.- ...... ; 

-,---:- :--:;:-~::-':'~p 1ö'H9 'Pn'-E';~;E, . BI78 

. (, 

Fig 5. Hedigaillg,pmgrallllllel n ,IJ- 1I ar lIIyrht illtrnsullt bl II dar},) r atl Illall 
mycket lätt bygger upp sökrutiller med det. Kommalldot för utskrift heter PRINT 
varefter man skriver ett sökord. Datorn svarar då med alla rader dell har som 
illnehåller sökordet. På bildelI visas ell sökllillg ur RT:s inllehållsförteckllillg för 
1978. 
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Icke oväntat har vi funnit att 
programvaran till H8 icke blott 
~ir av god kvalitet utan också 
mycket väl dokumenterad. 
Heathkit s klass på beskrivning
ar och instruktionsböcker är ju 
känd sedan länge , och H8 utgör 
inget undantag härvidl ag. Man 
måste givetvis behärska tekni sk 
engel ska men sådana insikter ä r 
väl i det närmaste oundviklig så 
snart man närmar sig datortek
nik i dag! 

Byggsatsdatorn H8/H9 
och omvärlden 

Heathkits H8 är a lltså tvek
löst en god och användbar dator 
i sin klass. Frågan är dock hur 
den står sig i konkurrensen med 
andra datorer som bubblar upp i 
a llt raskare takt på marknad en? 

För datorn H8 , med 12 kbyte 
minne , och terminalen H9 få r 
man i byggsats betala 12000 kr. 
10tsvarande system fardig

byggt kan man ofta köpa för ca 
halva pri set med större minnes
kapacitet. Vi kan som exempel 
ta den svenska ABC 80, som 
sägs ska ll kosta ca 7000 när den 
kommer. Den skall då ha 16 
kbyte minne plus en Basictolk 
på 16 kbyte i rom ; läsminne! Så
dana pri sjämförelser talar inte 
till Heathkits fördel. 

De nya sys temen se r i dag 
inte likadana ut som förr. Förr , 
d v s för så lång tid sedan som ett 
;lr eller två, byggdes a lla små
datorer upp kring ett bussystem 
med moderkort och dotterkort 
som innehöll processor och 
minnen, in- och utkretsar o s v. 
Trenden just nu tycks vara att 
datorerna byggs upp på ett kort 
med ett rejä lt tilltaget minne och 
möjlighe t för yttre expansion. 
Så ä r t ex Apple , Sorcerer och 
ABC 80 uppbyggda. I detta 
sammanhang kan man fråga sig 
om inte sjä lvbyggeriepoken in
om datorvärlden redan lider mot 
sitt slut ? 

Om vi jämför med vad som 
t ex har hänt på området räkne
dosor är det lätt att få sådana 
misstankar. Vi hade i RT 1972 
en byggbeskrivning på en räk
nedosa med de fyra räknesätten 
och intet mer. Byggdelarna till 
den kostade då ca 700 kr, och 
beskrivningen var väl omodern 
nästan i samma ögonblick som 
den kom ut. Numera bygger 
ingen sin räknedosa men fortfa
rande bygger vi datorer. Hur 
länge? 

Vad som däremot fortfa rande 
kommer att vara högeligen in
tressant att bygga för dator
amatören är all slags kringut
ru stning för att koppla datorn till 
elorgeln, tv:n , telefonen (om 
man få r för Verket) , blomster
bevattningen när man är bort
rest , o s v . Dessutom är det all
tid intressant att bygga olika 
slags styrutrustningar som inne
håller mikrodatorer för spe
ciella , egna ändamål. • 



Geschäft att sanerna: 
Korrespondenskurser 
för data, elektronik 
Skadeståndskrav under åta lshot. Stat
hga ingripanden. Kritisk granskning 
av vad som ka n anses vara vilsele
dande löften. N ågot slags sanering av 
floran korrespondenskurser och un
dervisningsinstitut. Utslag i mark
nadsdomstolen. * Det är i korthet vad som håller på 
att ske 1979 på den sektor som - helt 
okontrollerat och utan varje annan 
auktorisation än den egna - säljer 
undervisning per korrespondens till 
a llmänheten . Vissa bra nschområden 
är klart aktuella för granskning från 
konsumentverkets sida efter ett steg
ra t antal a nmälningar från missnöjda 
och besvikna kursköpare: 

- Elektronik- och datakurserna 
dominerar bland anmälningarna, om
talar Majken Ekman, konsumentver
ket, vid samtal med RT. Det är 6-8 
företag som åte rkommande figurerar 
i anmälningarna. 

Också till RT har ett a nta l miss
nöjda kursköpa re vänt sig under 1978. 
Det har då visat sig att de svenska , mer 
eller mindre a nonyma korrespondens
instituten (i vissa fall finns endast ett 
postboxnummer att tillgå, och alla 
försök att komma till tals med de 
ansvariga har varit förgäves) lockat 
också deltaga re från Norge och Fin
land . I ett för RT känt fall beslöt 
nyligen en sådan norsk kursköpare att 
inleda rättsligt förfa ra nde mot ett 
företag i Malmö sedan han ansåg sig 
utsatt för skoj och total nonchalans 
från företagets sida . 

* Utöver de S-6 stora och kända 
korrespondensinstitut och kursarran
görer som ka n kallas eta blerade och 
rikstäckande ha r i tecknet av J 970-ta
lets konjunkturkris uppstått en hel rad 
små, nästa n anonyma kurs företag 
(brev lådefirmor) som annonserat si n 
verksamhet, ofta i okritiska och över
drivna orda lag, typ "ge oss en kvart 
om dagen och vi ska lä ra dig a llt om 
datortekniken" eller "lär elektronik på 
fritiden och öppna dörren till en rik 
framtid " etc etc; ordval och fraser man 
känner igen från främst USA-förebil
der av mindre seriös natur. 

- Vi har svårt att kartlägga hela 
omfattningen av den här verksamhe
ten , säger man hos konsumentverket , 
som beslutat börja syna geschäftet i 
kurser sedan de besvikna a nmälarna 
blivit så många att man insett att rätt 
stora summor betalats. Enligt uppgif
ter till RT kostar t ex en, stort upp
lagd, elektronikkurs ca II 000 kr nu, 
och i ett nu riksbekant fall kostade en 
tvåårskurs i datateknik 6000 kr, en 
kurs som skulle leda till att godkända 
deltagare belönas meCI titeln " ingen
jör", och diplom utfärdat av företaget. 
Ett antal deltagare i den här kursen 
har nu gått samman för att söka kräva· 
arrangören på skadestånd. * Förloppet för den här kursen är 
typiskt. Efter att ha lovat en tvåårspe
riod och, underförstått, ett bra jobb 
senare tack vare den hemgjorda ingen
jörstitein, kunde kursarrangören inte 
infria löftena. Efter starten våren 
J 97 S har nu - efter alltså dubbla 
utlovade tiden - inte mer än hälften 
av kursen avverkats. Ständiga förse-

lT .., -'0 _-.r-7" 

ningar har drabbat kursbrevupplägg
ningen . 

Det företag som RT, efter viss 
granskning av den här marknaden och 
egna dåliga erfarenheter i form av 
okontrollerbara löften i an nonser, 
vi lka lett till besvi kelser hos läsa rna , 
ändå anser det klart bästa och veder
häftigaste som kursarrangör i elektro
nikkunskap ligger också efter sin egen 
tidplan: På det hållet, bekräfta r man 
på konsumentverket, fattas i januari -
efter ca fyra å r - hela 24 kursbrev! 
Den aktuella kursen har man annars 
samma uppfattning i sak om som RT; 
den har en välkänd amerikansk för
laga och kan icke kritiseras för va re sig 
föråldrade eller felaktiga informatio
ner. Den leds av två av Sveriges mest 
välkända specialister på elektroniktill
lämpningar och halvledarforskning. 
"Det är tydligen administrationen som 
fått den kursen a tt spåra ur", säger 
några deltaga re som vänt sig till RT. 
Mot uppläggning och sakinnehåll har 
de heller inga invändningar, "bara" att 
tiden går och att kursens hela pla n 
spräckts för länge sedan. 

Också mot det "officiell a" SIFU 
riktas irriterad kritik av besvikna 
kursdeltagare , som vänt sig till RT 
med varjehanda klagomål. Härvid 
ka nske ka n sägas, att det i såväl 
SIFU :s fall som för en del av de nu 
kritiserade kursföretagen a lltid finns 
folk som är svåra att göra till lags . För 
det första har man inte sällan orea lis
tiska föreställningar om sin egen 
grundkompetens i t ex matematik. För 
det a ndra hoppa r må nga på kurser 
som de helt enkelt inte är lämpade för. 
Inga förhandstest finns som regel. För 
det tredje finns det a lltför många som 
tröttna r på en omfattande kurs . Am
bitionerna räcker inte. Då får lätt 
arrangören skulden för misslyckan
dena. SI FU försvarar sig också med 
att man måste följa SÖ:s betygspla
ner, hur stelbenta och ri gida dessa ä n 
är. Normerna är föråldrade, säger en 
talesman. Vi gör gä rna egna men ha r 
inte lov till det! * Fiaskona bekymrar också konsu
mentverket. eftersom en del folk nu 
synes beredda till process för att få 
bättre vi llkor vid en annullering. 
Några av kurserna medger över huvud 
inte någon återbetalning om man vill 
sluta i förtid . Andra, och det rör sig 
a lltså . om kurser som ka n kosta 
J I ODD-IS 000 kr, kräver J S proc av 
den kvarstående kursavgiften om del-

taga ren vill hoppa av. Konsumentver
ket ha r här dragit en parallell med 
bilbranschens villkor. Där har man 
nämligen ett utslag i HD på a tt 20 
proc ave l! bils kontra ktsvärde inte är 
oskäligt vederlag vid en a nnullering. 
Det framskymtar dock att ma n i 
ve rket ställer sig skeptisk till att de här 
kursinstituten har rätt att kräva så 
höga belopp som man gjort. 

Rättsläget är inte va re sig kla rt eller 
uppmuntrande för de besvikna: 

- Vi förlora r tid och pengar och 
hela kursen har nu blivit så gammal 
att den snabba utvecklingen gjort den 
inaktuell, säger en av de klagande om 
en kurs i datateknik han gått miste om 
pga uteblivna brevleveranser. Va re sig 
man köpt en dylik kurs som hobby 
eller i avsikt att få en grund för byte 
till ett bättre yrke ligger det så till , att 
ma n inte med full visshet om fram
gång ka n låta försumligheterna ligga 
till grund för ett åtal. Skadeståndsfrå
gan är ännu oprövad. Dessutom är de 
klaga nde skrämda: 

- Börjar vi jäklas på allvar får vi 
förstås inga lektioner a lls mera. Men 
vi borde ha skadestånd! 

Allt beror givetvis på i vilken om
fattning de här kursarrangörerna för
sökt friskriva sig från a nsvar, men nog 
bör olika förfa ttningar vara tillämp
liga i dylika fall, menar jurister RT 
rådfråga t. 

* Marknadsdomstolen väntas under 
1979 meddela utslag i ett må l som rör 
just löften utan täckning frå n ett 
brevkursinstitut. Det är Sveriges in
redningsarkitekters riksförbund SI R, 
som a nmält till konsumentverket att 
en kurs är så undermålig att man 
vägra r lå ta deltaga rna bli medlemmar 
i förbundet efter avs lutningen . 

Fallet med de snabbt föråldrade 
kurserna kan drastiskt illustreras med 
att ett företag som RT kriti skt började 
syna efter missnöje från läsarna visade 
sig ogenerat prångla ut 30 (I) år gamla 
lärobÖcker i elektronik . .. Firman har 
numera inställt verksamheten . Likaså 
"erbjuds" man i några fa ll nästintill 
a ntik radio- och servicematerial som 
"hemprojekt" till en del kurse r. Annat 
lika eländigt väntas eleverna 
bygga . .. 

Konsumentverket har inte ä nnu 
kunna t detaljgranska kurslittera tu
rens a ktualitetsvärde men har där
emot slagit ner på a tt t ex ett brevin
stitut använt sex år gammal statistik 

TRUNKEN 

I11/III 

Artisten Mikama har här in}lu",,,,,, al' d/! "m/u/ud/! ;up..,/yx- .,ungurnu 
med inbyggd stereo etc och anvi;'ur här ert intressant alternativ, pir den 
som s a s vill leva med stereo, 

för att locka spekulanterna med goda 
möjligheter till jobb, detta trots att 
statistiken förnyas varje år! Här var 
det Yrkesvägledningen som anmälde 
det bedrägliga förfarandet. I takt med 
att arbetsmarknadsläget blivit krisa r
tat i vårt land har antalet a nmälningar 
mot den sortens förespeglingar tillta
git. Brevfirmorna spekulerar givetvis i 
människors osäkerhet och godtrogen
het. 

* Som antytts ovan är det "framtids
yrkena " inom elektroniken och dator
företagen som de hä r tydligen ofta 
hastigt hopkomna kurserna lockar del
tagare med . Konsumentverket har 
också tagit fasta på de ovederhäftiga 
och överoptimistiska locktonerna i 
marknadserbjudandena. Som sagts är 
också behoven av förkunskaper ofta 
orealistiskt lågt satta för att delta
garna ska ll kunna klara teorin till 
" ingenjörskurserna", Vidare har man 
grovt underskattat insatsen av tid: "Ge 
mig en kvart om dagen-valsen" dras 
fortfa ra nde ganska frekvent. Det a ll
varligaste måste ändå återstå, nämli
gen att många kurser är katastrofa lt 
dåliga - de är inte sä lla n bara föråld
rade (handlar om rör i st f moderna 
halvledare o dyl med fullständigt an
tika tillämpningsexempel) uta n direkt 
felaktiga, vilket kan bero på exempel
vis osakkunniga, ha fsiga "översä tt
ningar" av äldre, utländskt kursma te
rial någon haft. Och det är på kvali
tetsfusket som många smarta kursar
rangörer klarar sig: Brevköparna ger 
upp, slänger alltsammans och tiger om 
att de gått på en blåsning. 

Eller, ännu vanligare: Man klara r 
inte av kursen och skyller allt på sig 
själv, på egen dumhet och håller sen 
tyst om fiaskot. Återigen en inbetald 
avgi ft och en "elev" till . .. 
* Flera av de här tvivelaktiga kurs
arrangörerna har pa mpiga namn med 
ännu stiligare brevhuvuden. 

- Det gör dem inte på något vis 
kompetentare, heter det hos konsu
mentverket. Vad ma n utger som "pro
fessionella" eller "yrkesmässiga" kur
ser är ofta fullständigt värdelösa infor
ma tioner. I bästa fa ll handlar det om 
hobby, inte mera , understryker Maj
ken Ekman, 

* Det som försvårar en kartläggning 
och en sanering av den här branschen 
med så må nga lurade är att det inte 
finns någon central branschorga nisa
tion som kan hålla reda -på "institu
ten" . Det blir en mödosam kartlägg
ning som förestår - men den är 
tydligen nödvändig, inte minst mot 
bakgrunden av att ett antal godtrogna 
människor satt sina besparingar i vär
delösa "kurser". 

Beklagligt är att det fåtal ansedda 
och vederhäftiga företag med lång 
tradition inom korrespondensunder
visning som faktiskt finns själva inte 
kunnat verka i sanerande syfte och 
likaså ä r det trist att SO m fl myndig
heter inte kunnat övervaka floran av 
bisarra kurserbjudanden bättre.- Den 
nu av konsumentverket inledda aktio
nen bör rimligen tjäna som en varning 
till allmänheten om behovet av goda 
referenser och klara garantier från en 
kursarrangör om att kursen dels mot
svarar skäliga krav, dels kommer att 
fullföljas utan att många år rmner 
bort! 

us 
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HÖRT 
Inventering 
av effekter 
- ny våg här? 

Att direktgraveringens nygamla tek
nik lyfte fra m ljudet som effekt och 
akustisk sensa tion efter å rtiondens 
luddiga och döda inbäddande i mag
netbandskikten torde va ra en erkänd 
sann ing vid det här laget. Likaså a tt 
den här vågen startade med primiti v 
musik, dä r helheten mer eller mindre 
underordnats de skarpt och intensivt 
ljudande enskildheterna. 

Det slå r mig nu a tt det här har 
rullat ett steg vidare. Efter det all 
Missing Line-skolan efterträtts av lite 
besinningsfullare hopkommen pop och 
jazz, där de värsta oarterna och fasci
nationen vid hi (fi)-effekterna däm
pats något till förmån för en vettigare 
användning av tekniken har, i stort 
sett, det tidigare (säljande) intresset 
för brak och dunder nu fått ett nytt 
objekt: den tunga , seriösa musiken . 
För några månader sedan tog jag upp 
S heffieids Wagner / Prokofjev-tag
ninar och fann att det hela utfallit 
högst spektakulärt, som en akustisk 
jätteurladdning. "Wagner i hi fi ". 

Efter att nu ha beskjutits av London 
Philharmonie undrar jag om vi inte är 
på väg att få ett slags motsvarighet på 
hög teknisk nivå till de välkända popu
lärskivserierna (CRS, Decca Golden 
Ace m n) , "The Worlds Greatest 
Hits" , där producenterna stä llt sam
man lättlyssnad, välbekant musik till 
hela block och av vilka pressas mass
upplagor ... Med andra ord: Direkt
och digita ltekniken a nvänds för a tt 
sä lja in ga mma l, a llbeka nt orkester
musik , där ma n leta t upp akustiskt 
tacksa mma utsnitt a tt sätta mikarna 
på. Det ä r fakti skt bara de mycket 
gra nntyckta och konstälskande japa
nerna som hittill s kosta t på pcm-tek
nik på strå kkvartetter och harpsoli; 
musik oeh verk så fjärran frå n a llt 
billigt dunder man gärna ka n komma' 
Här i Väst verkar däremot en invente
ring ha sa tt igå ng mot helt andra må l. 
Det ä r kanske inte " fel " a tt göra så . 
Men det ä r fråga om en prioritering av 
ett visst slags musika li sk estetik och 
na turligtvis ä r huvudsyftet i ä nnu 
högre grad a tt fånga in de delar av hi 
fi-publiken som mer än a llt a nnat 
äl skar a tt sätta sina grejor på prov 
men kanske inte främst vill ha rock
musik. 

Av strikt ekonomiska skäl ka n de 
här demon ljud producenterna givetvis 
inte inleda ett slags tota l nyutgivning 
av klassikerna eller ens vårt sekels 
kompositörer, men tendensen tycker 
jag börja r bli fullt skönjbar: ma n 
erinrar sig a tt här och dä r lå ter det 
smaskens, hä r och var har vi praktut
brott och brak - det "gör" sig i den 
nya tekniken . T y hittillsva rande in
spelninga r av sådana äldre verk har 
del s a ldrig lyft ut enskildheter i or
kest reringen av det skäl att ingen 
kapellmästare haft någon hållbar mo
tivering för något sådant, dels att 
magnetbandningen i fören ing med 
gängse mikrofoner satt och sätter en 
gräns för utstyrningen. Lite gynnar 
saken den som ofta besöker konserter : 
alla har vi väl mentala noteringar om 
musik som, framförd under rätta be
tingelser och i lämpad akustisk miljö, 

lå tit enastående fin t med just slående 
enskildheter , men dä r sena re mot min
nesbilden jä mförda skivor med samma 
verk visa t sig sakna nästan a ll t det som 
gjort primärupplevelsen t ill en högt id , 
lå tit bleka och tama . Jag kan tänka 
mig hur gångbara projektideer rinner 
till hos hrr producenter som ofta ä r väl 
ori enterade: efter Wagner ta r vi Ber
Iioz. sen lite Busoni, på det ka nske 
S travinskij - och skrev inte ga mle 
Tj aj kovskij raffigt , kanske ... ? 
G a mla ve rk i "ny", akusti sk \'C rsion' 

RA \ EL. PROI\OFJE\, m: FALLA: 
Walter Siisskind conducting the Lon
don Philharmonic. Crystal Clear CCS 
7006. Inspelad i London 1978. Super
cut Limited Edition, Direct to Disc 
Recording, 30 cm lp stereo direktgra
vering. 

Sv distrib, Tonola, Göteborg . 
Så har alltså skett med La Valse av 

Maurice Ravel. Den kanske mest raf
finerat förfarne mästa re i orkestrering 
som funnits. 

"La Valse (och Bolero) ha en kara k
tär av besatthet", står det i ett gam
ma lt musiklexikon om dessa Ravels en 
gång så omstridda, ursprungligen som 
ba lettmusik koncipierade, verk. De på 
da nsrytf'!ler byggda styckena med sin 
oerhört intrika ta och fantasifulla 
struktur ä r geniala, inte minst som 
orkesterverk , där skicklighet och di
sciplin i a lla stämmor sä tts på hårda 
prov. La Va lse med sina undertitla r 
för de olika sa tserna har ka lla ts en 
a poteos över Wienervalsen och ytterst 
över hela den värld som lades i grus 
med första världskriget. Ursprungs
titeln på verket va r ju också kort och 
gott " Wien" eller W ienerwalsen; det 
ha r sagts a tt det inte ä r de vi rvla nde, 
sönderbrutna och suggestiva va lsryt
merna som konstituerar musiken uta n 
mera just den exta ti ska rörel sen inom 
dem. Det ä r en egentligen ma ka ber, 
dödsbesatt musik, som mynnar ut i en 
orgiastisk fin a l efter freneti ska steg
ringa r. R H Kuppe/ ta la r t ex om en 
"eufori sk dödsvirvel, en undergå ngsvi
sion och ett dödsdemoniskt tra nspone
rande av de stämningar som Ravel 
uttryckte i t ex Daphne-finalen", a lltså 
något av ett svart-vitt motsa tspar. 
Sa mme förf (liksom Jean Cotte) ta la r 
om La Va lse som en "absintförgiftad" 
musik och har då bl a anspela t på de i 
dunkla kla ngfärger målade basstäm
morna och vissa svävande orkes
terpartier med likaså mycket mörk 
kolorit. Ja , uttolka rna har alla under
strukit a tt Ravel haft en sjuk, depra
verad värld som skapande impulsgi
vare och a tt den livsnjutande, sen
suella va lsen här vänts i ett delirium
tillstånd . Men få av Ravels verk har 
ä ndå fått en sådan popularitet i breda 
lager som just La Valse. 

De jämförelser som stått mig till 
buds vid bedömningen av CC-skivan 
har främst varit två av mina egna, 
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t idiga re skivor. Det existera r en 
mängd inspelningar av La Valse, men 
de jag kommit a tt sätta högst genom 
å ren är dels A ndre C1uytens 1963 
gjorda fö r EMI - release på de blåa 
Columbia-ett iketterna - i ett sam
lingsalbum med Paris konserva torie
orkester och Rene Duc/os-kören, dels 
den många år senare gjorda DC-i n
speln ingen som S eiji Ozawa stod fö r 
med Boston Symphony Orchestra och 
kören hämtad ur Tang/ewood Festiva/ 
Chorus. Den inspelningen torde va ra 
gjord i Bostons berömda konserthus 
och pressningen jag letat upp är gjord 
i England , inte T yskla nd ( 1974) . 

Trots monoljud och punktvis ofull 
komlig upptagningsteknik med ett 
högre brus och en lite blockerad dis
ka nt sä tter jag Cluytens inspelning 
frä mst som den konstnärligt mest 
högtstående. Det ä r en bestående för
lust a tt C1uytens, liksom Kertesz och 
Horenstein. är borta . Den här ga mla 
Columbia-tagningen har a lla de ena
stående egenskaper som präglade 
C luytens som orkesterledare: sensibili
teten , elega nsen , den inkännande tolk
ningen med en lika läckert som bril
jant spela nde orkester . Ljudet ä r, trots 
mono, plastiskt och klart. Om något så 
fordras detta' Hans tempo är också de 
nervöst föränderliga och med musi
kens ka raktär kongeniala - går vi till 
Oza wa bjuds vi en lugna re upplägg
ning, en varm klangprakt med härlig 
rumslighet - jo, fakti skt , mirabile 
dictu, DG! - en omsorgsfull balanse
ring av hela kl a ngmassan mot enskild
heterna, de många fina detaljerna som 
plötsligt grenat ut sig till en helhet av ' 
sensuellt njutbar lyster. Ravelkla ng av 
nobelt märke' Träblåsarna och horn
gruppen är magnifika hos Bostonmu
sikerna, och musikens gradvisa defor
mation till ursinne och mysterium som 
ändar i kaos behärskas suverä nt av 
O zawa . 

Nå, då ger vi alltså pla ts på scenen 
- eller podiet - för vä lrenommerade 
London Phi/harmonie och den nu
mera i Cincinnati verksa mme, 
66-å rige tjecken Walter Susskind, 
som också ha r en omfatta nde interna
tionell gästdirigentverksa mhet a k
tuell. Han ha r bl a biträ tt S zell tidi
gare och ha r verka t vid en rad fi na 
ensembler som Berliner Philharmoni
ker. Concertgebouw, Phi/ade/ph ias 
och C/eve/ands symfo niorkestra r. 
Med mer ä n 200 inspelninga r bakom 
sig ä r ha n också en gra mmofonvete
ran. Hösten 1978 verkade ha n i Lon
don, och det va r i oktober som hrr Ed 
Wodenjak . Crysta l C lears äga re/ 
producent, Bert Why te, "live mi x en
gineer" , och John Meyer, teknisk le
dare, lä t ensemblen ta pla ts i den ofta 
a nvända Watford Hall. Dit fr a ktades 
också Ortofons senaste graververk 
med den mycket resona nsfria och fre
kvensra ka DSS 73/-dosa n, dä r den 
lägsta sekundärresona nsen ligger över 
30 kH z - kanalsepara tionen blir då 
ext remt god. Sjä lva sva rven bör då ha 
va rit en Scully, som ju Ortofon före
träder. Dosa n är egentligen gjord för 
4-ka na lgravering. Den som heter DSS 
732. med resonansfrekvensen över 24 
kH z, är också något som dagens mest 
krävande tagningar gärna graveras 
med . 

Den här skivan kallas Supereut 
Limited Edition. Jag lät lura mig av 
både detta och ljudets kvalitet till att 
tro att Wodenjak gjort en digitalin
spelning. Men icke, vad vi har är det 
vanliga (!) med en Whyte-mixer och 
en helt passiv ingångsbehandling utan 

t ra fos , ekvalisering, kompression, eko
pålägg etc. Allt ä r - givetvis - "ultra 
fas t" , sophisti cated, n a t , utan tra ns
ientintermodula tion osv. Om mikrofo
nerna meddelas inget , bara a tt det ä r 
specia ltyper, och man misstänker ju 
då R & K-mätmika r. 

Hög avspeln ingsvolym rekommen
deras varmt av CC - och klok t nog 
också a tt högta larsäkringa rna kollas. 

Efter a tt , nä rmast mållös , ha spela t 
igenom den här sida n ( La Va lse) och 
sen gått runt till grannarna och ursä k
ta t mig för a tt ha skjutit med ka non på 
övervåningen vill jag nog instämma! 

Ha r någonsin ett så storslaget miss
lycka nde gravera ts på skiva? En per
kussiv orgie! 

Hur ensemblen och Siisskind kunde 
godkä nna inspelningen är höljt i mys
tik. Det fra mgå r des to kl a rare hur 
Wodenja k och co måste sli cka t sig om 
munnen. 

Visst är det så, a tt Ravels stycke 
lå ter slagverket jobba rä tt freneti skt , 
det förekommer ju massvis med insat
ser från pukor, cymbaler och slagverk 
som interpunkterar kl angexcesserna i 
de piskande valsrytmerna - men a tt 
som här fokusera in närbilden av detta 
till en ren kanonad måste vara a tt lå ta 
hi fi- a mbitionerna tota lt förgripa sig 
på verket. 

J ag har faktiskt a ldrig hört något 
liknande. Vid första genomspelningen 
gick ca 70 W per kana l genom förstä r
keriet och ljudet kom ur mina stora, 
regi sterbreda ljudledningshögtalare, 
som har den renaste , djupaste och 
mest njutbara basverkan jag känner 
till , också om några a v J R Lansings 
största studiomonitorer tillfredsstä ller 
högt ställda anspråk i den vägen. Vid 
det första, oförmodade "ka nonskottet" 
föll en stor plansch ner från en vägg 
och under de följande skakade den 
a nna rs solida betongen i golvet till 
mitt hus under fö tterna . Fascinerad 
fö ljde jag så den blixtsna bbt n asha nde 
lysdiodra mpen på effektmeterns dub
belpanel för a tt se vad wattåtgå ngen 
belöpte sig till för den nivå n ut , men 
topparna för detta formidabla dunder 
låg på 70- 75 W med Ya maha n 
(B 2-steget plus PA 2200 lite senare) . 
En intressant gravering' Ta la om bas
amplituder och ljudtryck. 

La Va/se inleds med mycket låga 
blåsa rstämmor, som traditionellt a ld
rig bruka r lyckas vid inspel ning, mu
siken ligger i de fö rsta ta kterna nästa n 
nere i bruset. Inte ens CC:s direk tgra
vering är bra på den punkten. 

Anna rs härska r, som förstås , en 
stor, vä lseparerad kla rhet med vida 
orkesterperspektiv och en tydlig a rti
kula tion på a lla händer, men hela 
intresset tycks ju ha fo kusera ts på 
slagverket. Alltså en påfa llande slag
sida, ursäkta, och en i sa mma nha nget 
grotesk överbetoning, som jag sta rkt 
tvivla r på har haft Siisskinds vä lsig
nelse, också om han ve la t ma rkera 
dessa insa tser mera ä n brukl igt (nor
malt skulle hela kedja n ha kl ippt) . 
Visst ä r det kompetent och bra, men 
en i jämförelse med t ex de nä mnda 
referenserna lä mna r CC-utgåvans 
konstnärlighet lå ngt ba kom. Alltså 
mera en styrkedemonstra tion och en 
teknisk attack mot ma terielen aven 
elitorkester än en mogen musika lisk 
helhetssyn på ett raffinerat , särprägla t 
verk. 

Den här (svarta) skiva n upptar 
också Svit ur Prokofjevs Kär/eken till 
de tre apelsinerna och som utfyllnad 
på A-sidan de Fallas första Dans ur ......... 
La Vida Breve. f ö felstavat på kon vo- ......... 



AT 468 är ett rinnande ljus 
med tvil funktioner och 4 ut
gilngar_ Med en omkopplare, 
kan man välja mellan kons
tant rinnande ljus eller mu
sikstyrt . Med rinnande ljus 
menas att lamporna pil de 4 
utgilngarna tänds, en efter 
en . Ansluts flera lampor till 
varje utgilng blir det en fan 
tastisk effekt. Med A T 468 
kopplad till en förstärkare , 
fils effekten, att lamporna 
tänds och släcks i takt med 
musiken . Max. belastning 
per kanal : 400 W. Kan ans
lutas till förstärkare pil upp 
till 60W. 
Byggsats _ _ 
LAda B468 _ 

_Kr 230:00 
. Kr 65:00 

4!t~~~~~~.~.. _ 
öö:~ 
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A T 357 är en touch-växel
strömsregulator . Till skillnad 
frän andra touch-regulatorer 
som tänder och släcker en 
lampa, regleras även ljusstyr
kan med A T 357 . Om be
röringsplattan vidrörs snabbt, 
så kommer A T 357 att tända 
eller släcka en lampa. Kvar
hålls fingret på beröringsplat
tan, kommer ljuset att regleras 
upp och ner i intervaller om 
ca. 7 sekunder. AT 357 är för
sedd med en MOS-integrerad 
krets som " kommer ihilg" in
ställningen . Även under kor
tare strömavbrott, kommer 
AT 357 ihilg inställningen. 
AT 357 levereras helt komp
lett med inbyggnadslåda, av
störningsdrossel och frontp
latta av eloxerad aluminium. 
Drivspänningen är 110 - 220 
volt AC . Effektreglering - 400 
watt. 
Byggsats AT 357 .. Kr_109:50 

QyadroJite 'ljus-relä 

JK 101 är ett tjuvlarm för montering i bilen eller båten . JK 101 
levereras komplett med lilda , som är lätt att montera dolt . 
JK 101 ansluts till innerbelysningen i bilen . När bildörren öppnas 
startar en timer . Timern är aktiverad i 20 sekunder - lagom för 
att stiinga av larmet, när man själv stiger in i bilen . Om larmet ej 
blir avstängt inom de 20 sekunderna, aktiveras nästa timer_ 
Denna timer drar ett relä . Reläet kan då vara anslutet till bilens 
signalhorn . Den sistnämnda timern drar reläet i 200 sekunder. 
Efter det, nollställs larmet igen . Med byggnadsbeskr ivningen 
medföljer flera inkopplingsexempel . JK 101 kan anslutas till 
alla bilar med 12 volts elsystem och minus i chassiet . 
Byggsats JK 101_ . ___ . _ ___ .. _ . _ . __ _ _ .. _Kr 139:50 

, 
».,. ~ . 

l' .' 

JK 08 är ett tyristorstyrt 
ljusrelä som kan tända en 
eller flera lampor när det 
mörknar och sedan släcka 
dessa igen när det ljusnar. 
Hur 'mörkt eller ljust det 
skall vara kan justaras. JK 08 
är mycket lämplig om man 
skall resa bort och vill 
ha ljus tänt på natten . JK 08 
drivs direkt med 220V AC . 
Byggsats _ ____ _ Kr 52:00 

TILLÄMPAD ELEKTRONIK 
Antingen Du är garvad eller 
grön . Drygt 260 sidor om 
elektronikens grunder och 
sedan lika många med bygg
nadsbeskrivningar och sche
man. Steg för steg lär Du dej, 
hur Du själv beräknar kom
ponenternas storlek, vad som 
händer i konstruktionen från 
ingång till utgilng . Det är lät 
tare än vad Du tror. 
När Du läst ett avsnitt, får 
Du kontrollera dina kuns
kaper i ett antal frågor med 
svarsalternativ . Samtliga svars
alternativ kommenteras _ 
Har Du inte matte-kunskaper 
sä det räcker~ Köp då den här 
boken . - Den lär dej det 
ocksil . Med boken medföljer 
ett kretskort med tio roliga 
konstru ktioner . 
T redje reviderade upplagan . 

Pris inkLkort __ .. _ Kr.42:50 

---:-:-~~~,.-_.--s ... "'~ JOSTY KIT AB Box 3134 200 22 Malmö, 3 

~~l 
Till 

O 
O 
D 

JOS TY KIT katalog 1978 (350 sid .' Kr 7 :00 plus porto 

• ~_ . Ii I~I 
......... ~I 

KATALOG! "< . ... j/: 
Josty Kits katalog är oum
bärlig för dej som gi Ilar att 
bygga elektron i k . 
350 sidor med över 100 
byggsatser. 
Pris(plus porto) _ __ Kr 7:00 

ex . av Tillämpad Elektronik a' pris Kr ..... ... . 
ex . av byggsats typ .. ... mot postförskott a'pris Kr .. .... . 

Namn . . .. _ .. 

Utdel n i ngsadress 

Postnummer och ort 

Föredrar Du att ringa till oss, finns vi pil 040/ 
126708, 126718. Du är alltid välkommen till vii ra 
but i ker pil Ö . Förstadsgatan 8 i MALMÖ eller i 
GÖTEBORG pil Övre Husargatan 12 . 
Öppet 10 - 18. Lördagar 10 - 13. 
Alla priser inkL 20,63% moms Porto tillkommer. 
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lutet. Lugnare musik som utfallit 
bättre och där Susskind förmodligen 
haft li te mindre press på sig. Här 
piskas inte fram några effekter, utan 
den fina ensemblen spelar med nor
mala dynamiska styrkegrader och in
satser. Det låter riktigt bra, stimule
rande rent och klart, och som antytts 
når skivan mycket nära digita l nivån i 
flera avseenden. Tekniskt är den också 
påfallande fin , plan, tjock och välcen
trerad med ostörda ytor och kla ra spår 
som vittnar om att den här TeIdec
pressade upplagan både fått god mon
tering mot verktyget och kylts länge 
nog. 

Leta nu upp den mest baskapabia 
och stora högtalare du kan komma 
över för avspelningen . Allt annat kom
mer att låta duns och fläsk om' Den 
akustiska energin är inte liten i vissa 
avsnitt. Några direkta superstärkare 
verkar inte nödvändiga för att avlocka 
spåren innehållet, men givetvis bör 
förstärkaren vara den bästa möjliga 
liksom kraven på en hållfast och följ
sam pick up finns där. Högtalarkravet 
är dock det angelägnaste; mina försök 
med ett halvdussin typer utföll i inget 
fall så talande som med transmission 
linekonstruktionen. - Inga ingrepp i 
tonkurvan, "rak" avspelning. 

S(le/rider: Ej angivna. 

ROAUFATHER. Woody Herman. I ~ 
mans storband i direktgravering på en 
B-varvs lp i stereo. Century Records 
CRDD /080, inspel 1978. Sv distrib. 
F:a Thore Wallenstrand, Stockholm. 

Senast i höstas gästspelade hos oss 
den nu 66-årige men obrutet vitale 
farbror Herman i sällskap med his 
Thundering Herd, vilken i ordningen 
torde inte ens han själv kunna säga! 
Hur som helst återfinns veterligt 
samtliga namn från turnebesöket i bl a 
Stockholm på den direktskurna lp som 
Century gjorde dagarna 3 och 4 ja
nuari i Capitols A-studio i Hollywood 
förra året - en fin och av recensen
terna berömd uppsättning, där vete
rankapelImästaren Woodys .särskilda 
talang, att få fram unga musiker, klart 
kommer till synes. 

Vi börjar bli riktigt väl tillgodo
sedda med bra upptagningar av stor
band. Så t ex bildar väl Centurys egen, 
tidigare utgivning av ett annat stort 
(19 man) band, Les Browns, en natur
lig jämförelse här. Den skivan är inte 
bara tekniskt mycket god, musiken på 
den är varierande och högt tryck i -
mera än föreliggande, måste väl sägas. 
Roadfather är ändå en utmärkt 
prestation, som bjuder både mustig 
och omväxlande repertoar med spe
ciellt en rad goda arrangemang: för 
bandet har sådana namn som Alan 
Broadbent, Gary Anderson och Bruce 
Johnstone skrivit, att nämna några. 

Woody H är ju alltsedan 1930-talet 
en av jazzens institutioner. Han har 
med åren naturligtvis breddat sitt 

register, men fortfarande håller han 
många av de klassiska numren vid liv, 
vi lket framgick av konserterna här; då 
blåste hans ungdomar fina versioner 
av 1940-talsnumren som Four Broth
ers och Early Autumn så publiken satt 
andäktig innan lite mer samtida saker 
avlöste de retrospektiva. Herman för
utsätter givetvis att de gamla numren 
är så spelade och utgivna på skiva så 
mycket att t ex den här direkttagna 
lp:n inte gärna kan offra (?) utrymme 
på dem. Så här finns bara med ett par 
gamla nummer som t ex jumpiga 
Woodchoppers Ball, där bl a tenoris
ten Frank Tiberi hörs jämsides med 
kapellmästarens klarinett och Larry 
Farrells trombone och den unge trum
petaren Glenn Drewes, som publiken 
hörbart gillade vid besöket här. Annat 
välkänt är humornumret I got news 
for you och Stevie Wonders Isn 't She 
Lavely. Woody H sjunger också, ty
värr. 

De här åtta numren spänner över en 
rad stilar och maner, från Faure till 
sagde Wonder, och det enda som jag 
vill opponera mig mot är just att 
bandet apterat 1800-talsmästaren 
Gabriel Faures Pavane till ett slags 
ballad betonad slow blues; det är 
ganska dåligt alltigenom och borde 
utelämnats. Annars minns man enjust 
eldande Fire Dance och de vackra 
klangfärgerna i Charlie Mingus kom
position Duke Ellington's Sound of 
Lave (altsax: Woody H) . Likaså Sun
rise Lady med Bruce Johnstones bary
tonsax, ett fint nummer. Alla i bandet 
hörs i fina ensemblekorus, orkester
spelet är av gott märke och man gläds 
åt stort, mulligt ljud i sektionerna med 
sex tp, fem s och tre tb, i all synnerhet 
som arrangemangen tar fasta på om
växling och lätt, fint flyt i solona. 
Woody är onekligen en inspirerande 
orkesterledare och, som sagt, en ut
märkt fostrare av unga talanger som 
bibringas tradition och känsla för ban
dets egenart. 

Flera lack har tydligen parallellta
gits för denna session av både Capitoi 
och Century och det vore som alltid 
intressant att lyssna till vad som inte 
släppts ut. Kanske skulle mindre poli
tyr och mera bett i några nummer 
varit på sin plats, men helheten är 
ändå berömvärd här, allt är genom
professionellt för orkesterns del. 

Akustiskt försiggår det hela må
hända en aning stumt och utan detta 
aven del så högt älskade "djup" i 
ljudbilden, som man länge kan undra 
över vad det egentligen är - kanske ett 
annat ord för den rundare instrument
klang, som ett riktigt rum "svarar" 
med i lämpade fall. Men man kan bara 
få in i spåren det som mikrofonerna 
tar upp, och här har man ett tämligen 
utbrett, lite flackt estradperspektiv på 
bandet framför dess många mikrofo
ner, där den kontrollerade läckningen 
ger god stadga å t sektionerna i blåset. 
Slagverket har beståtts ett rätt rikt 
utklingande, vilket kan höras i den 
närmast absorptionslösa sluttakten i 
ett nummer, där cymbalen länge 
ringer under sina mikar i trumbåset. 
Bra, distinkt kompsound . Hela bandet 
har fin balans överlag och renheten i 
ljudet är god utan att vara anmärk
ningsvärd. Inget som distar eller klip
per. Jämför man sina publik- och 
liveintryck mot skivan har dock ban
det rätt mycket mera tuff attack, är 
skarpare i sin profil, lite stökigare och 
friskare i verkligheten. 

Teldec har matriserat och pressat. 
Mitt ex är rätt svårt skevt ute mot 
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periferin, vilket vållade muller och 
störljud vid A-sidans avspelning. 
Några graverekon hörs ganska bra, 
men i övrigt uppträder inga stör
ningar. Kvaliteten få r anses god och 
skivan rekommendabel också för 
andra än de närmast intresserade jazz
nostalgikerna. - Avspelning med rak 
konkurva . 

SpeltiJier: Ej angivna, men A-sidan 
klockad till 18 m 27 s och B-sidan 19 
m 19 s "brutto". 

Vid avspelningen använd utrustning 
har bl a omfattat: 
• Högtalare: Ljudledningar, AR-12, 
Beovox M 100, Ya ma ha NS 1000 
Monitor, Philips MFB Studio 545 och 
ett par hornbyggen. 
• Förstärkeri : Yamaha B 2-C 2/PA 
2200, Hitachi HMA 9500, Quad 405, 
Luxman 1000 CL, Technics 9600. 
• Skivspelare: Technics SP 10 Mk II, 
Dual 721, Technics SL 1100. 
• Pick uper: Ya ma ha MC IX, EMT 
15 TD, Denon \03 , Ortofon MC 30 
och Sta x CP-Y med specialaggregat. 
- I övrigt Ortofon, ML och Fidelix. 
• Tonarmar: ADC, Technics EPA, 
Dual, Stax UC-70 och Soundcraft. 
• Inga filter eller fk -variatorer in
sa tta. Kopplingspanel : Passiv. Akai . 

LÄST 
V ägledning om 
mikrodatorer, 
optoelektronik 

Mikrodoltom 
-., introduktion 

l ' S 

ÄLME8Y, JAN: Mikrodatorn - en 
introduktion. Sutdentlitteratur, ISBN 
91-44-15181-0. Pris 20 kr. 

Det här häftet är litet, bara 44 sidor, 
men når ändå sitt syfte: att ge en 
allmän orientering till dem som tidi
gare inte har sysslat med mikrodato
rer. 

Boken beskriver kortfattat mikro
datorns komponenter, dess funktions
sätt, programmering och tillämp
ningsområden. 

Förf:s intentioner tycks ha varit att 
ge en så koncentrerad information 
som möjligt. För att lyckas med det 
har han som genomgående exempel 
valt mikrodatorn 8080A. I slutet av 
boken finns en mindre sammanställ
ning som upptar de vanligaste mikro
processorkretsarna . 

Det här är en bok som är lämplig för 
dem som har grundkunskaper i digi
talteknik men som vill veta mer om 
just mikrodatorn . Den ger nödvändig 
orientering för vidare studier i praktik 
och teori . 

GL 

CHAPEL, ALAN: Optoelectronics 
theory and practice. McCraw-HiII 
Book Company. 21 : 50 $. 

McCraw-HiII är ett av de stora 
förlagen i New York. Man täcker 
framförallt en rad tekniska områden 
och har ett utmärkt urval av t ex 
elektronisk och medicinsk litteratur. 

Optoelektronik är ett relativt nytt 
område och man saknar några större 
böcker som ger en inblick i samtliga 
problem som är relaterade till prak
tiska applikationer av detta nya gebit. 
Den ursprungliga versionen av den här 
boken har utgivits i Tyskland med 
hjälp av Texas Instruments dä r. Boken 
har i sin nuvarande utgåva utarbetats 
till att täcka såväl teori, metodik som 
design och vidare praktiska applika
tioner av optoelektroniken. 

De detaljerade problem som be
handlas är bl a följande: 
l. Mätning, monotoring och bedöm
ning samt kontroll och test av olika 
ljuskällor . 
2. Optoelektroniska utrustningar med 
icke modulerad optisk utstrålning. 
3, Utrustningar med modulerad optisk 
utstrålning. 
4. Utrustningar med alfanumerisk in
dikering. 
S. Utrustningar för att lagra eller 
överföra bilder. 
6. Utrustningar för bildreproduktion. 

Boken är en guldgruva för a lla som 
,ir intresserade av modern elektroniks 
nyaste specialområden. Uppdelningen 
ä r klar och logisk och boken är med 
sina många underrubriker både lätt
läst och enkel att använda som hand
bok. 

Jörgen Gundersen 

Svensk Elektronikmarknad 1978/79 
utgiven av Ingenjörsförlaget AB, 
ISBN 91-1284-082-X. Skriften kallar 
sig själv inköpshandbok och den be
nämningen stämmer väl in på den 
föreliggande sjätte upplagan. Främst 
består boken nämligen av register över 
elektroniktillverkare och importörer 
av elektroniska produkfer. Ca 4000 
tillverkare finns redovisade på en 
mängd produkter med anknytning till 
elektronikbranschen. 

Ingenjörsförlagets strävan är natur
ligtvis att katalogdelen skall vara så 
fullständig som möjligt, men det bju
der naturligtvis svårigheter att vara 
heltäckande. Alla uppgifter härstam
mar direkt från respektive företag, och 
speciellt inom Ijud- och hi fi-bran
schen saknas åtskilliga namn och upp
gifter. Detta är givetvis en begräns
ning, även om det är fåtalet som 
saknas. N yttan blir ändå stor för den 
som måste hålla kontakt med elektro
nikbranschen . 

Förutom katalogdelen innehåller 
boken även en engelsk-svensk elektro
nikordlista som förefaller mycket an
vändbar liksom en engelsk-svensk för
kortningsordlista . Den senare ingår i 
en separat bok fråri Ingenjörsförlaget , 
Engelsk-svensk teknisk ordbok, för 
den som inte är intresserad av den 
stora Svensk Elektronikmarknad. 

Priset för Svensk Elektronikmark
nad 1978/19 är 290:- med moms, och 
för det får man närmare 300 A4-sidor 
med information . Tre hundralappar 
försvinner snabbt om man skall leta 
efter kringströdda upplysningar om 
vem som säljer vad, och vi menar 
därför att boken är en vettig investe
ring liksom tidigare utgåvor i serien . 

RH 



Bygg själv med färdiga hybridförstärkare 
Discoanläggningar, hemma Hi-Fi, sång & instrumentförstärkare· ... 
Begär särtryck av Teknik för allas 100 W gitarrförstärkare . 

. "'« ""I'/':"'"'~ 

.. r 31 .. 
...... ,/'/Jl\\..~ 

. " . , ~ 

HY 400 
förförstärkare 
HY5 

effektförstärkare 

HY SO 
Ing'ng8r : PU 3mV RIAA Uteffekt .. 25W Sinus I 6 ohm 

M ic 10mV FrekvenagAng 10HZ-45 KHZ-3dB 
tuner 100 mV, Känalighet 500 mV 
aux 3-100 mV 
tape 100 mV Diltoraion 0.04 % 25W/ l KHZ 

UtgAngar: OdB (O,775V), StöravItAnd 75 dB 
tape 100 mV Inglng 100 K ohm 

IngAngaimp: 47 kQ UtgAng 4- 16 ohm 
Overstyrningsreaerv : Matn ing + 25 V, jord, -25 V 

Pu 36 dB Storlek 105 x 50 x 25 mm 
StöravstAnd : 68 dB 
Tonkontroller : :t: 12dB/ Pris 95:

HY 120 
50W SinuS I 6 ohm 
10HZ-45 KHZ-3dB 
500mV 

0,04 % 50W/ l KHZ 
90 dB 
100 K ohm 
4-16 ohm 
+ 35 V, jord, -35V 
114 x 50xloomm 

Pris 195:-

HY 200 
lOOW sinus i 6 ohm 
10HZ-45 KHZ-3dB 
SOOmV 

0,05 % looW/1KHZ 
96 dB 
100 K ohm 
4-16 ohm 
+ 45 V , jord, -45V 
114 x 50 x 100 mm 

Pris 295:-

HY 400 
200W sinus i 4 ohm 
10HZ-45 KHZ-3dB 

SOOmV 
0,1 % 2ooW/1KHZ 
94 dB 
100 K ohm 
4-16 ohm 
+ 45 V, jord, -45V 
114 x 100 x 100 mm 

Pris 395:-
100Hz, :t: 12dB/ l0kHz 

Distorsion : 0.05 %/1 kHz 
Matning: :t: 1 &-30V, 15mA 
Mitt: 20 x 40 x 50 mm 
Potent tometrar och om
kopplare ,"går ej 

Hy 120, 200, 400 är kortslutnings- och temp.säkrade 

Pris 75:-

Saxat ur RadiO & T eleVISion nr 12 78 

, Modulerna utgor sammanfattningsvIs ett Intressant alternativ for den som 
behover en forstarkare med mycket effekt och som dessutom ar mycket 
tlllforhtllg och svar att satta ur funktIOn 

Nätaggregat 
psuso passar 2 st HYSO 

mått : 60 x 70 x 65 mm 

Pris 95:
Ringkärne
aggregat 
Kortets mått: 

110 x 110 x SO mm 
NA 122 passar 2 st HY120 

ringkäma : 
45 x 0 110 mm 

Pris: 255:-
NA201 passar l st HY200 

ringkäma: 
45 x 0 110 mm 

Pris 285:-
NA202 passar 2 st HY200 

eller l st HY 400 
ringkärna : 
SS x 0110 mm 

PrisS40:-

BYGG SJÄLV! Likspänningsaggregat för hobbyfolk - Beckman Hobbylab 15: 3-15 volt, 
2 Ampere. Inställbar spänning & strömbegränsning. 

DATA alla typer: 

Det perfekta aggregatet för privatradiosändare, elektronikexperiment, laddbara batterier, hobbyverkstaden och hemmet i största all· 
mänhet. 
Hobbylab 15 håller instä lld spänning konstant även vid stora variationer i strömförbrukning. 
Ripple och brus är mycket låga. 
Den inställbara strömbegränsningen övervakar att strömmen Inte överstiger inställt värde (inte ens vid kortslutning) . 
Två stycken Hobbylab 15 kan seriekopplas om högspänning eller plus-minus matning önskas. Aggregaten kan också parallellkopplas om 
hög ström behövs. 
Vidare är svensktillverkade Hobbylab 15 helt temperatursäkrat. En specie ll sladd med fyra olika batterieliminatorkontakter medföljer. 
Med dem kan man ansluta de flesta räknedosor, TV-spel , kassettradio, leksaker och hobbyartiklar. 
Hobbylab 15 passar perfekt också till bil banor, elektriska tåg, dockskåp - ja till och med bilbatteriet kan Du ladda. 
Robust hö lje med aluminiumprofiler. Tål tuffa tag . 
Beställ Beckman Hobbylab 15 direkt - det behövs den saken är klar. 295 .. --
Beckman lab - svensk kvalite. Pris 

Digitala universalinstrument från 5inc:lai~ 
Mät ström, spänning, resistans & halvledares framspänningsfall med stor 
precision snabbhet. 3 1/2 siffrors redovisning. 1 års aranti. 

~~~--. 
Ingångsimpedans 10MQ 
Autopo laritet 
Overbe lastningsskydd 
Tillbehör: batteri
eliminator 49:-
Väska 235/350 139:
Laddbart batteri 
pack 235/350 139:
Ström DC 
Ström AC 
Spänning DC 
Spänning AC 
Resistans 
Basnoggrannhet 
Mått i mm 

1!1Ä-200 mA 

lmV-l000V 
lV-500V 
lQ-20MQ 
1% 
35 x 75 x 155 

Pris ink!. moms 395:--

BEI:KmAn 
Beckman Innovation AB 
Te lefon 08-44 00 50 Telex 10318 
Wollma r Yxk ullsg. 15 A, Box 17116 
5-10462 Stock ho lm 17, SW ED EN 

DM 235 
l ilA-lA 
1!1Ä- 1A 
lmV-l 000V 
lmV-750V 
l Q-20MQ 
0,5% 
40 x 148 x 255 

784:-

DM 350 
lnA-l0A 
lnA-l0A 
100jJ.V-1200V 
100I1V-750V 
lQ-20MQ 
0,1 % 
40x148x255 

1.146:-
Javisst ...... Jag beställer ..... ........................ ........ .............. ................................. . 
.. ... ..... .... .. ... ... ... .. ..... .... .. .. ... .. ... ....... totalt kr ... .. .. .. .. ... ... .. porto tillkommer .......... ... . 
Jag har 14 dagars returrätt på oskadade varor samt 1 Ars garanti 

::::.:::::::: : :::: : ::::::::::::: : :::::: : :::: : ::: : :::: : :::: : :: ::: :: :: : :: : ::: : .~~~~~.;~~~.:: : ::::: ::::::: :: ::::~~ :~ ~~j 
Aterf6rslljare: Sthlm: Deltron , Elek, Inkox, Mul tikomponent, Telk o & TV-rör. G ävle : Ele ktron ikkomponenter. V äxjö : Ellab. Linköping : Eltema. 

Sundsvall: Inkax . Malmö : Josly Kit, Te lko . S k övde : W esteneo . Göteborg : D eltron, Te lko. Jönköping : LSW. V äste rå s : M icro-Ki t. Uppsa la : M inic . 
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DIREKT-
GRAVERAT 
CAL TJADER/ HURACA'N 
(Cly~t.a l ("I .. :ar CCS &Xl)) 

Cal Tjader, en mästare på vibrafon 
presenterar latin ~ja77. n1mer tillsam
mans med Clair-e Fischer och Willic 
Sobo. 

CHARLIE MUSSEL
WlllTE(I1MES 
GETIlN'TOUGHER 
THANTOUGH 
(Crvs ta l Clear CC5-50051 
En blandning av blues, rock och 
soul. Utöver titelmelodin ingår 
"Help me", "Sig legged wqman", 
"Night club", "Help yourself', och 
"Sloppy drunk". 

JON JARVIS/ 
EVOLUTIONS I 
EVOLUTIONS II 

(Crvsta l Clear CC5-8004/ 80051 
Två album med pianoimprovisa
tioner av Jon Jarvis, som vänder sig 
till både jazz och pop fans. Spelst i
len påminner om Chick Corea och 
KeithJarrett. 

DAVEBRUBECK/A CUT 
ABOVE 
(Din.."t Disk 00-1061 

Dubbelalbum-en timma och arton 
minuter med den eminen te pianis
ten Dave Brubeck och hans söner. 

POWER 
(Din..'Ct Disk OO- IU7) 

En blandning av rock och jazz, där 
den nya gruppen Power presenterar 
ett urval av dagens topplåtar. 

TOMMY NEWSOM/LIVE 
FROMBEAUTIFUL 
OOWNTOWNBURBANK 
(Direct. Disk 00-1081 
Med trumpetaren Doc Severin sen 
som solist, spelar Tommy Newsom 
och hans storband bl.a. "Staying 
" live", "Evergreen" och "Send in 
the clovms". 

OON'TLETUSBE 
l\USUNDERSTOOD 
(5"lishUlY t..,h. 0200021 
En stor orkester tillsammans med 
två skickliga sångartister Una kong 
och Patrick O'Sullivan. 

TRACY NELSON/ 
OOINTIMYWAY 
(Audio Oirections AD-IOI) 
Skön soul-musik med den, från 
gruppen "Mother Earth", välkända 
sångerskan Tracy Nelson tillsam
mans med stor orkester. 

Övriga titlar framgår av vår broschyr, som 
du finner hos välsorterade skh'· och HiFi· 
butiker. 

lONOlA 
~AB 

Box 11061 400 30 Göteborg 
Telefon 031-418814 

Ny Hifi-butik i Stockholm 

1/~/ Här har ni en ny ljudbutik för 
verkliga ljudentusiaster. Produkter som Xelex för
stärkare och ESS högtalare borgar för detta_ En in
tressant norsk högtalarenyhet kommer också_ 

Kom och lyssna! Pontonjärgatan 35, ingång Sven 
Rinmans Gata. 

ELEKTRONISKT 
STÄMINSTRUMENT 
för sträng, blås, keyboard 
Mycket exakt ± 1 cent. Indi
kering med 16 lysdioder un
derlättar stämningen. TU-120 
mäter 12 toner inom 5 oktaver. 
Medhörning inom 3 oktaver 
med hjälp av inbyggd högta
lare. Stämton, som genom ut
tag kan förstärkas över extern 
amp. Inbyggd mikrofon/i nput 
för yttre mic för stämning av 
akustiska musiki nstrument. 

Ljudbutik 

TU-120 

Batteridriven - kan anslutas 
till nät via adapter. 

Finns hos välsorterade musik
handlare. C.a.pris 945:- ink!. 
moms. Kan också rekvireras 
fraktfritt mot efterkrav direkt 
från: 

Brödr. Jörgensen Musik AB 
Hindbygården - 216 63 MALMÖ - Tel 040/ 94 20 80 

Professionellt 
selektiv för 
PR radio 

• Tryckknappsmanövrerad kod inställning . 

• 99 999 sändnings- och mottagningskoder . 

• Automatisk 'Data-check ' för kontroll av svars koder. 

• Gruppanrop för t ex båtklubbar m fl. 

• Relä för yttre larm (2a 12v) . 

• Mått: Höjd 50 mm, bredd 140mm, djup 100 mm. 

TEPRO 
I TORSBY AB 

Bergebyvägen, 685 00 TORSBY , 
Tel 0560 - 12080. 
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TEKNOLOGI 
Samarbetsgrupp 
för satelliter 
Trots att avgöra ndet om en nordisk 
kommunikationssa tellit inte kommer 
före 1980 har sju nordiska företag 
bildat en projektgrupp som syfta r till 
samarbete om systemet. Man har sa t
sa t nära 5 Mkr på sin kapacitetsinven
tering för att ligga långt framme om 
orderna. 

Gruppen består av Saab Scania och 
LME, danska Christian Ro.sing och 
Elektronikcentralen, norska Kongs
berg och Elektrisk Bureau sa mt finska 
Nokia. 

Nordsatutredningen presenteras 15 
juni i år - den blir grunden för hela 
projektets va ra el ler icke va ra. 

................. 
I NY SVENSK TIDNII'IG i 
12:a NUMRET. 
: UTE NU! (1-79)! 
: PRENUMERERA NU ! : 

: H~lärspr~numeration (6 nr) 43:- : 
• Losnr. 8.-. • 

ISmådator - *! 

II t~'~:~:T::N~ Bo_ 109, i 
12622 Hägersten 08-45 57 74 I 

L POSTGIRO 537 00·1 • ............... 

• Specialerbjudande 

under februari, mars 

DVM byggsats till 

LAGPRIS 

En komplett d igital volt
meter byggsats. innehåller 
allt utom spänningskälla. 
Kan användas som grund
stomme till en Digitalmulti
meter. 

Finns med LeO. LED 
display 

pris : LED 195:- LCD 220:
v id beställning av övriga 
komponenter till ett värde 
av 250 :- endast : LED 150:
LCD 170:- + moms. 

Sänd efter katalog idag 
där vi har allt från mot
stånd t i ll mikroprocessorer 

Katalog sändes mot 5:-

-
HN Elektronikkomponenter 

Fack, 126 10 Hägersten 



AKTUELLT 
De här orterna 
får närradion: 
Under 1979 sta rtar de nya närradio
försöken på IS orter. Men totalt hade 
538 organisationer fördelade på I 16 
orter a nsökt till Närradiokommitten. 

Den skall nu till våren 1981 ha givit 
riksdagen underlag för beslut om nä r
radioverksamhet kan va ra något för 
hela landet, omtalar kommittens se
kreterare Olle Palmborg. 

Televerket hyr ut sändaren för 
8 000 kr per å r. Själva studioutrust
ningen får dock de berörda organisa
tionerna själva stå för ; minst 10 000 kr 
belöper sig den ti ll. Sändarna har en 
täckningsradie om 4 km. Ca 800000 
personer bor i närradions försöksom
råden, motsva rande ca 10 proc av 
befolkningen . . 

Försöken pågår till mitten av 1981 . 
De som sökt utgörs av ideella , fack
liga , religiösa och poli ti ska föreni ngar 
på sändarorterna. 

De är Stockholm, Eskilstuna, Lin
köping, Jönköping, . 'a lmö (Oxie och 
Rosengård), Öckerö, Göteborgs inner
stad, Dalsjöfors, Karlstad, Kumla, 
Mora, Sandviken, Östersund , Umeå 
och Piteå. 

Stockholm får två sända re, en cen
tral i City och en på Jä rvafä ltet. Man 
tänker prova om ännu en sändare skall 
medges i S torstockholm. 

MARKNAD 
Video ny videQagentur 
för Bosch i Sverige 
Uno Nilsson, tidigare planeringschef 
hos SR, har med det nya företaget 
Video, Alpvägen lO, 161 71 Bromma, 
övertagit representationen för Bosch
Fernseh-tv-divisionen inom Robert 
Bosch GmbH i Darmstadt efter Per 
Wikström och firman Pergus ab, som 
under 25 år företrätt Bosch i Sverige 
på videosidan. 

Wikström, som vill dra sigl i:llbaka . 
kommer under en övergångsperiod a II 
biträda Ni lsson med driften av Vidco, 
som även ska ll sköta servicen av mate
ri a len på Sverigemarknaden . 

Bosch-levera nserna hit har omfattat 
bl a en mä ngd stora yrkesteknikpro
jekt ss för SR, Utbildningsradion, 
Televerket m n och nyligen har video
bandmaskiner enligt BCN levererats 
till S R:s regiona lkontor. 

Euro Electronic Rent 
ny hyr instrument
firma 
Euro Electronic Rent ab heter en ny 
firma för uthyrning av elek tronikin
strument som avser att täcka Norden
marknaden från Stockholm . Firman 
blir den första a tt hålla ett komplett 
hyr-mätprogram . 

Bakom ligger brittiska Livingston 
Hire Ltd och Svea Data Communica
tion och Computer ab. Livingston H ire 
är redan etablerat i Benelux-Iänderna 
och Västtyskiand och räknas som Eu
ropas ledande instrumenthyrfirma . 

Sverigechef ä r Per Lundbom, f d 
FOA och den svenska riksorganisatio
nen för metrologi . 

Från sta rten i janua ri kommer in
strument a tt tagas frå n London, men 
till 1980 räknar man med att ha 
anskaffat egna resurser och erbjuda 
hyrutrustningar från lager. Moderbo
laget håller över 700 typer aktuella . 
Vd heter Patrick Robson och han 
förutser ett starkt marknadsbehov ca 
1980. 

INDUSTRI NYTT 
Konkurskris skakar 
Tandbergs i Norge 
Norsk industrihistorias till omfatt
ningen största konkurs blev ett faktum 
under de sista veckorna 1978 då Tand
berg-företaget. efter nera å rs svårighe
ter kom i ett ohållbart läge, t rots a tt 
regeringen bidragit med nya 50 mkr 
utöver de 240 miljoner nkr som man 
beviljade i början av 1978. 

Skulderna uppgår till 420 miljoner 
och förlusten för 1978 till ca 100 
miljoner. 

Efter starka krav frå n de a nstä lldas 
organisationer och norska LO är ma n 
nu inriktad på att söka rekonstruera 
delar av verksamheten och rädda dem . 
Det är då da torsidan och läromedlen 
som det ser ljusast ut för, medan 
tv-tillverkning och ljudsida ns produk
ter knappast överlever. Undantaget 
verkar vara den nya och klart säljbara 
bandspelaren som ma n lanserade un
der 1978 och till vilken en avancerad 
efterföljare väntas 1979- 1980 där 
nyheterna fullt ut kommer till synes. 

I daga rna väntas Statens industri
fond lägga fram sin rapport om Ta nd
bergföretagets möjligheter att över
leva i denna norska "Sonab-kris". Mer 
än 40 underlevera ntörer har fått det 
kritiskt, och ett a ntal återförsäljare 
hotas av konkurs som följd av fallisse- ' 
manget. 

Hur man ser på den i Sverige 
verksamma 35 personer sta rka perso
na lens si tuation ha r inte gå tt att klar
l:i~~ :1 \'io tidl"n fi) r \'rlr pr("" liq..!1-! nin!! . 

FORSKNING 
Ny minnesteknik 
håller kvar data 
En helt ny typ av ha lvleda rminne 
presenterades vid Electronica i Miin
chen under november 1978. Ma n skri
ver i minnet på samma sätt som i ett 
vanligt RAM , men likt ROM behåller 
det sin information även då spän
ningen faller ifrån. NOVRAM heter 
den nya minnestypen, som Hughes 
Microelectronics har tagit fram. 

Det är base rat på en tu nn-oxidtun
neleffekt. Vid låga spänningar funge
rar det som ett vanligt RAM . Genom 
att man genererar en 12 V spik under 
en kort tid - typiskt 10 millisekunder 
- låser den resultera nde energi höj
ningen den n ytande grinden i läge och 
därmed försätts minnescellen i icke
nyktigt tillstånd. Innehållet i minnet 
lagras perma nent till dess nästa icke
n yktiga skriv puls börjar och det kan 
även å terka llas. 

I själva verket bildar NOV RAM
cellen en 2-nivå minnescell. Den kan 
dock fortfarande användas som ett 
vanligt RAM vid låg spänning, samti
digt som tidigare information stannar 
kvar på den icke-nyktiga nivån och 

" 

< 
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kan vid behov läsas när som helst. 
Som primära a nvändningsmål 

a nger Hughes militä ra a pplikationer, 
sådana som luftvärnsrada r, utrustning 
för tröghetsnavigeri ng, robotvapen 
m m, där ändringar av minnesinnehå l
let p g a strömavbrott a nna rs kunde få 
ka tast rofa la följder. 

SLINGAN 
Audio Magnetics 
kassetter 
I detta nummer av RT redovisar vi nya 
rön om Audio Magnetics kassettband 
XHE. Efter det att vi gjort mätning
arna har vi fått nya prover. Dessa ha r 
å terigen bättre världen på brus och 
utstyrba rhet, så a tt XHE nu ser ut a tt 
vara lika bra som vi kom fram till i 
vårt test i RT 1978 nr Il , frånsett a tt 
de nya , portugisiska , banden inte 
smutsar huvudet på samma sätt som 
de amerikanska . 

Va ria tionerna mella n de oIlka prov 
vi fått ä r dock ganska stora , och vi ä r 
fortfarande något osäkra på vilka prov 
som är representativa . Hörmässigt be
tyder dock skillnaderna i mätvärden 
inte a lltför mycket , utan XHE place
rar sig ändå bland de bättre järnoxid
banden . 

Rättelser 
Yatzy-tärning 
måste ändras 
Sedan RT 1978 nr 12 kommit ut i 
tryck har vi fått följ a nde meddelande 
från konstruktören: 

De mönster till kretskorten på sid 58 
som RT har fått , tillhör en tidig 
prototyp. En förväxling har tyvä rr 
skett här. Mönstren måste komplette
ras med följande för a tt fungera: 

Fig 2. 3:e kretsen uppifrån , högra 
raden, andra stiftet uppifrån (IC2 stift 
2) skall förbi ndas med den ledning 
som passerar nedanför stiftet på bil
den. 

Fig 4. 3:e kretsen uppifrån, högra 
raden, 5:e stiftet uppifrå n, skall för
bindas med den vertikala ledning som 
passerar till höger om stiftet. 

För dem som köper färdiga krets
kort spelar det ingen roll , eftersom 
dessa ä r riktigt utförda . 

Fig 3 och 5 är skiftade, som lätt kan 
inses, men vad värre är har några 
komponentvärden blivit felaktigt a n
givna . Det gäller motstånden under 
IC2 märkta R4, R5 och R6 . De rätt a 
beteckningarna ska ll va ra R l , R4 och 
R5. 

* 

Elving-Åkemarks 
75 W-slutsteg 
Beskrivningen i RT 1978 nr I2 kräver 
en del kompletteringa r: 

D8, D9 = IN4148 
R 19 = I M (fungerar även med 100 

kohm, men man kan då höra en 
"knäpp" vid tillslag) . 

Säkringa r bör fin nas i ledningarna 
.från nä taggregatet. Lämpligt värde: 
3,15 A trög . Tomgångsströmmen 
75-130 mA mäts genom att en sådan 
säkring temporärt avlägsnas. 

C8, C9 ska ll vara l n F styrol. 
C 14, C IS monteras på kortet intill 

T 19 resp T22. P I = 500 ohm. 

Komponenterna R31, D3 , D4, PI 
och R30 ligger i anna n ordning på 
kretskortet än vad schemat visar. Det , 
har ingen som helst betydelse, men vi 
nämner detta eftersom en läsare hört 
av sig om det. 

Vidare kräver ej tra nsistorerna TII, 
Tt3 , Tt5 , TI6, TI9 och T 22 någon 
extra kylnäns . 

Rätt pris för 
basic-dator 
Datorn Mylord, presenterad i RT 
1979, nr I , kom optimistiskt a tt pris
sättas till 2 500 kr. För en dator med 
processorkort, 8 k RAM , moderkort, 
nätaggregat , basic-kort med 3 k RAM 
(tolken är av typ "tiny basic" i stor
leksordningen 4 k ord ) , printer för 14 
teckens bredd och tangentbord kom
mer paket priset a tt ligga vid 5 500 kr 
inkl moms, men utan låda. 

Förutom firma !lCD kommer även 
Zetner AB, tel 08/ 98 78 75, a tt mark
nadsföra datorn meddelar konstruktö
ren och fö rfattaren Bengt Grahn. 

"En jazzplatta 
att älska . .. " 
En ' av de senaste i raden av kända 
kritiker som lyssnat på RT:s och 
Ställverkets Gugge H-skiva med di
rektgravering är Bengt Melin i Afton
bladet . 

"Mig förnöjer den omåttligt", skri
ver han i sin spalt med den här upptill 
citerade rubriken. Man skulle önska 
a tt Gugge fick ut den här pla tt an i 
världen , skriver Melin , som också 
säger "jag tror mig a ldrig ha hört 
Bandet så bra" . Riktigt fina grejer, 
lyssna till de pojkarna, uppmanar Me
lin apropå solisterna Ulf Adåker och 
Hector Bringertz. 

Den första pressningen ha r förbe
hållits RT-läsarna som en jubileu ms
manifestation av vå r 50-å riga tidning. 
Det finns ännu lite kva r av denna 
unika upplaga - det går bra att 
beställa ditt ex genom R T:s sekreta
riat (Gabrielle Hermelin , 3400 80) . 
Den internationella lansering som fö
restå r sena re i år och den (starkt 
selekterade) butiksupplaga som kom
mer ska ll göras från en ny pressning. 

Radio & Television 
får nv art director 

Vår hittillsvarande 
layout-ansva riga 
kra ft Christina 
H1encke drar vi 
da re mot nya upp
~ifter efter nästan 
10 å r med RT och 
ti ll hennes efterträ

d .tre ,tr lIhnlJ L If Hedberg, 46 . 
Ha n kommer från veckotidningen 

S E där ha n varit layoutchef under 17 
år. Hedbergs ta langer ha r också nit igt 
använts fö r formgivning av a lbum, 
böcker och spcia ll itteratur av skilda 
slag. Ett av hans stora int ressen är hi 
fi och ljudåtergivning och i den kapa 
citeten har han bl a medarbeta t i olika 
tidningar. 

Han utformade också. Ny Musik, 
salig i å minnelse. Ha n är stor musik
vän och välorienterad inom t ex ita
liensk opera, som han sätter främst. 

Vi säger välkommen och hoppas a tt 
RT-Iäsarna snart på ett positivt sä tt 
ska ll märka hans hand här i spa lterna 
från marsnumret. 
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Elektriska Aktiebolaget Skandia har 
fört i marknaden några nyheter, som 
äro ägnade att ådraga sig den radio
intresserade allmänhetens upp
märksamhet. Trängseln i eterhavet 
är större än någonsin, och då statio
nerna i regel äro rätt kraftiga, blir 
fOljden att en hel del sändare prata i 
munnen på varandra. På vissa våg
längdsområden är det för närvaran
de så gott som omöjligt att med en 
vanlig 2- a 3-rörs-mottagare få stör-

Februari 1979 

Under denna rubrik 
kommer vi under jubile
umsåret 1979 att återge 
valda stycken år vår tid
fling för 50 år sedan. Ur 
februarinumret 1929 har 
vi hämtat några notiser 
under rubriken" Radio
industriens Nyheter". 

ningsfri mottagning just på den sta
tion, man önskar höra. Enda sättet 
att komma till rätta med missför
hållandet är att använda en selektiv 
mottagare. Skandia har kommit med 
en fullt modem 4-rörsneutrodyne
kopplad apparat, som fyller högt 
ställda fordringar beträffande såväl 
effektivitet som selektivitet. Motta
garens olika avstämningsorgan äro 
metalliskt kapslade, varigenom den' 
blir okänslig till och med för lokal-

. '\lå"adell.\' WJ({7äck,·tal: /23 
H BRUSFALTSTVRKA 
~ l Mottagning i Sverige, vinter. Bondbr~ 3 kHz 
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sändaren. Vidare är lågfrekvenssi
dan byggd på ett sådant sätt , att 
maximum av förstärkning erhålles 
samtidigt som ljudrenheten blir fullt 
tillfredsställande . 

Mottagaren , vars beteckning är 
SW{N.4 , kan drivas såväl med bat
terier och vanliga likströmsrör som 
direkt från växelströmsnätet med 
växelströmsrör. Då den användes 
på växelström tillkopplas ett växel
strömsfilter med typbeteckning A . 
110/220, vi lket lämnar erforderlig 
anodspänning upp till cirka 200 volt, 
samt dessutom glödspänning för 
växelströmsrören ävensom galler
förspänning . Mottagaren är alltige
nom förstklassigt utförd. Uttag fin
nas för anslutning avelektrodosa 
(Pick up) för grammofonspelning. 

Philips högtalare har Populär Ra
dio haft tillfälle att prova under en 
längre tid . Proven ha företagits un
der olika slag av utsändningar, före
drag, sång, kammarmusik och 
orkestermusik och på de mest olika 
apparater. 

Högtalaren är utomordentligt 
känslig och motståndet kan genom 
en enkel vridning av den stickkon
takt som fOljer med högtalaren, an
passas efter mottagare , i vilka an
vändas olika slutrör. Tal återges 
med en enastående naturlighet och 
högtalaren kan belastas mycket 
kraftigt utan att det blir någon för
vrängning eller något klirrande ljud. 
Den förträffliga ljudreproduktionen 

tär man tack vare det mycket krafti
ga , balanserade magnetsystemet. 

Högtalarens utseende är mycket 
smakfullt. Den levereras i ett flertal 
färgtoner , och säkert kan var och en 
i det rikhaltiga urvalet finna just den 
som passar honom. Priset är för 
lyxrnodellen 2003 kr. 95 :- och för 
standardmodellen 2015 - med sam
ma magnetsystem men något mindre 
påkostat yttre - kr. 62:50. Dessutom 
tillverkas en mindre modell 2016, 
utförd i färgerna svart , rött och guld , 
till ett pris av kr. 47:50. 

Triotron - ett kvalitetsrör . Populär 
Radio har undersökt de Tritron-rör, 
som funnos utställda på radiout
ställningen i november. 

Rören äro av " dark emitter"-ty
pen och ge hög emission utan att 
tråden glöder synligt. De äro beräk
nade för fulla 4 volt och gå sålunda 
utan glöd motstånd på en 4 volts 
ackumulator. De uppgivna värdena 
stämma också väl, och visa att det 
österrikiska fabrikatet står fullt i ni
vå med de bästa på marknaden. Det 
finns rör för hög- och lågfrekvens
förstärkning, särskilt fäster man sig 
vid det senare, som med en glöd
strömsförbrukning av 0, 15 amp. ger 
en mätningsström på 60 milliam
pere, branthet 2,75 ma/volt, fOrstärk
ningsfaktor 6 och inre motstånd 
2.200 ohm. Det är sålunda ett ut
märkt slutrör, som levererar tillräck
ligt med energi för de största hög
talare man kan använda inomhus. 

I RT 1971 , nr 9, visades hur diagrammen ska tolkas. Diagrammet 
över brusfältsstyrkan anger den fältstyrkenivå i dB över I /J-V/m 
radiobruset förväntas överstiga högst 10 % av tiden. Bandbredden 
antas vara 3 kHz, men kurvorna kan lätt omräknas till annan 
handbr.edd om 10 log B/3 adderas till avläst värde. B är önskad 
handbredd i kHz . 
I'rll)! n"'Crna iir framla!!na av Tclcvcrkcl. a vd R I . Far,la . 
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Miljöskyddskrav , bränsleekonomi och 
växande säkerhetsfordringar tvingar 

fraDl datorn _för_ bilbrnk_-
•• Trängda mellan motsägan
de statliga bestämmelser och 
olika marknadskrav hoppas bil
tillverkarna använda mikropro
cessorer som sofistikerade 
kontrollinstrument för att möta 
de oförenliga krav man har på 
sig. 

Att använda halvledare i bilar 
är inte något alldeles nytt. Det 
började för mer än 20 år sedan 
med diskreta transistorer i bil
radioapparater, och det fortsatte 
med diskreta likriktare för väx
elströmsgeneratorer, elektro
niska regulatorer och tändsys
tem samt automatiska kretsar 
för Ijus- och vindrutetorkarkon
troll. Tidigare har halvledarnas 
intåg i bilen inte inneburit några 
dramatiska förändringar, men 
med mikroprocessorerna blir 
bilden en annan (tabell 1). 

Krafter bakom 
förändringen 

Många krafter och behov på-

Tabell l. Bilkonstruktionen bestäms i 
hög grad av efterfrågan på bilmark
naden. Det visas här i fem deltabeller 
tillsammans med förslag till elektro
niktillämpningar som kan utnyttjas 
för alt uppfylla kraven. 

De stora bilkoncernerna i Detroit, USA; är klämda 
mellan två motstridiga krav: 
- att få fram bilmotorer med låg bränsleförbrukning 
- en hårt genomförd avgasrening samtidigt. 
Mikrodatorn måste här tagas till hjälp. 

En sådan kan dock utföra långt mera än "bara" 
styra motorn, vilket framgår av den här översikten, 
som RT fått Motorolas tillstånd att översätta och pub
licera. 

Hur skall då mikrodatorn vara uppbyggd och hur 
sker anpassningen av den till bilens omvärld? 

Speciellt svåra frågor uppstår kring detta i sam
band med de givare, vilka kan väntas spela en huvud
roll i skeendet som leder fram till den datoriserade 
bilen. Förf:a redovisar sin syn också på detta, och i 
sin helhet ger arbetet en intressant inblick i den bil
burna utrustning som kan väntas redan inom några 
fi

o o a ar. 

Av Gene Puckett, John Marley och John Gragg 
Förf:a är alla verksamma vid utvecklingslaboratoriet hos 
Motorola Semiconductor Products, USA. 

verkar bilens utformning. De 
kan uppdelas i fem kategorier 
som visas i Tabell J. För att 
möta dessa behov har en mängd 
bilelektroniska utrustningar ut
vecklats. En del av dem är base
rade på mikroprocessorer. 
Marknadskraven kommer att 
vara den primära drivkraften 
bakom utvecklingen av dessa 
system, särskilt sådana som 
medverkar till förarens komfort, 
bekvämlighet och säkerhet. 
Konflikten mellan köparnas 
förkärlek för stora "Iuxuösa" 
bilar och myndigheternas regler 
för bränsleekonomi och utsläpp 
av avgaser som gynnar små bilar 
kommer att pressa biltillverkar
na att använda ännu fler mik
roprocessorer i konstruktioner
na. 

För att fungera måste en mik
roprocessor har tillfållig min
neslagring, in- och utgångar till 
yttervärlden , en inbyggd kapa
citet för att utföra en mängd in
struktioner och förmåga att ac
ceptera eller minnas ett använ
darprogram eller strategiska in
struktioner. Fig l illustrerar de 
grundläggande kraven för ett ~ 

·Amerikanska regeringens krav på bränslekonsumtion och avgasrening Generella funktioner 

Fordonskontroll Bränslereglering Belastningskontroll Strålkastarkontroll Bromskontroll Transmissions- Effektkontroll 
kontroll 

Tändningsreglering Nivåindikator Transmissionskontroll Halvledarreläer Antislirskydd Aufomatväxling Brytare och 
Cylinderval l ndikator för bränsle- fördelare 

kontroll Nedbländnings- Radar Spänningsregulator 
Insprutningskontroll kontroll Elektronisk ström-
Elektronisk förgasare reglerin_g 

Underhåll 
Fordonsservice 
Anpassning till testdator 

Förare Trafiksäkerhet 

Bekvämlighet Komfort Formgivning Krockskydd Körkontroll Diverse 

H as tighetsmätare Hastighetskontroll Instrumentpanel Luftsäckutlösare - Nykterhets- Indikator för lågt ringtryck 
Vägmätare Kurshållning kontroll av 
Centrala Temperaturkontroll föraren 
instrument Säkerhetsbälten - Larm mot Blinkers och varningsljus med halv-
Mobil kommunika- Automatiserad insomning ledarkretsar 
tion startprocedur - Intern felsök - Säkerhet/stöldskydd 

ning 
- Dubbelriktad Kombinationslås för 

radiokom- tändningen 
munikation 

- Kollisions- Oljetrycksindikator 
varnare Indikator för batteriladdning 
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Audio S är en förkortning av Audio Stockholm. 
Då vi ofta kallats "Audio" (med risk för förväxlingar) harvi valt att 
förkorta namnet i samband med vår nya försäljningside. Vi har 
under 12 år importerat stereoutrustning av välkända märken 
- som vi sålt till återförsäljare 
- som sålt till Dig. 
Precis som nästan all HiFi säljs i Sverige. 
Audio S introducerar nu ett nytt sätt att sälja HiFi - direkt t ill 
Dig till grossistpriser. ' 
Du kan alltså köpa HiFi till samma pris som Din handlare betalar 
- och spara 30-40%! 

..?<fccuphase MaGnat 
högtalare 
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,,~~~~ =-------. ~~ ............ ~ 
I Någraexelftpelpål 

Jälftför dessa 

I I 

I 
I 
I 

B.I.C T·1 kassettdäck med två 
hastigheter och bredbandig 
elektronik. Dolby brusreduce
ring . 
Grossistpris 1350:
(normalpris 1985:-) 

2 x 130 Watt FTC. Helt DC· 
kopplad. Moving-coil 
ingång. 
Grossistpris 6400:-

I ~d)ioS 

UNAMCO T·I G. Välkänd skivspe· 
lare i studio-klass. Utan pickup. 
Grossistpris: 875:-
(normalpris 1300:-) 
Pristillägg för V15-4 eller 
AKG P8ES 460:-. 

UNAMCO M400. Mikrofon
mixer med HiFi·data. Om· 
kopplingsbara ingångar för 
mikrofon, band och/eller 
skivspelare. 
Grossistpris 1125:
(normalpris 1650:-) 

I 
I 

MAG"'HOG 1100. LRC·k,b;,,1t B.l.e F·6 Spo' 2. SMo mo, Ho<· I 
och flattrådsteknik i bashögtala- högtalare med 4-vägssystem. I 
ren. Gjutna element. Diskant- Grossistpris/st 1800:-
element med vätskekylning. (normalpris/st 2625:-) ~ 
Gm";,,o';' 18000- lIIi 

I komma med i Ert adressregister för fortlöpande infonnation 
om nyheter. Detta utan kostnader för mig. 

: AudioS Skeppargatan47.11458STOCKHOlM [II 
::::s ~ 

9'~ ....................................... ~ :::; • ..;: .................. ..:;j 
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Ungefär 32 trådor 

Ungeför 16 trådor 

Hik roprocessor - n=;TidbOS -
mad oscillator 

LSI-krats 

Progrom
minnes

krets 

i 
~ 
:; I--u-ng-.-,ö-, -"-t""'"råd-o-' ......... ~ utgång och 

--(:)"M._utgängoc 

'-------' 

Unge för 16 trådor 

Spec iell 
minnes

in format ion 

Raolt idsmi kro 
r---__..., dotor mad 

Tidbos
oscillator 

lSI - krats 

(2-I.1I5Svorstid) 

~0't'bin.rod 
In9Ongs
information 

Kombinerad 
utgångs 
information 

Ö .... rsättnings

funktion med 

lSI - krets 

- H --utgångor 

Fig 2. Eli generellt bussoriellterat l1Iikrodatorsystel1l (överst) ger flexibilitet 
medan ett specialkonstruerat system kan optimeras (underst)_ 

bilmotorkontrollsystem och VI

sar beslutsschemat för ett ty
piskt elektroniskt motorkon" 
trollsystem _ Detta beslutssche
ma visar med vilken lätthet en 
mikrodator kan sköta motorns 
drift _ Mikrodatorn "ser" de tre 
insignalerna tändningsomkopp
laren, motorns varvtal och en 
analog likspänning som repre
senterar gaspedalens position. 

''' Den' kan mell -utgångspunkt -i 
detta helt förändra kontroll sig
nalerna för bilens olika funktio
ner: Stillastående, acceleration 

eller jämn fart, bromsning, tom
gångskörning, del- eller fullgas. 

Eftersom mikrodatorn . kan 
påverka motorfunktionerna på 
många olika sätt, kan motorn 
med den få goda prestanda vid 
fullgas samtidigt som luftförore
ningarna kan hållas låga under 
inbromsning samt underlätta 
goda startegenskaper. Dessa 
typiska variationer av motorns 
driftbetingelser~fulländas elek
troniskt utan påverkan av de 
mekaniska delar man tidigare . 
behövde för bilens drift. 
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Mikrodatorn har givit konst
ruktörerna en valfrihet som inte 
tidigare var möjlig. Före mikro
datorns tid liknade de fle sta 
elektroniska system de meka
niska funktioner de ersatte . Ef
tersom mikrodatorns program 
ligger i ett läsminne (ROM), kan 
man genom att byta detta helt 
förändra mikrodatorns funk
tionsegenskaper. 

Givare för bilen 
måste utvecklas ' 

Innan en mikrodator kan fin
na sin rätta roll i en bil måste en 
rad problem lösas . För det 
första måste man lära sig mikro
datorns funktion så fort som 
möjligt för att minska de kost
nader som uppkommer vid 
övergång till den nya tekniken. 
För det andra måste man få fram 
de billiga sensorer, givare och 
aktiveringsdon som behövs för 
att anpassa mikrodatorn till bi
lens reella variabler (sådana 
som hastighet, temperatur och 
tryck). Om inte sensor/givar
teknologin snabbt utvecklas un
der de närmaste åren, kommer 
mikrodatorns införande i bilarna 
att allvarligt försenas_ 

I ngen vet hur man skall lösa 
problemet; man vet bara att 
sensorerna är nödvändiga. Det 
måste dock bli en uppgift för 
halvledarindustrin, eftersom 
många sensorer tycks vara en 
naturlig förlängning av halvle
darteknologin på samma sätt 
som lsi verkligen är en förläng
ning av den diskreta teknologin. 
I anslutning till artikeln ges en 
mera detaljerad diskussion i 
detta ämne. 

Den tredje frågan , som halv
ledarindustrin alltid har varit 
tvungen att ta ställning till när 
den har förhandlat med bilindu
strin, är att anpassa elektroni
ken till själva motorn _ Så snart 
mikrodatorn är installerad och 
de olika anpassningskretsarnas 
funktioner är definierade var för 
sig, öppnar sig många nya as
pekter då det gäller motorns 
drift och kontroll. Dock måste 
den förste konstruktören finna 
en effektiv väg att koppla mo
torn till det elektroniska syste
met - en svår, men inte olöslig 
uppgift . 

vecklad enhet är bäst att satsa 
på. Det finns många kretslös
ningar för bilar för vilka an
vändningen aven generell mik
rodator kommer nära den opti
mala lösningen av konstruk
tionsproblemet, och där ett spe
ciellt framtaget mikrodatorsys
tem inte skulle kunna motive
ras. 

A andra sidan måste man i 
tillämpningar för bilmotorregle
ring ha en mikrodator som kan 
utföra rutiner för multiplikation 
och division, och härvid skulle 
en generellt användbar mikro
dator inte bli så dyrbar. En an
nan faktor är den volym som 
enheterna skall tillverkas i. Vid 
en given volym kan man tänka 
sig mindre förändringar av ar
kitekturen gentemot den gene
rella uppbyggnaden, något som 
skulle kunna innefatta utveck
lingens initialkostnader. 

De större bilindustrierna be
finner sig nu i olika faser av mik
rodatorkonstruktioner. Några 
kommer att tillverka allmänt 
användbara enheter medan and
ra satsar på specialutvecklade 
sådana. Ett mikrodatorkoncept 
med ett brett tillämpningsområ
de kommer att dominera de 
första enheterna som produce
ras för motormarknaden och så 
kommer det att vara i flera 
år ... Slutligen kommer speci
alutvecklade mikrodatorer att ta 
ledningen. Utvecklingen till helt 
specialutvecklade mikrodatorer 
kommer att ske gradvis , och den 
grundläggande utformningen 
kommer att arbetas fram under 
fyra till fem år med förändringar 
i ROM och tillfälliga ändringar i 
periferikretsar (anpassnings
kretsar) när nya, förbättrade 
känselkroppar införs eller när 
ytterligare påverkan av motorn 
krävs. Fig 2 jämför en mikro
dator i universalutförande med 
en för bil bruk optimerad mikro
dator. 

När en biltillverkare en gång 
valt mikrodator och gjort en 
konstruktion , kommer den inte 
att genomgå några större för
ändringar under flera år. De för
ändringar som måste göras sker 
i periferi kretsar och läsminnen 
(ROM) för vidareutveckling och 
modelländringar. Även vid ra
dikala ändringar av motorns 

Val av mikrodator konstruktion eller helt enkelt 
- generell eller special? tillkomst av nya motorkoncept 

Eftersom mikrodatorns till- kommer ett allmänt mikropro
lämpningar i bilen är relativt cessorsystem att användas för 
nya, finns det ännu inga stan- experimentmodellerna och nya 

.. dardiserade ' - ~mikrodatorkorF '--kommer-gradvis 'att-utvecklas_ 
struktioner. Det är heller inte Det är en fördel för halvle
fastlagt om en generellt använd- darindustrin att biltillverkarna 
bar dator eller en specialut- på så olika sätt har närmat sig 



Tabell 2 
Fördelar med mikrodatorer i bilar 

Mikrodator· Fördelar eller 
kontrollerad funktion förbättringar , 

mikroprocessortekniken. Om 
alla biltillverkare hade valt att 
beställa egna special kretsar 
skulle halvledarindustrin ha 
mycket svårt att möta detta. Ett 
förslag från en halvledartillver
kare till bilindustrin kan vara 
allmängiltigt för alla kunder som 
räknar med att använda mikro
datorn i sina produkter: "Spen
dera inte ton av pengar på att 
utveckla ett kundspecificerat 
speciaJsystem förrän du har er
farenhet från ett universal sys
tem, har lärt dess möjligheter 
och har bättre kontroll över 
kraven för ett specialsystem" , 
är det gångbara rådet här. 

, Bekväm· Säker· Eko· Avgas· Körbar· Kom· 

Speciell arkitektur 
med flera datorer 

Ljudkommunikationer 

Förgasarkontroll 

Klimatkontroll 

Krockskydd 

Cylindervalskontroll 

Instrumentbräda 

Dynamisk, automatisk 
hastighetskontroll 

Motorkontroll 

Bränlsekontroll 

Felsökning internt 

Säkerhetskontroll 

Hastighetskontroll 

Växel kontroll 

Hjulens tillstånd 

lighet 

P 

P 

P 

het nomi utsläpp het fort 

S P 

S P 

S P 

P 

P S 

S P 

S P 

S 

S 

P S 

S P 

P S 

P 

I den första fasen av rriikro
processortillämpningar kommer 
vi att få se en eller två mikro
processorer i bruk , vilket alltså 
kräver en hel del arbetsutrust
ning. Denna första fas kommer 
att kännetecknas aven central 
processor utnyttjad aven 
mångfald känselkroppar som är 
belägna runt om i bilen. Senare 
kommer utvecklingen att gå mot 
distribuerade processorer för att 
göra utrustningen mindre sår
bar. Ett antal special tillämpade 
mikroprocessorer och halvau
tomatiska sådana, kopplade 
som satelliter till en central en
het, koinmer att vara placerade 
på olika ställen i bilen. Dessa 
enheter kommer att få sina spe
ciella möjligheter från en central 
hjärna men ändå vara självstän
diga nog att fungera utan hjälp 
aven central processor. Det 
kommer att reducera mängden 

p = primär förbättring S = Sekundär förbättring 

.v, 

c 

av förbindelseledningar, öka 
systemets tillförlitlighet och 
tilllåta bilen att fungera även om 
den centrala processorn skulle 
vara felaktig: Vi kan redan se de 
här tankegångarna inom bilin
dustrin. 

När övergången till distribu
erade processorer äger rum, 
kommer optokopplare och fi
beroptik att spela en större roll. 
Sådana komponenter kommer 
troligen att användas mellan den 
centrala mikroprocessorn och 
satellitenheterna, om hög data· 

Tills lags 
fördrö jning 

• T 
:.ö Fyra utgångar c 
c o ~ __ ~~~~~~~~ ~ &: " Skräddarsydd H I Strömförsörj- "ii 

• ~oO ~. ;;:..:.(::;::::P"""=:':""....j LSJ-krets 5tryps ignal rl_".:::;ng""'",jO,,,'d=--_ ·0 
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01 c anpassn ing 1:;1 
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överföringar 

~ 5 

RC
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Avkönnare 
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Fig 3. Ettjramtida mikrodatorsystemjör totaljordonskontroll. 

hastighet är viktig och om sig· 
nal/störavståndet är kritiskt. 

Utvecklingskrav 
för närmaste fem åren 

Att använda mikrodatorer 
och att genom program anpassa 
dessa till kundens elektronik
system är en etablerad teknik i 
många olika tillämpningar. Ett 
bussorienterat , byggbart system 
har visat sig vara mångsidigast 
konstruktionsmässigt sett och 
det används i en mängd appa
rater. Det finns dock några ka
tegorier av elektronikutrust· 
ningar som inte kan rättfårdiga 
kostnaden för byggblocksfa· 
miljer. Sådan utrustning kan bli 
lönsam med ett tillägg aven 
mindre , generell processorkrets 
men med möjligheten till att i en 
enda integrerad krets lägga in 
alla de funktioner som man an
nars hade i ett byggblocksys
tem. Detta kan genomföras så 
snart tillämpningen och krav
specifikationen är klart defi
nierade , och antalet system bär 
då investeringarna. 

Längre fram än fyra till fem år 
är det i dag inte realistiskt att 
försöka blicka. Vad som då är 
möjligt att utföra med en spe
ciell bilprocessor kan inte nu 
förutses. Det är troligt, att en 
universell mikroprocessor med 
sin flexibilitet inte kan överleva 
särskilt länge på bilmarknaden 
med de höga volymer det är frå
ga om. Vad ett årligt flöde av två 

Kommentarer 

Fler funktioner till lägre kostnad 

Förbättr körbarheten 
inom ett vidare hast omr 

Kan göras till en del 
av instrumentsystemet 

Kontrolleras troligen 
fr instrumentbrädans system 

Digital utläsning 

Bästa körbarhet med lågt avgas· 
utsläpp 
och låg bensinförbrukning 

Hjälper föraren att kontrollera 
de mekaniska funktionerna 

I ndikator för ringtryck för· 
bättrar säkerhet och däckslitage 

miljoner processorkretsar kan 
man säkert spara tre dollar per 
kapsel vid ett kundspecificerat 
program, inklusive mjukvaru
hjälpmedel och konstruktion av 
testutrustning. 

Framtida förändringar och 
kund krav kan mötas om konst
ruktionsarbetet vid varje till
lämpning sker med msi-kretsar 
för anpassning. Dessa periferi
kretsar skulle kunna utvecklas 
helt efter kundens specifikatio
ner och enkelt bytas ut inom sex 
månader för anpassning till nya 
givare och påverkande enheter. 
Enheterna skulle säkert kunna 
kosta mindre än fem dollar i 
antal. - Ändå är dessa kretsar 
kapabla till tvåvägskommuni
kation mellan bilens elektrome
kaniska delar och dess dator. 

Flexibilitet uppnår man ge
nom att förändringarna bara 
behöver göras i det program 
som ligger i läsminnet. 

Olika koncept för 
fordonskontroll 

Kraven för motorns elektro
niska kontrollsystem varierar. 
Sålunda bör det kunna byggas ut 
för att anpassas till framtida 
funktioner. Bil- och elektro
nikindustrin har arbetat på att ta 
fram ett brett område av lös
ningar runt mikroprocessorn 
och på att till lägsta kostnad 
kunna förverkliga elektronisk 
kontroll av motorerna. 

Konstruktionslösningar på ~ 
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Tabell 3 
Sanningstabell ror mikrodatorns program 

Kontroll- F örändri ngs- Resu lte rande 
avkännare avkännare systemtillstånd 

Hög nivå Hög ni vå Normal drift 
(avkänningsprobarna ej anslutna) 

Hög nivå Låg nivå (jord) G å ti ll programstart 

Låg nivå Låg ni vå (jord) Läs programs tegen * 
(jord) (ge nom serieut matning) 

Låg nivå Hög spänning Skriv in programstegen * 
(jord) 

* Under förutsättni ng att programmet inte redan ligge r i skyddade fi ler. 
Om så är fa llet måste man fö rst mata in en kod som öppnar dessa fi ler. 

systemni vå är svåra att genom
föra p g a de ständigt varierande 
föru tsättningarna fö r dessa 
komplexa kretsar som till verkas 
i volymer om 100000 stycken 
per månad. För en effekti v 
konstnadsbild måste varje sys
temledning, givare, påverkande 
omvandlare och elektroni ska 
komponent ha ett funkt ionellt 
bidrag, vara funkti onssäker och 
ha enklast möjliga fys iska ut
formning. Det förslag som här 
ges , visas i fig 3 . Det har di sku
terats fram med utgångspunkt i 
den motorkontrollenhet som 
snart kan reali seras. 

Alla delar som är inringade 
har visats av halvledarindustrin 
som separata enheter för mo
dellförsök eller pilottillverkning. 
Emellertid är fra mställningen av 
dessa detaljer i stora kvantiteter 
inte möj lig på några år. Den fö
reslagna konfigurationen av 
komponenter till högintelligent 
elektronik är inte bara tillgänglig 
för bilar utan även för andra 
konsumentprodukter där det är 
fråga om stora kvantite ter. (Ar
tikeln är påbörjad 1977 ; red:s 
anm .) 

Elektroni sk kontro ll av mo
torn omfattar vanligen reglering 
av tändförställning , bränsle
kontroll , förgasarjustering och 
graden av återföring av avga
serna. U ngegär åtta ingångssig
naler talar om motorns till stånd i 
form av spänning , frekvens och 
variabel pulslängd hos analoga 
eller switchade nät för att kon
trollera motorns drift. Ett lik
nande antal utgångsbrytare kan 
användas för att manövrera in
duktivt belastade omvandlare. 
diverse justerbara repetitlva 
förlopp eller förändringar av 
pulsbreddförhållanden. 

De perifera signalledningarna 
är som regel sammanbundna i 
kabel stammar i bilen, där sig
nalerna kan omfatta allt från 
högfrekventa signaler, skurar av 
växelström med höga amplitu
der till likströmssignaler med 
överlagrade pulser som har topp 
till topp-amplituder på hundra-

tals volt. Dessa ledningar ut
sätts även för t illfa lliga jord
ningar e ll er påve rkas av led
ningarna till tändstiften. Situ
at ionen kompliceras sannolikt 
ytterligare av att förändringar 
hos fö rutsättningarna sker av 
ändrade periferi signaler från år 
till år. Det kräve r dyrbarare gi
vare och omvandlare. 

Signalledningarna i kabel
stammen behandlas e ller analy
seras aven periferikrets som 
filtrerar ut transienterna från 
den högförtätade mikrokretsen. 
Den perifera anpassningskret
sen är mycket mindre komplex 
och är föremål fö r ett lägre 
ri sktagande vid konstruktions
arbetet , eftersom det är fråga 
om en mindre investering. Den 
kan därför snabbt ändras, om de 
elektromekaniska delarna skulle 
behöva skiftas. 

Bilelektroni kkonstruktöre n 
måste aktivt delta i arbetet runt 
anpass ningskretsarna för att 
dessa skall ges en effektiv upp
byggnad. Hu r dessa anpass
ningskretsar uppför sig gent
emot givarna är avgörande , och 
det kräver lagarbete vid konst
ruktion och experimentarbete 
tillsammans med halvledarti ll 
verkaren. Eftersom förändring
ar i givarens konstruktion' och 
funktion är troliga, behövs det 
en strategi fö r framtiden för att 
möta de krav som kan tänkas 
komma i form av utbyggnader. 

Anpassningskretsen fungerar 
snarast som en översättare 
mellan den analoga världen ut
anför mikrodatorn och den di
gitala världen inom den . En de
talj som är kriti sk att realisera, 
låt vara av andrahandsbetydel
se , är att motorns grundfunktion 
skall fortbe stå även om den 
centrala hjärnan faller ifrån. 

Anpassningskretsarna 
kräver skydd 

Anpassningskretsar tillverka
de i lågimpediv bipolär teknik 
med en blandning av analoga 
och digitala signaler ger en i det 
närmaste ideal funktion . En al-
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Det kritiska behovet av givare 

•• En brist på tillräckligt noggranna och prisbilliga givare för
orsakar allvarliga problem vid utvecklingen av effektiva kontroll 
system för bilar. Dessa givare behövs för anpassning mellan 
kontrollsystemet och omvärlden (för mätning av t ex temperatur, 
tryck m m) . De har hittills producerats för användning inom 
avioniken och i industritillämpningar till de kostnader som bara 
dessa områden kan bära. 

En lösning av problemet med låg kostnad kan fås bara genom 
en större växelverkan mellan bil- och halvledartillverkare. Om 
mikrodatorn skall kunna användas effektivt i bilen , måste en 
utveckling leda fram till låg kostnad och hög tillförlitlighet hos 
givarna . 

Eftersom halvledarindustrin i många år har handlat med OEM 
produkter (" piratdelar" , som t ex minneskort till datorer av andra 
fabrikat än det egna) behärskar den tekniken att massproducera 
till låg kostnad. Emellertid kan inte alla givare produceras billigt. 
Vilka som lämpar sig för halvledarindustrin framgår av tabell 4 . 
• Temperaturgivare . Dessa komponenter står för den största 
volymen när det gäller givare och domineras av termistorer och 
resistiva givare (rtd) . Medan de senare ger de bästa resultaten är 
de dock relativt dyrbara att tillverka. 
• Tryckgivare. Med mycket få undantag inhämtar dessa uppgift 
om tryck genom mekanisk påverkan från ett element som påver
kas differentielIt aven tryckskillnad. De mest förekommande 
typerna använder mekaniska element med ett membran eller ett 
Bourdon-rör (ett lindat , slutet rör, som är föremål för påverkan 
av det interna trycket). Mekani ska elementrörelser känns av 
direkt via en potentiometer, induktansändring eller med kapaci 
tiv metod , eller indirekt från en trådtöjningsgivare . 

På grund av tryckgivarnas mekaniska natur påverkar dessa det 
avkända trycket. De fle sta försök till förbättringar innebär att 
man skall få en utsignal som står i proportion till elementets 
mekaniska avböjning . 
• Positionsgivare. Positionsmätning är ett vittomfattande fålt 
som kräver många olika tekniker. Komponenter för positions
bestämning ger antingen analoga eller digitala signaler ut. Den 
förra ger en kontinuerlig utsignal, som antingen är proportionell 
mot läget. Den senare ger koder som svarar mot olika lägen . De 
digitala varianterna är vanligen aven typ som saknar kontakter, 
även om den tekniken kan förekomma även då det gäller de 
analoga varianterna men då över begränsade positionsområden. 
• Flödesgivare. På samma sätt som tryckgivare inverkar i den 
punkt där mätning sker, påverkar flödesmätare flödet. Flödesgi
vare för både mängd och hastighet finns , och båda kräver kali
brering för ett specifikt flöde . . 

Av alla givare är dessa de minst lämpliga för halvledarindustrin 
att tillverka . Bara en typ passar i det sammanhanget. Den·arbeta r 
med termisk överföring till vätskan, vilken sedan avkänns av ett 
matchat transistorpar, kopplat till ingången aven differential
förstärkare . Denna komponent är emellertid mycket olinjär och 
extremt känslig för olika typer av flödesgivare och dess omgi
vande temperatur. 
• Omgivningskännare. Halvledargivare för avkänning av gas 
och fuktighet hör till de senaste och sämst förklarade givarna. 
Många av dem är av dålig kvalitet , är otillförlitliga samt används 
mest i kvantitativa sammanhang. Trots dessa nackdelar lämpar 
de sig väl för halvledarteknik. Ett exempel är gasavkännare i 
MOSFET-teknik . Den största nackdelen med dem är deras bris
tande specialisering, vilket medför att de reagerar med samma 
resultat för olika former av påverkan. • 

ternativ teknologi kan vara 
CMOS under förut sättning att 
grindarna är skyddade mot stora 
transienter. 

Fig 3 vi sar i ett generellt 
sammanhang hur utsidans sig
naler är anslutna till en motor
kontrollenhet. Anpassnings
kretsarna innehåller de fle sta av 
de signalbearbetande funktio-

nerna. Vad som saknas är någon 
form av överspänningsskydd 
eller ett passivt nät , som tar ned 
spänningen på htgångarna. 
Switcharna är av ekonomiska 
skäl grupperade på tran
sientskyddade platser. Dessa 
integrerade effektkretsar kan 
också innehålla en funktion som 
ser till att utgångarna automa-



Vår nya förstärkare A-l har bättre värden 
än vad som kommer att krävas av morgondagens progIamkällor. 

Redan nu har A-l mycket bättre värden än 
vad som kommer att krävas av de förväntade 
nya skiv- och bandspelarna; de som baseras 
på digital videoteknik. Redan nu kan du njuta 
aven bättre återgivning av dina skivor. 
'I)rpiskt för A-l är en extremt lågbrusig, 
anpassningsbar phono-ingång och inbyggd 
moving-coil förförstärkare. 

Förstärkaren A-l ger 2x70 W i 8 ohm 
vid en distorsion mindre än 0,02% över hela 
frekvensområdet 20-20.000 Hz. Den har en 
ny DISC-omkoRRlare som ger förtur åt 
grarnmofoningångarna. Tonkontroller, hör
lursuttag, omkopplare för radio och band
spelare etc finner du under luckan på 
fronten. NDCR-ornrådet är suveränt: 
0,006-70W. 

Tunem T-l har utvecklats för att ge 
samma rena ljud som A-l. Den har distorsion 

mindre än 0,08% i stereo och exceptionell 
känslighet. En nyhet är automatisk omkoRR
ling av bandbredden för högsta selektivitet 
och stömingsfrihet. Omkopplingspunkten 
bestäms aven signalkvalitetsmätare. 

Med tanke på dessa data är priset 
förvånansvärt lågt. Förstärkaren A-l kostar 
cirka 4.100:- och tunem T-l cirka 2.300:-. 

Det är det värt att betala för att få njuta 
av all den musik som verkligen finns på dina 
skivor idag. Dessutom är du med god 
marginal redo för framtidens teknik. 

• YAMAHA hifi 
från världens ledande tillverkare av musikinstrument. 

YAMAHA SVENSKA AB. BOX 4052. 40040 GÖTEBORG. TEL 031/ 42 03 55 42 7235 
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tiskt stryps eller kortsluts vid 
tillslag eller då mikroprocessorn 
är bortkopplad . 

Kraven vid anpassning om
fattar generering av linjära , 
analoga strömmar. Temperatur
stabila konstantspänningskällor 
kan sköta omvandlingen från 
analoga ingångsfunktioner till 
digitala värden . Direkt tillgång 
till diverse ingångsfunktioner 
krävs . 

I det stora hela behövs någon 
form av övervakning av anpass
ningskretsarnas utgångssignaler 
för att man skall vara säker på 
att mikrodatorn inte ger felakti
ga signaler ut. Lämpliga integre
rade kondensatorer och tids
fördröjande funktioner obero
ende av mikroprocessorn be
hövs också. 

Signalöverföring 
mellan kretsarna 

När väl de nödvändiga an
slutningarna har gjorts till om
världen , återstår bara att koppla 
några signaler till mikroproces
sorn. Det är möjligt att undvika 
stockning av signalerna från ut
sidan om man låter de viktigaste 
signalerna få direktanknytning 
till mikroprocessorn. 

Ytterligare komponenter 
krävs , därför att den hårt ut
nyttjade datorhjärnan inte kan 
betjäna oprocessade signaler 
effektivt. Vanligen är det. dock 
betydligt mera ekonomiskt att 
förbehandla insignalerna i an
passningskretsarna. 

Anpassningsdelen måste in
nehålla följande : 
• Aterstart av mikrodatorn. 
• Val och överföring av indata. 
• Val och överföring av utdata. 
• Dialog med fabrikstestade 
system. 
• Höghastighetsladdning av in
struktionsprogrammet. 

Man behöver flera unika av
brottsfunktioner för att ta itu 
med de konkurrerande, simul
tana händelserna som kräver 
noggrann behandling med avse
ende på tiden . Kiselbrickans yta 
kan sparas genom att man sän
der en serie dataord med hög 
hastighet. Det nedbringar anta
let anslutningar mellan de peri
fera anpassningskretsarna. In
tressant att veta är .att ett 10-
stegs skiftregister tar upp mind
re yta på kiselbrickan än vad sju 
bondningsytor med sina buf
fertförstärkare gör, vilka annars 
skulle behövts för parallell av
läsning av 8-bitarsinformatio
nen. Därför krävs det t ex bara 
sex ledningar för att ut byta all 
nödvändig information mellan 
de perifera anpassningskretsar-

na och mikroprocessorn vid tid
baserad överföring. Denna tek
nik ger största möjliga antalet 
anslutningsstift till omvärlden. 

Den centrala hjärnan 
måste fungera vid 3,5 V 

I mikrodatorhjärnan eller cpu
kretsen måste tidkretsarna hålla 
ungefår 5 % tolerans. Därför är 
en rc-oscillator med temperatur
reglering tillräckligt stabil för att 
kunna verka som tidbas. Cykel
tider mellan 0,5 och 1,5 JLs är 
adekvata. 

Att processa informationen är 
nödvändig vid en välkontrolle-

att påverka livslängden negativt 
i någon större grad. 

Om mikrodatorns matnings
spänning + V 2 refereras till an
passningskretsarnas matnings
spänning + V 2 i fig 4 krävs två 
stegs reglering. Stegen ligger i 
serie för att ge skydd mot spän
ningstransienter . Arrangemang
et tillåter även anpassningskret
sarna att känna aven fallande 
spänning vid C l innan spän
ningen C 2 faller märkbart. Så
lunda kan , om så behövs , en ti
dig varningssignal genereras och 
föras till mikroprocessorkretsen 
så att instruktionsprocesserna 
kan vila på ett förutbestämt sätt. 

II j 
!-----·TiUslagen tändning --- - ---i] 

Hatningsspänn ing till 
anpossningskretsor 

V Mikroprocessorns 
+ 2 kretsspönning 

I I 
I I 

r- lag,ad ... ,;abl'~~ t==. tillgängliga ==l 
l 

-----+ Tid 
lagrade variobLer 
försvinnu 

Fig 4. Effektkontroll under till- och frånslagsögonblicken. 

rad startrutin för tändning och 
förgasning . Här får man dock 
tänka på startmotorns inverkan 
på matningsspänningen: Den 
kan sjunka ned till 4,5 V. Mik
roprocessorkretsarna måste 
därför fungera ned till 3,5 V, 
eftersom det föreligger I V 
spänningsfall mellan batteriet 
och kontrollenheten respektive 
mikroprocessorn. 

Till skillnad från många mik
roprocessorer som kräver 5 V 
matningsspänning bör bilens 
dator tillåtas arbeta mellan 3,5 
och 5,25 V med 4,5 V som ut
gångspunkt för konstruktions-
arbetet. . 

En zenerdiod kan användas 
för regleringen eftersom den 
nominella strömförbrukningen 
är så låg som 55 mA och dess 
effektförbrukning bara 0,25 W. 

Även om bilen stått parkerad i 
solen och blivit varm och luft
konditioneringen ännu inte hun
nit verka, kommer den blyg
samma egenuppvärmningen inte 

Hur de två spänningskällorna 
verkilr framgår av fig 4. 

Programvaran i ROM 
ger flexibilitet 

Instruktionsprogrammet för 
mikroprocessorkretsen är lagt i 
en elektriskt sett utbytbar min
nesmatris. Vid normal drift lig
ger programmet fast i ett läs
minne (ROM). Under tillverk
ning av kretsarna och den föl
jande fabrikationen av kon
troll modulen är det lämpligt att 
lägga speciella testrutiner i min
nena. Minnescellerna program
meras med en för ändamålet 
speciell spänning (+25 V). Ti
den för programmeringen av det 
totala minnet tar bara 500 ms, 
och alla ord avläses för veri
fiering på ungefår 25 ms. Det 
elektriska, progammerbara 
minnet (EPROM) är en förut
sättning för en lyckad tillämp
ning. 

forts sid 37 ~ 
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Resistiv te m-
peraturgivare 
(rtd) 

Halvledard iod 

Tyristor, te m-
peraturswitch 

"Spreading re-
sistance sen-
sor" (SRS) 

-
Tryckgivare 
Potentiometer 

Induktiv givare 
(LTDT) 

Trådtöjnings-
givare 

Kapacitiv 
givare 

Piezoresistiv 
givare 

Lägesgivare 
Potentiometer 

Induktiv 

Optisk 

Ändringar i resistansen 
med temperaturen i metaI-
li ska ledare 

Ändringar i V BE med tem-
peraturen i en framspänd 
diod 

Termiskt genombrott i ty-
ri storgrinden vid förut-
bestämd temperatur och 
spänning 

Ändring av resistansen hos 
. extrinsic (yttre) kisel med 
temperaturen 

Ändringar i resistans med 
släde mot resistansbana 
påverkad av ett membran 
eller ett Bourdonrör 

Ändring av flöde pga kär-
na , kopplad till membran 
eller Bourdon-rör, rör sig 

Ändring av resistans p g a 
tryckskillnad (differentielI) 
mot ett membran 

Ändringar i kapacitans när 
membranets läge ändras. 
Det utgör ena elektroden i 
en kondensator. Den and-
ra är fast 

Resistansändringar pga 
tryckförändringar överför-
da från ett membran 

Ändring i resistans med 
släde mot resistansbana 
påverkar den mekaniska 
rörelsen 

Ändring av q-värde i spole 
genom rörelse av kärna 

Avbrott eller reflektion av 
optisk signal till optisk 
detektor 

Stort temperaturområde, Modest signar, hög kost-
högsta noggrannhet , nad , långtidsstabil 
mycket stabil , linjär 

God noggrannhet , hög Låg signal, variationer 
stabilitet , modest kostnad , mellan olika exemplar, 
tillverkad som andra olinjär, kräver yttre sig-
halvledare nalbearbetning 

Kan klara höga strömmar Omslagspunkten beror på 
halvledarövergångens 
dopning, begränsat tempe-
raturområde 

Framställd med vanlig Kräver enhetligt substrat 
planarteknik, hög termisk och högupplösande foto-
snabbhet , jämförbara med litografi 
rtd i funktion , förhållande-
vis låg kostnad 

Låg kostnad , relativt Låg noggrannhet , låg 
okänslig för te mperatur , känslighet , hysteres, brus, 
hög utsignal ej slitstark 

Modest kostnad , tempe- Känslig för stötar och vib-
raturokänslig, hög växel- rationer , ac-utgång, lång-
strömssignal sam avkänning 

Hög känslighet , låg hyste- Låg utsignal , temperatur-
res, kan ge differentiella känslig , kan vara ostabil 
utsignaler vars förhållande p g a att tråden blir sämre , 
ej påverkas av matnings- dyr 
spänningen 

Hög känslighet , kan an- Typiskt låg kapacitans , 
vändas i krävande miljöer svår att tillverka, dyr i de 

flesta applikationer 

Jämförelsevi s lågt pris , Mycket temperaturkänslig, 
undviker problem som vid låg utsignal , svår att 
trådtöjning, kan tillverkas kapsla , troliga problem 
med planär framställ- med och till omgivningen 
ningsteknologi 

Låg kostnad , relativt tem- Dålig noggrannhet , låg 
peraturokänslig, hög ut- känslighet , hysteres , brus, 
signal förslitning 

Modest kostnad , tempe- Känslig för stötar och vib-
raturokänslig , hög utsig- rationer , kräver metalliska 
nal , god noggrannhet material, växelströmsut-

gång 

Ingen kontaktövergång , Känslig för nedsmutsning, • 
kan avkänna icke-metaller, av olja och andra icke ge-
snabb reak.:on nomskinliga material 

material , ger höga spän- ver ej ext ra nätaggrega t , kräver extra magnet 
ningspulser hög utsignal 

Magnetdiod Ändring av V BE eller Ir i Ingen kontaktövergång, Dåligt förklarat fe nome n. 
pin elle r Schottky-diod hög utsignal kan integre- kräver extra magnet 
p g a rekombination av ras i diskreta komponen-
minoritetsbärare i magne- ter sådana som unijunk-
.tisk barriärstruktur ti on-transistorer för 

switchning 

Flödesgivare 
Turbin eller Momentöverföring från Massflöde , linjär utgång Kräver kalibrering för ett 
vinge vätskeflöde till roterande kan ge digital signal specifikt flöde, kan däm-

turbin eller påverkan av (pulståg) pa flödet 
rörlig vinge 

Vortexmätare Tvär kropp inför turbu- Enkel , inga rörliga delar, Ger endast flöde shastig-
lenta virvlar i ett flöde. ' digital utgång (pulser) het 
Avkänning av tryck eller 
hastighet 

Termisk över- Värmeöverföring till väts- Enkel massflödesav kän- Mycket olinjär. kräver 
föring ka . Kan avkännas som re- nare, inga rörliga delar kalibrering för e tt speci-

sistanssändring i värme- fiktflöde 
element eller av separat 
temperatursensor 

Differential- DifferentielI tryckmätning Använder konventionella Ger endas t flöde shastig-
tryck över mynninge n i e tt flö- tryckavkännare i diffe- het , mycket olinjär 

dessystem rentialmod 

Avkännare av ~ 

omgivningen 
Halvledande Ändringar ikonduktivitet Enkla halvledarelement , Endast delvi s se lektiv . 
metalloxid p g a ytabsorbtion av gas- enkel signalbearbetning, påverkad av olika gasele-
gasavkännare partiklar låg kostnad ment , variationer 

Aluminium- Ändringar i impedans av Enkla haJvledarelement. Ostabil. variationer mel-
kännare av anodiserad aluminium- kan integreras med vanli- lan olika ~xemplar. be-
fukt tunnfilm p g a absorbtion ga halvledarfunktioner gränsningar i högtempe-

av raturområdet 

"Brady"-matri~ Ändringar ikonduktivitet Hög känslighet , snabb Dyrbar. variationer mel-
fuktsensor hos halvledande oxidele- reaktionstid lan olika exemplar. kom-

ment pga absorbtion av plicerad signal process 
vattenånga nödvändig 

I 
I 

MOSFETgas Ändringar i spänningsnivå Standardiserad halvle- Kän slig för många kemis- I 

hos MOSFET p g a ab- darteknik , högkänslig , lätt ka element, fenomenet 
sorbtion på yta av gas- a tt mäta , kan integreras i dåligt förklarat 
partiklar halvledarkretsar 

Ytövergång Ändring i halvledaröver- Standard halvledarteknik , Känslig för många olika 
som gasav- gången genom absorbtion högkänslig, lätt att mäta , kemikaliska element, ef-
kännare kan integreras i halvle- fekten svår att kontrollera 

darkretsar 
________ L.. _____ _ ________ _ _ ____ L 



•• Man har i dag möjlighet att bå
de operera och behandla svårt sjuka 
patienter upp i högre ålde rsgrupper 
än vad som tidigare var möjligt. En 
av förbättringarna härvidlag har va
rit uppkomsten av s k intensivvårds
avdelningar. där specia lläkare öve r
vakar alla detaljpara metrar av vital 
betydelse. 

Sådana faktorer är blodtryc k. 
puls, temperatur. urinproduktion. 
blodets kemiska samman ättning 
och dess blodgaser. För bedömning 
av andningsförmågan spelar bIodga
serna en stor ro ll: En patient som 
andas bra har en tillräckl igt hög syr
gaskoncent ra tion i artärblodet. Om 

440C 

-37OC 

han andas då ligt , sjunker syrgas
koncentrationen till otillfredsstäl
land.e låga nivåer. En lätt nedsatt 
andningsförmåga kan avhjälpas ge
nom att man låter patienten inandas 
ren syrgas. 

Vid svåra fall av andningsoförmå
ga få r man tillgripa konstgjord and
ning med hjälp av respirator. 

Elektroden 
på huden 

Vill man ha fakta om blodets syr
gastension belysta. ta r -man ett s k 
artärblodprov . Detta tas ofta ovan
för armbågsvecket eller i lj umsken 
på patie nten. Hos kriti sk t sjuka pa-

cathode 
ofp02 
sensor 

electrolyte 
membrane 
contact 
fluid 

Transkutan mätning 
av arteriella syrgastrycket 

Elektroniken spelar en stor roll på det medicinsk
kemiska analysområdet. Senaste steget i denna ut
veckling är att man med en specialsensor mäter syr
gastrycket direkt på huden. 

Metodens möjligheter och begränsningar analyse
ras i det följande . Transkutana mätningar är den me
dicinska benämningen på mätning genom huden. 

ti enter kan det va ra svårt att göra 
upprepade instick i artärsys temet 
och man får då i stä llet lägga in en 
kateter mera permanent. Ä ven detta 
kan dock vålla problem, och mot 
denna bakgrund har man försökt att 
göra en elektrod , där man via huden 
direkt har kunnat av läsa syresätt
ningen i de perife ra vävnaderna. 

Problem med 
prematura barn 

För tidigt födda barn dras med en 
specie ll oförmåga att andäs. Ibland 
glömmer de att andas , och ibland 
andas de för svagt. Övervakning av 
and ningen hos nyfödda intar alltså 
en framskjuten plats på intensi vvår
den inom de s k prematura avdel
ningarna. H os e tt fö r tidigt fött barn 
med mycket små blodkärl är det 
emellertid svårt - och även riskfy llt 
- att ta upprepade artärprover. Spe
ciellt för denna grupp av patienter 

~ ·har man därför försökt att utveckla 
speciella hudelektroder vil ka av
speglar syreförekomsten. Den fysi
kali ska bakgrunden för att mäta sy
retensionen på hudens yta ä~ att 
syrgasen diffunderar genom krop
pens vävnader och således också 
genom huden. G enom uppvärmning 
av huden ökas diffu sionen och med 
en konstant uppvärmning kan man 
uppnå standardi serade förhållan
den. 

Hudgasen 
- en spegel 

På förhand kunde man inte föru t
sätta att det fanns någon säker pa
rallellitet mellan syrgasspegeln i 
blodet och syrgas tensionen mätt på 
hudens utsida. Det finn s många fy
siologiska faktorer som kan påverka 
hudcirkulationen, och under ogynn
samma förh ållanden skulle man 
kunna befara att syrgastensionen, 
mätt på hudens yta, inte a lls skulle 
avspegla blodets reella syrgasnivå. 
Man har emellertid gjort en del 
jämförande undersökningar mellan 
de två metoderna och detta även hos 
nyfödda barn . Som man ser av fig 3, 
där man har' gjort undersökningar 
med elektrodtemperaturen 43°, finn s 
det här en relativ spridning mellan 
de två metoderna . Om man emeller
tid bara höjer probens temperatu r 
ytterligare 1°, nämligen till 44°, bl ir 
korrelationen bättre. 44° är dock den 
högsta tänkbara, eftersom en ytter
ligare höjning av temperaturen 
skulle orsaka irritation eller skada. 

Dansk apparatur 
ror blodgasmätningar 

Den kända danska elektoni kin
strumentfabriken Radiometer A/S 
har sedan många år varit ledande 
inom Europa i fråga om tillverkning 
av apparatur för mätning av bIodga
ser. Aven denna industri har nu lan
serat en egen temperatur för trans
kutana syrgasmätningar. 

Fig J. Prillcipielluppbyggllad av ell syrgassellsor. 

Principen bakom denna metod 
framgår av fig /. Man ser här hur 
katoden av känner syrediffusionen 
under en uppvärmning till 44°C. 
Genom att man får en temperatur
diffe rens mellan kroppstemperatu
rens 37° och den uppvärmda elek
troden, ökas diffusionen och efter 
en kort tid har förhållandena stabi li
serats. 

Man använder här en platinakatod 
samt en silveranod . Även med den
na apparatur sker en termostaterad 
uppvärmning av huden. Man har 
funnit god korre lation mellan syr
gasdefu sionen från huden och syr
gastensionen i centrala artärsyste
met; se litteraturreferenserna ! 

Apparatur 
från Schweiz 

Firman Kontron . som är dotte r
bolag till läke medelsfirman F Hoff
mann-La Roche . har utvecklat en 

I sensor, vilken visas ifig 2. 
-+--lir~~--~r---~--:"---""~ ' beståt..aY guld katod 

samt en koncentri skt a[[llJ1gerad 
anod fö rutom uppvärmningssyste

a..J,JitA"~4-~~~~~~--" ----me~. Man :m-Y·äfldu tt-6/Lm mem
bran av Mylar, vilket- har- en låg 
permeabilitet fö r syrgas. 

Väsentliga faktorer i denna trans-
_ _ ~~~.,.......d,u;:;e r är at deu..ge.oereraL.en..effek

tiv temperaturprofil i yävnaderna 
och att temperaturregleringen är 
mycket säker tack vare två inbyggd'a 

Fig 2. Schematiskframställllillg av ell kutall oxygellsellsor. J: hudelI , 2: kli
strallde ring, 3: kontaktmedel, 4: membrall , 5: elektrolytvätska , 6: katod, 7: 
anod, 8: membralIring, 9: värmeelement, 10: termistorer, 11 + 12: inkapsling. 

te rmi storer. Vidare är sensorn 
mycket stabil och har en låg egen
konsumtion av syrgas. Slutligen är 
den relativt nat och lä tt att fix era. 
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Klinisk 
applikation 

Vid användning kli stras elektro
den fas t på huden och man har då 
möjlighet att kontinuerl igt övervaka 
syrgastensionen. I apparaturen finns 
inbyggt en digital indikering av tem
peraturen. Det är väsentligt att man 
har möjligheter att göra exakta kon
trollkalibreringar. Radiometer har 
här utvecklat en specie ll kalibre
ringsenhet , med vilken det är möj ligt 
att få en exakt referensmätning som 
bakgrund för mätningarna. 

God metod för värdering 
av åderförkalkning? 

Det har sedan länge varit bekant , 
att med stigande grad av åderför
kalkning i benen drabbas tårna allra 
mest. De får lågt blodt ryck och även 



Fig 3. Jämförande mätningar mellan 
syrgastensionen i artärblodet (abscis
sa) och mätt genom huden (ordinat). 
Man har gjort 87 mätningar. Prob
temperatur 43 °C. Korrelationskoeffi
cienten är 0,79. 

en låg syrgasmättnad, och som en 
yttersta konsekvens av dålig cirku
lation kan kallbrand äga rum. Ty
piskt finner man då denna i tåspet
sarna. Man skulle därför kunna tän
ka sig att använda kutana syrgas
mätningar på huden för att värdera 
den arteriella cirkulationens effekt. 

Preliminära resultat aven sådan 
metod framlades nyligen aven 
grupp forskare från Allmänna Sjuk
huset i Malmö. Fakta presenterades 
på det Il/:e internationella sympo
siet om artärsjukdomar i Helsingör, 
september 1978. Följande läkare 
från Allmänna Sjukhusets plastikki
rurgiska klinik och klinisk fysiolo
giska laboratorium har deltagit i un
dersökningarna: L Ponnert , P 
Svedman, L Jacobsson och S-E 
Lindell. 

Denna grupp forskare har använt 
en elektrod från firma Hellige. Man 
nyttjade 44° elektrodtemperatur och 
en rumstemperatur om 26°C. Man 
mätte syrgastensionen hos pa
tienterna på övre delen av bröstet , 
på låren och underbenens framsida 
samt på fotryggen . Man gjorde mät
ningar såväl på höger som på väns
ter sida av kroppen för att kunna 
göra jämförande analyser. Man fann 
härvid en god överensstämmelse 
mellan syrgastensionens spegel på 
kroppens utsida och de vanliga ple
tysmografiska metoderna, med vilka 

34 ~ Bildelectronik 
Vid den slutliga serieproduk

tionen kan man lagerhålla stan
dardiserade programrnoduler 
(pROM .eller ROM) för att till 
sist välja en modul som svarar 
mot en viss bilmodell. I den re
dan tillverkade kontrollenheten 
kan så programmeringen av de 
aktuella minnena ske genom 
probar i den öppnade enheten. 

Bilhandlaren kan förses med 
liknande möjligheter. Från en 
bandspelarkassett , eller kanske 
via data som sänds över tele
fonnätet från en regional data
central, kan den nya datainfor
mationen sändas. Det kan bli 
nödvändigt om ej önskvärda 
driftstörningar uppstår i motorn . 

Mikrodatorn i produktion 
har få anslutningar 

Den föreslagna mikroproces
sorkretsen för fordonskontroll 
kräver totalt 12 anslutningsstift; 
två för matningsspänningarna , 
för oscillatorn, för återpro
grammeringen och ytterligare 
sex stift för datautbyte. 

En sådan krets skulle bestå av 
över 20000 aktiva transistorer 
inom en yta av 0,5 x O,5 cm. 
Kretsens anslutningsstift skulle 
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man annars mäter cirkulationen i 
benen. 

Man hade speciellt ägnat intresse 
åt patienter med diabetes , socker
sjuka. I ntressant nog hade dessa 
patienter högre syrgasvärden än pa
tienter med vanlig arterioscleros, 
"åderförkalkning" . 

Dessa fynd är dock i överens
stämmelse med tidigare undersök
ningar som har visat att sockersjuka 
övervägande angriper de små kärlen 
i den yttersta periferin . En del fors
kare anser att orsaken till kallbrand 
hos patienter med sockersjuka del 
vis eller helt beror på nervstörning
ar , så att vederbörande ej känner av 

klippas till 0,5 cm längd för att 
förenkla konstruktionen av ett 
jordplan till skydd .mot radioin
terferenser. En kåpa med 14 ben 
skulle ge två ben för framtida 
eventualiteter och tillkommande 
behov. 

Kundspecificerade kretsar 
skulle kunna minimera antalet 
förbindningar medan ett enkel 
lagers kretskort (ett skikt) skulle 
kunna utesluta behovet av ge
nompläteringar. 

En uppskattning av antalet 
manuellt utförda förbindningar 
leder till följande sammanställ
ning: 
• Kontaktförbindningar till 

omvärlden = 22 
• Anpassningskretsar = 28 
• Kretsar för effektöverföring 

= 24 
• Mikrodatorns "hjärna" = 10 
• Skymmande passiva kompo

nenter = 20 
• Totalt antal manuellt utförda 

förbindningar = 104 
Tack vare att tjockfilmteknik 

används för motstånd och led
ningar kan det totala antalet 
elektriska komponenter som 
skall monteras nedbringas till 14. 

N ya problem yppar sig vid 
produktionen när man av eko
nomiska skäl inför förenklingar, 

tryckskador m m och därför lättare 
drabbas av sår som ej erkänns i tid. 

Sammanfattning 
Syrgastensionen kan nu mätas 

med hög tillförlitlighet genom hu
den , och denna metod har stor bety
delse för övervakning av svårt sjuka 
patienter under större operationer 
samt på intensivvårdsavdelningar. 
Metoden är av speciellt värde hos 
nyfödda barn , där man ej har möj
lighet att ta blodprover. 

Vidare torde den kunna utvecklas 
till ett värdefullt komplement vid 
undersökning av patienter med pe
rifera cirkulationsstörningar. • 

så att adress- och databuss
systemet inom mikrodatorkret
sen inte kan adresseras från ut
sidan. För produktionsändamål 
finns det två anslutningsstift 
som vid normalt användande 
inte är anslutna till några yttre 
kretsar. Interna motstånd håller 
dessa punkter på en hög nivå, 
d v s här gäller logisk etta. 

Sanningstabellen för pro
grammering framgår av tabell 3. 
Den används när man behöver 
åskådliggöra instruktion'slistan 
eller när användarens program 
skall föras in. 

Enkla kontroll kretsar är in
byggda i mikrodatorn för att ge 
skydd för redan programmerade 
filer. Återprogrammering kan 
åstadkommas med mikropro
cessorn i en testsockel eller då 
mikroprocessorn är fast inlödd i 
kontrollenheten. Testutrust
ningen har en speciell givare 
som förs genom en lucka i kon
trollenheten och griper tag i 
mikroprocessorns anslutnings
stift, så att man kan få reda på 
vad som är programmerat (eller 
återprogrammera det som sak
nas i instruktionslistan). 

Det är ofta svårt att under 
konstruktionsarbetet få tillräck
lig tid att överföra en lista in-

X 
100 150 200 250 300 350 

arteriaI blood. Pa02 (mm Hg) 

Fig 4. Samma jämförelse som ifig 3. 
Man har här gjort 490 mätningar. 
Känselkroppen har varit upphettad till 
44°C. 

Litteraturreferenser: 
I. WESTERAGER, P: Transcuta
neous Po, Electrode . Scandinavian 
Journal of Clinical & Laboratory 
Investigation, Vol 37 - Suppl 146, 
1977. 
2. FRIIS-HANSEN, B: Transcuta
neous Measurement of ArteriaI 
Blood Oxygen Tension with a New 
Electrode. The Scandinavian 
Journal of Clinical & Laboratory 
Investigation , Vol 37 - Suppl 146, 
1977. 

struktioner till ett sinnrikt 
schema av slingor och hopp som 
passar bra i minnesutrymmet. 
Av denna orsak kommer en ut
vecklingsversion av mikropro
cessorkretsen troligen att ha 40 
anslutningsstift , så att adress-, 
data- och kontrollbussar kan nås 
genom ytterligare 24 buffertar 
och bondningar. I detta utföran
de är minnesutrymmet dubble
rat från 2048 till 4096 ord. l 
produktionsversionen är dessa 
extra kretsar eliminerade för att 
möta kravet på en effektiv kost
nadsbild. 

Det koncept för nästa gene
'rations mikrodatorsystem för 
full kontroll av fordonsmotorer 
som här har presenterats är inte 
fårdigt - för massproduktion. 
Emellertid framgår här att man 
genom att använda modern 
halvledarteknologi i kombina
tion med ett resolut avståndsta
gande från T oag g~ngse dator
traditioner med blockuppbygg
nad och parallella busslednings
systern kan-få- fram -system till 
lågt pris! ----- -

Dessa enkla kontrollenheter 
kommer att massproduceras på 
ett sätt som tidigare inte låtit sig 
göras p g a oöverstigliga kostna
der. • 
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Hl provar: 
Yamaha kassettdäck TC-IOOO 
med ren Sendust i tonhuvudet 

Yamahas nya kassettdäck bjuder på särklassigt goda egenskaper tack vare tonhuvud av ren 
Sendust.· 

Det finns även andra russin i kakan, som elektromagnetisk manövrering och tvåmotor
drift. Förutom russin serveras emellertid också malört i form av bl a dålig raderförmåga 
enligt RT:s labrapport. 

Ett mycket lyckat grundkoncept, som dock behöver ses över på ett par punkter, blir vår 
bedömning. 

lfr även preliminärrapporten i RT 1978 nr 4 . 

•• Det kanska mest intressanta 
med det nya kassettdäcket TC-IOOO 
från Yamaha är tonhuvudet. I RT 
1978 nr4 hade vi en stor genomgång 
av Yamahas ultrarena Sendust som 
används i TC-I 000, och hur materi
alets egenskaper ger gättre resultat 
åt banduppteckningen. I korthet ger 
materialet i tonhuvudet möjlighet att 
styra ut bandet till mycket höga ni
våer innan mättning uppträder och 
det kombineras med att tonhuvudet 
får en mycket hög slitageresistans. 

kYl~~ ~~."...w __ 

Den höga utstyrbarheten ger en så 
god dynamik att den knappast 
överträffas av någon annan kassett
spelare med kombinerat in- och av
spelningshuvud. När man har kom
binerade huvuden måste man ha ett 
mycket smalt luftgap i huvudet för 
att man vid avspelning skall få god 
högfrekvensåtergivning. Den smala 
luftspalten för då med sig att man 
vid inspelning relativt snabbt kom
mer upp i nivåer som mättar huvu
det. Detta ger distorsion vid inspel
ningen, och man kan inte magnetise
ra bandet optimalt. 

Fig J, Däcket är elegant japanskt med rejält tilltagna utstyrningsinstrument som lyser med kallt grönt sken, 

Ren Sendust ger bästa data 
, Tack vare den rena Sendusten har 

man här lyckats få i stort sett lika 
bra resultat från det kombinerade 
huvudet som från speciella in- och 
avspelningshuvuden ! Skulle man då 
kunna få ännu bättre resultat med 
separata huvuden av ren Sendust? 
Nej, knappast, eftersom man i såda
na fall har betydligt bredare luftspalt 

i inspelningshuvudet och därmed 
inte magnetiserar det med så höga 
nivåer. Man kar. fakti skt använda 
inspelningshuvud av t ex ferrit och 
ändå få goda resultat. 

Men Sendust, liksom med tre-hu
vudlösningen, blir det i stället i stort 
sett bandets egenskaper som sätter 
gränsen för signalens storlek , De 
nya band som kommer visar sig ha 
allt större kapacitet för höga mag
nettlöden , medan brusnivåerna inte 
förändras så mycket. Om man alltså 
vill utnyttja moderna band optimalt 
krävs det att man har tillräcklig ka
pacitet i huvudet (bandspelarens), I 
alldeles speciellt hög grad gäller 
detta de annalkande metallpartikel
banden , Man har tidigare sagt att de 
skulle kräva en lösning med separat 
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inspelningshuvud , men frågan är om 
det inte blir möjligt att spela in på 
metallpartikelbandet med Yamahas 
Sendusthuvud? Vi har inte haft till
fälle att pröva, eftersom metallpar
tikelbandet ännu inte är tillgängligt , 
men som hypotes är det intressant. 

Elektromekanisk bandstyrning 
Men låt oss börja med att betrakta 

maskinen från utsidan, Bandtrans
portfunktionerna styrs av tangenter 
som i sin tur styr diverse reläer och 
solenoider. Handhavandekomforten 
är därmed utan anmärkning, med 
väl avvägt motstånd för tangentrö
relserna, Däremot tycker vi att ljud
nivån från elektromekaniken inuti 
provapparaten är väl hög, När man 
manövrera spelaren mellan de olika 

Fig 3, En förstärkare med fet-ingång 
används växelvis som förförstärkare 
vid avspelning och som mikrofon
förstärkare vid inspelning, 

Fig 2, Två mindre vanliga kontrollor
gan finns tillgängliga på framsidan: 
Hastighetsjustering och inställbar 
förmagnetisering. 

funktionerna får man till livs ett 
kraftigt smällande och klonkande , 
vilket kan uppfattas som störande. 
Alla manöverfunktioner är f ö tydli
gen inte elektriskt styrda och man 
har därför inte kunnat förse TC-
1000 med fjärrkontrollmöjlighet. 

Utöver vanliga kontrollmöjlighe
ter finner vi på fronten en inställning 
för tonhöjdkontroll , pUch . Den är 
enbart verksam vid avspelning och 
ger då möjlighet att variera hastig
heten på bandet , och därmed ton
höjden plus minus ca 5 %. Det är en 
bra sak om man t ex vill spela och 
sjunga till en gjord inspelning och 
inte vill stämma om pianot , .. 

På framsidan finns också en ratt 
för inställning av förmagnetisering
en. Till den hör en treläges om
kopplare för järn-, krom- och ferro
kromband . Ratten ger sedan en 
mindre justering av det inställda lä
gets värde. Variationsområdet skall 
vara ±8 % eller ca ± 0,7 dB . Det är 
ett mycket måttligt variationsområ
de som inte ger så stora möjligheter 
till anpassning för ett godtyckligt 
band. Det blir då heller inga kata
strofala fel om man ställer ratten i fel 
läge , vilket kan vara skönt att veta. 
Frågan är bara vad man tänkt sig 
ratten till : 

Antingen vill man väl ha ett 
ordentligt justeringsområde , så att 
man verkligen aktivt kan förändra 
inställningen t ex för nya band som 
kan komma, eller också vill man ha 
en fast inställning, så att man inte 
riskerar att ställa förmagnetisering
en fel. Som det nu är har man inte så 
stor användning för den lilla vari
ationen , men å andra sidan gör det 
alltså mindre om man ställer den fel. 



En icke alldeles nödvändig fine ss . 
enligt vår mening. Den går dock att 
förbättra av tillverkaren. 

Toppvärdesvisande 
utstyrningsinstrument 

Utstyrningsinstrumenten är stora. 
generöst graderade och verksamma 
ner till-40 dB . Efter till slag av appa
raten lyser de med ett kallt grönt 
sken. De skall vi sa toppvärde och 
gör också så . Tyvärr är de dock fre
kvenslinjära, d v s ger samma utslag. 
oberoende av vilken frekven s de 
påförs. Man höjer ju program mate
rialets di skant innan man för det till 
bandet, och bandet blir då på grund 
av detta snabbare överstyrt i di s
kanten än vid lägre frekvenser. Om 
instrumentet skall ge ett korrekt 
mått på hur starkt man styr ut ban
det , sett från dess maximala nivå . 
bör instrumentet kopplas in efter 
frekvenskorrektionen vid inspel
ning. De !lesta kassettdäck använ
der enkla vu-metrar (ibland i kombi
nation med en lysdiodramp , som 
visserligen är responssnabb men 
inte heller är frekvenskompenserad) 
som utstyrningsinstrument , men 
eftersom de ger blott ett medelvärde 
av signalen är de inte den bästa lös
ningen när det gäller att övervaka 
inspelning på band , Man har i TC-
1000 gått ett steg i rätt riktning och 
gjort instrumenten toppvärdes vi
sande, och vi väntar nu på näs ta 
steg, frekvenskorrigeringen , då man 
alltså kan se vad som verkligen 
spelas in på bandet ... 

Problemen förenade med korrekt 
utstyrning har RT många gånger ti
digare behandlat. Den rika !loran av 
band och bandtyper i dag har inte 
gjort dem enklare, i synnerhet inte 
mot bakgrunden av de mångskiftan
de och till funktionen högst olika ty
per av utstyrningsindikatorer som 
uppträder för kassettbruk. 

Det en yrkesljudtekniker alltid 
gör är att köra in sig på en ny mag
netbandtyp genom att fas tlägga ex
akt hur mycket s k headroom han 
förfogar över, alltså vilken över
styrnings marginal som reellt finns 
med en given kombination elektro
nik-tonband och vad slags utslag 
hans instrument gör. 

Det som sagts förr om vu-metern 
kanske förtjänar att upprepas: I n
strumenten konstruerades ur
sprungligen för mätningar i telefon
system och liknande, och var avsett 
att ge mått på ljudstyrka, oberoende 
av signalens kurvform. Som sådant 
är instrumentet naturligtvis använd
bart fortfarande , om man vill hålla 
god kontroll över att olika pro
graminslag får rätt ljudnivå i förhål
lande till varandra. Vid inspelning 
på kassettband däremot skall in
strumentets främsta uppgift vara att 
hjälpa användaren att utnyttja den 
begränsade dynamiken optimalt. 
Man är därför inte i första hand in
tresserad av ljudstyrkan som ett 
medelvärde av signalen , utan av 
topparna av de signal nivåer , vilka 
kan överst yra bandet. 

Vu-metrarnas användning som 
utstyrningsinstrument här är alltså 
en applikation för vilken de ej var 
avsedda från början . 

N är arriatörbandspelarna var rör
bestyckade användes ofta ett " ma
giskt öga" som utsty rningsinstru
ment , och det var då natu rligt 

GYAMAHA 
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NATURAL SOUNO STEREO CASSETTE OECK TC-IOOO 

Fig 4. Sedall mall tagit bort ell del av luckall på kassettschaktet kall mall , med 
viss möda , komma åt huvudet för rellgöring och avmaglletiserillg. 

kopplat ' som toppavkännare . Det 
var också mycket snabbt genom att 
det helt saknade rörliga delar och på 
det hela taget väl användbart fö r sin 
uppgift. När bandspelarna transisto
ri serades, försvann så anodspän
ningen som kunde driva de " magis
ka ögonen" , och i stället infördes 
något som skulle påminna om vu
metrar. De gav då sämre resultat 
dels på grund av fel ballistik , fel in
koppling, tröghet och begränsningar 
på andra sätt , dels därför att använ
darna var ovana vid dem och mi ss
bedömde olika programinslags re
ella frekvensinnehåll. 

Bandspelare som använder enkla
re vu-metrar , eller vad som kallas 
vu-metrar, kompletteras ofta med 
en eller !lera toppvärdesvisande 
lysdioder numera . Med diodens 
snabbhet , menar man , fås då en 
mycket mera exakt toppvisning än 
med ett mekaniskt mätinstrument. 
Ibland biter man sig dock ordentligt 
i tummen : Lysdioden är förvisso 
snabb, men så är ofta även varaktig
heten av de transienter man vill 
spela in . Följden blir att lysdioden 
!lämtar till under en mycket kort tid 
och man hinner knappt observera 
transienten. Den bättre lösningen är 
då att förse ett visarinstrument (e ller 
naturligtvis lysdiodramp) med en 
elektronik som snabbt detekterar 
topparna, och sedan håller kvar 
toppvärdet så länge att man hinner 
läsa av värdet ordentligt. 

Lysdioder används för övrigt inte 
blott till att komplettera visarin
strument med . Ramper med lysdio
der eller t ex !louroscerande materi
al har visats i a llt !ler apparater. Det 
ger naturligtvis ett anslående intryck 
med olikfargade , lysande falt , men 
man får se upp så att man inte får 
dålig upplösning i systemet på grund 
av för få element , något som är van
ligt. Det blir då ingen kontinuitet i 
indikeringarna . 

På bandspelare med höga band
hastigheter är utstyrnings instru
mente n ofta inte kopplade efter kor
rektion , men där innebär det oftas t 
heller inte en så stor nackdel. Dis
kanthöjningen vid inspelning är 
nämligen speciellt våldsam vid de 
låga bandhastigheter en kasse ttspe
lare använder och av tar ofta till 
ingenting vid höga bandhastigheter. 

Hela problemet med utstyrn ings-

instrument blir överhuvud så myc
ket mera betydande när man har en 
begränsad dynamik , vilken vi ju 
dock har i kassettmediet. N är det 
gäller rullband kan man tillåta sig a tt 
" slarva" lite mera. 

Eftersom ett vanligt , billigt och 
enkelt utspänningsmätande inst ru
ment som kallas vu-meter i stort sett 
visar husnumret och i bara mindre 
mån några preci sa in- och utsväng
ningsvärden hos signalen, mås te 
man obetingat skaffa sig erfarenhet 
av hur det egna instrumentet funge
rar. Härvidlag är att märka , att det 
magiska strecket " O vu" kommer att 
få lite olika innebörd vid olika inne
börd vid olika tillfallen. Orkester
musik , sång och soloröster liksom 
tal etc ger alla som signaltyp skilj
aktiga nollvärden. Frekvensinne
hållet blir ju olika . Signalens spekt
rala sammansättningar varierar , och 
med den kunskapen aktuell kan man 
tillåta sig att låta visarna flagga upp 
rätt långt över den röda sektorn i 
topparna om man al känner bandets 
kapacitet och bl hur de egna instru
mentens kalibrering är beskaffad 
samt cl har en hum om vilka slags 
programrnateriai som tenderar att ge 
överstyrning temporärt. Vu-meter
na visar ju alltid ett genomsnitt , ett 
slags medelvärde, beroende på inte
grationsförmågan. 

I mixerbord eller proffsbandspe
lare förfogar man ofta över ett 
mycket brett dynamiskt register 
med kanske 15-20 dB "över noll" 
och minst lika mycke t som arbet sre- .' 
gion på signalens minussida. Med 
toppindikatorerna ka n man tillämpa 
ettdera av två betraktel sesätt : Man 
kan med stor noggrannhet bestäm
ma nollpunkten , O dB , och hålla ut
styrningen preci s på den gränsen. 
Eller man kan, alltefter bandtypens 
förmåga till marginal i signaIbear
betningen , ta fasta på det antal dB 
som man kan åka snålskjuts på och 
öka utstyrningen preci s dit. I det se
nare fallet är det ju fråga om en rela
tiv nollpunkt , som man dock vet in
dikerar "worst case" vid a lla slags 
programrnateriai och oavsett fre
kvensinnehåll. 

Noll betyder för TC-IOOO ca 4,6 
dB över 250 nWb/m och motsvarar 
nivån för 3 % di storsion för många 
band. De allra bästa banden i dag tål 
emellertid !lera dB mera, vi har mätt 

HT provar: 
upp till ca 7 dB över 250 nWb/m och 
med sådana band kan man alltså 
tillåta sig att spela in upp till + 3 dB 
på instrumentet innan 3 % distorsion 
uppstår. Skalindelningen stämmer 
inte riktigt , vilket kan ses av mät
värdena på signalnivåerna för Dol
by-nivån , men det saknar praktisk 
betydelse. 

Av övriga don på framsidan kan vi 
nämna räkneverk med minne , mik
rofoningångar (med kopplingsbar 
dämpning) och en högeligen effektiv 
hörtelefonutgång som kan driva 
även högimpediva telefoner tack 
vare hög utspänning. 

Moderna superband 
ger bäst resultat 

Bäst utstyrbarhet , och därmed i 
praktiken bäst dynamik , har vi fått 
med BASF ferrokrom och Afga Su
perchrom. De ger båda 72 dB vid 
låga frekven ser. Philips ferrokrom
band ger också lika höga värden. 
BASF Superchrom ger något lägre 
dynamik vid låga frekvenser, men i 
gengäld bättre värden vid höga. 
TDK SA rekommenderas av tillver
karen till apparaten, men ger inte 
lika goda resultat. TDK A D , där
emot , som rekommenderas i järnlä
get , ger hela 69 dB med Dolby. Alla 
resultaten är anmärkningsvärda i 
ljuset av att vi här har en maski n 
med kombinerat in och avspelnings
huvud . Till en del får förtjänsten 
härav tillskrivas huvudet , men 
också de moderna bandtyperna har 
sin del i det goda resultatet. 

Mikrofonförstärkaren är utrustad 
med en fet-bestyckad differenti
alingång och är mycket lågbru sig, 
Med förstärkningen ställd för en 
känslighet av I mV och med ingång
en avslutad med 680 ökas bara brus
nivån I dB jämfört med helt nedvri
den ingång. Samma fetförstärkare 
används vid avspelning som försteg 
från huvudet och bidrar till den låga 
brusnivån. 

Raderförmågan - en svag punkt 
Raderförmågan för en bandspela

re mäts normalt vid 1000 H z. Ju läg
re frekven se n är , desto svårare blir 
det att radera inspelningen. Eventu
ella rester brukar därför kvarstå som 
mycket låga frekvenser i baskomp 
och liknande. Vi mäter därför ra
derförmåga vid 100 Hz i stället och 
får då ett sämre , men kanske mera 
talande värde. Här finner vi nu en 
verkligt svag punkt hos ' TC-IOOO. 
Med kromband och liknande däm
pas den inspelade signalen blott 50 
dB vid radering! Detta är klart otill
räckligt , och man kan få störande 
rester av tidigare inspelningar när 
man spelar in på nytt. Med järn
band, TDK AD, får man betydligt 
bättre värde med -65 d B restsignal. 

Svajningsegenskaperna är ut
märkta , kort sagt. Konstruktionen 
är utförd med två motorer , en för 
bandspolarna och en för kapstanax
eln , och den lösningen skall också 
ge ypperliga resultat. 

Frekvensgången vid avspegling 
visar ett betydande fa ll i kro mläget. 
Felaktig huvudinställning skulle 
kunna ge ett sådant fall , men man 
skulle i så fall även få sämre återgiv
ning från järnband . Här verkar alltså 
något att vara mindre välanpassat. 
Felet uppstår dock bara i praktiken 
vid avspelning av kromband som 
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" 
Scotch Master kassettband placerade sig i den abso
luta toppen i en av de mest omfattande kassettester 
som gjorts. Den utfördes av den engelske ljudkonsul
ten Angus McKenzie. 

Ett femtiotal kassettyper deltog, d v s alla stora mär-

" 
• ken på marknaden. 

Detta "VM" för kassettband finns refererat i Teknik 
för Alla nr 10/ 78. 

Här hemma lovordar man också Scotch Master, 
bl a i facktidskriften Radio & Television nr 9 och 11/ 78. 

NyaScolcHM 

Här nedan kan du läsa lite mer om vad 
man tycker om Scotch Master. Om du vill 
ta del av artiklarna i sin helhet - ring 
eller skriven rad med namn och adress 
till 3M Svenska AB , 19189 Sollentuna, 
08-7540080, såskickarvi kopior avdem 

. till dig. 

Ur Radio & Television nr 9/78. 
Om Scotch Master I: 

Vi h-;;- mätt utstyrnin;eg~nsk~vid 
l låga frekvenser och funnit att man kan styra 

ut upp lin ca 5 d B· ö~r 250 n wbi-;:;; innan 
3 070 tredjetonsdistorsion uppstår. Detta är 
mycket bra och i samma klass som de allra 
bästa järnoxidbanden som fi nns på markna
den i dag . 

\ Brusegenskaperna är även de goda med en 
brusnivå som också ligger bland de bästa 
mankanse.~~ .... ~~ .... ~~~. 

Och så här tycker R & T 
om Scotch Master II: .--.. _ . 
~ .. ~ _ _. _ •.. _ . Scotch Master 
Il visade sig vara ett imponerande band som 
förenar de tidigare kromekvivalenternas hö
ga ut st yr bar het med en lägre brusnivå än för 
BASF Super Chrom! Resultatet blir en 
oslagbar dynami k som ligger ca 2 dB högre 
än konkurrenternas! 

Detta skriver man bl a om Master III: 
_.~ ___ u_ .. __ .. _______ -........~ _."e_~ 

" uppvisade Master III II"IYcket goda högnivå
egenskaper i klass med de bästa banden av 
-denna typ: Agfa Carat och Sony FeCr, ja 
kanske rentav något över! 

Brusnivån låg å andra sidan en hårsmån 
under Agfas och Sonys, och dynamiken blir 
alltså påfallande lik de bästa ferrokromban
dens. 

Ur sammanfattningen om Scotch Master 
kassettbandserie: 

40 

- Med si;-;;--ya -kåSsettb andserie kommer 
alltså 3M in med starka kort på hand, ·och 
speciellt då bland krom typerna, där Master 
II visar si vara det bästa band vi mätt. 
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Ur Teknik för Alla nr 10/78. 
Referat från Angus McKenzie 's 
"kassettbands-VM": """,,,,-- ____ ,_" _A __ 

Bästa kassetten? 
Vilket är då världens bästa 
kassettband? Angus MeKen
zie rekommenderar främst 
banden i grupp 4 . ..... _ 

GRUPP3. 
Kassettband av hög kvalitet. Järnoxidtyp 
som kräver medium till hög bi as. Passar 
bäst på japanska kassettspelare . 

Audio Magneties XHE 
BASF Ferro Super LH I 
EMIHIFI 
Fuli FX och FX I 
MaxellUO 
MaxelI UOXLI 

GRUPP4. 

Seoteh Master I 
TOKAD 
Woolworths Wonfield 

Alpha Super Plus 
Pyral Superferrite 

Kassettband av mycket hög kvalitet. Järn
oXidtyp som kniver extremt hög biasnivå 
{krom pOsition). Ferrokromtyp. Kromdi
oxidtyp. Passar bäst på moderna högklas· 
siga kassettspelare, trimmade för dessa 
respektive bandtyper. 

Agfa Ca rat 
BAS F Ferrochrom 
BASF Superehrom 
Fuji FX II 
MaxelI UOXL II 

Sc;otch Master II 
Sc;oteh Master III 
Sony Ferriehrome 
TOK SA 

Scotch Master - en kassett 
för varje inställning. 
Olika kassettdäck är inställbara för olika 
bias och Eq (förmagnetisering och frek
venskorrektion l. 

Därför finns det 3 olika Master-kas
setter. Master I för kassettdäck med 
eller utan omkopplare för normal bias. 
Master II för kassettdäck med krom
bias, och Master III fördäck som har fer
rikrom-bias . 

SeoleH Masler 
Tar fram det bästa ur din däck. 



spelats in på annan maskin . Vid in
och avspelning på TC-IOOO får man 
en utsökt frekven sgång med alla 
bandtyperna. 

Vi har valt att presentera fre
kvensgången för BASF Superchrom 
tack vara bandets bättre frekven s
egenskaper , trots att man vinner 2 
dB dynamik vid lägre frekvens ge
nom att använda Agfas motsvarig
het. 

Och så till sammanfattningen . 
Yamaha TC-IOOO finn s ännu inte 
ute på marknaden men skall kosta 
ca 4200 kr när den kommer. Upp
enbarligen lider den av några "barn
sjukdomar", som borde kunna rät
tas till. Likaså är vi inte överens 
med konstruktörerna om hur man 
tex använder toppvärdeskännande 

Fig 5. Man utnyttjar modem produk
tionsteknologi i TC-JOOO. Samtliga 
anslutningar till kretskorten är virade 
och icke lödda. Virtlingen ser kanske 
otillförlitlig ut för ett ovant öga, men 
alla undersökningar visar att man f år 
bättre egenskaper med en virad för
bindelse än med en lödd. 

utstyrningsinstrument på bästa sätt. 
Det viktigaste, ljudet, har vi dock 
inga anmärkningar mot. 

Tvärtom har vi här ett exempel på 
mycket god magnetteknologi som 
ger resultat vilka verkligen överty
gar vad gäller nyckelfaktorer som 
utstyrbarhet , lågt brus och frihet 
från svajning samt verkligt fin ljud
kvalitet då förutsättningarna finns. 

BH • 

Mätresultat och testdata 
Mätobjekt: Kassettdäck , stereo 
Fabrikat: Yamaha 
Tillverkare: Nippon Gakki Co Ltd , Japan 
Utförande: S-märkt och med trähölje 
Beteckning: TC-IOOO 
Tillverkningsnr: 0540 I 
Apparaten har beståtts av: Importören , 
Yamaha Svenska AB , Gbg 
Mätningarna utförda: December 1978 
Provningsperiod : Oktober-December 
1978 
Samtliga mätningar utförda av: R1-l ab 

In- och utspänningar 
I nspänningar för O d B på mätinstrumentet 
vid max regel , 315 Hz. 

Mikrofon (telejack) 0,68 mV 
Linje (phonokontakt) 135 mV 

Utspänningar vid O dB på mätinstru
mentet vid max regel , 315 Hz, obelasta
de. 

Linje (phonokontakt) 910 mV 
Hörtelefon (telejack) 3500 mV 

Absoluta signalnivåer 
Med mätsignal sinus 315 Hz motsvarar 
O dB på instrumentet + 4,6 dB 
relativt 250 nWb/m. 
Dolbyni vån är utmärkt 
vid -5 dB 
vilket motsvarar 
relativt 250 nWb/m. 

-1 ,3 dB 

MaximalnivAer 
N ivå för 3 % distorsion vid 315 H z re la
tivt 250 n Wb/m mätt över band 

Järnoxid (TDK AD) 
Ferrokrom (BASF FeCr) 
Krom (Agfa Superchrom) 
Krom (BASF Superchrom) 
Kromekvivalent (TDK SA) 

+ 6dB 
+ 7 dB 
+ 7d B 
+ 5d B 
+ 4dB 

Mättnadsnivå relativt 250 nWb/m vid 315 
Hz, mätt över band (BASF Superchrom) 

10 kHz -8 dB 
15 kH z - 12 dB 

Maximålnivå för avspelningsförstärkaren 
vid 315 Hz rel 250 nWb/m, 3 % distorsion 

Nivå + lldB 

Brusspektrum med kromband (Agfa 
Superchrom) med och utan Dolby. 
Färgad kurva utan band. Använd 
analysatorbandbredd 30 Hz . Nivå un
der 250 nWb/m 

H, 

Brusnivåer 
Brusnivåer mätta över band. Inspelnings
kontroller på min. Nivå under 250 
nWb/m mätt enligt IEC-kurva A. Utan 
Dolby. 

Järnoxid (TDK AD) 
Ferrokrom (BASF FeCr) 
Krom (Agfa Superchrom) 
Krom (BASF Superchrom) 
Kromekvivalent (TDK SA) 

Brusnivåer med Dolby, med band 
Järnoxid (TDK AD) 
Ferrokrom (BASF FeCr) 
Krom (Agfa Superchrom) 
Krom (BASF Superchrom) 
Kromekvivalent (TDK SA) 

53 dB 
58 dB 
58 dB 
58 dB 
55 dB 

63 dB 
65 dB 
65 dB 
65 dB 
63 dB 

Brusnivåe r för avspelningsförstärkaren 
utan band . Nivå under 250 nWb/m mätt 
enligt IEC-kurva A. Utan Dolby. 

Järnläge 59 dB 
Ferrokrom- och kromläge 63 dB 

Brusnivåer fOr avspelningsförstärkaren 
med Dolby. 

Järnläge 67 d B 
Ferrokrom- och kromläge 69 dB 

I nverkan av inspelningsförstärkarens 
brus. Brusnivå under 250 nWb/m med 
kromband (Agfa Superchrom) och Dol
by. Inspelningskontrollen inställd för I 
mV känslighet. Ingången ansluten till 680 
ohm. 

Brusni vå 66 d B 
Brusnivån försämras alltså dB när in
spelningsförstärkaren aktiveras som 
ovan. 

Dynamik 
• Avstånd mellan maximal nivå och brus-

nivå. Utan Dolby. 
Järnox id (TDK AD) 
Ferrokrom (GASF FeCr) 
Krom (Agfa Superchrom) 
Krom (BASF Superchrom) 
Kromekvivalent (TDK SA) 

Med Dolby. 
Järnoxid (TDK AD) 
Ferrokrom (BASF FeCr) 
Krom (Agfa Superchrom) 
Krom (BASF Superchrom) 
Kromekvivalent (TDK SA) 

59 dB 
65 dB 
65 dB 
63 dB 
59 dB 

69d B 
72 dB 
72 dB 
70 dB 
67 dB 

Utstyrningsinstrument 
Kontroll av formfaktorberoende. Änd
ring i instrumentutslag vid mätning på 
pulståg 315 H z när pulsförhållandet änd
ras från 0.5 till O, I . 

Toppvärdesmeter + 4,5 dB 

Instrumentets frekvensgång. Visar utslag 
vid sinusformad signal som frekvensänd
ras. 
Toppvärdesmetern 

20Hz 
314 Hz 
10kHz 

Raderförmåga 

- ldB 
OdB 
OdB 

En sinussignal med frekvensen 100 Hz 

har spelats in vid nivån O dB och däreft er 
raderats . Restspänningen anges under 
250 nWb/m vid 315 Hz 

Kromband (BASF Super
ch rom) 
Kromekvivalent (TDK SA) 
Järnoxid (TDK SA) 

Svajning 
Avspelning vid mätband 3 150 Hz. 

51dB 
50 dB 
65 dB 

Vägt 0:05 % 
Ovägt 0,07 % 

In- och avspelning av 3 150 Hz. 
Värde vid bandets början 

Vägt 
Linjärt 

Värde vid bandets sl ut. 
Vägt 
Linjärt 

dB 
o 

0,07 % 
0. 19 % 

0,05 % 
0.09 % 

Spektrumanalys, " brllstrumpet" fran 
smalbandsavsökning av testbandets 
3150 Hz. Använd analysatorband
bredd 3 Hz, svept område 1000 Hz, 
sveptid 200 s. 

Fasskillnader 

10 KHZ FAS >?OMV 

y 

Fasjitter eller ostabilitet i bandföring
en . Samtidig inspelning av 10 kHz på 
båda kanalertla. Fotot visar vänster 
kanal i x- och höger kanal i y-led. 
Exponeringstid 10 s. 

Bandhastigheter 
Snabbspolning av C 60-kassett tar 67 s . 

Avspelning av kalibrerad signalfrekvens 
3150 Hz ger frekvensen 3 140 Hz med 
tonhöjdkontrollen i mittiäge . 
Frekvensen varierar mellan 3318 och 
2983 Hz när tonhöjdkontrollen vrids 
mellan ändlägena . 

HT provar: 

· IO 

dB . lO,-- ____ _ ______ ---, 

·IO 

Utnivåer vid avspelning av testband. 
A n vända frekvenser är 315 Hz - 31 ,5 
- 40 - 63 - 125 - 250 - 500 Hz - l -
2 - 4 - 6,3 - 8 - 10 -12,5 - 14 - 16-
/8 kHz - 315 Hz. 
'B 

. IO I-~-

. lO " l 
I -;-.-q 

I- ........ -t.o-
,).."". ,,*,- 10M 110 

\ 
1 

\ 

L: ~~ 
• 5. lO . '. ~~ HI 

lO 
•.••• 1' J 

50 100 100 '>00 1k 2k 

Frekvensgållg vid in- och avspelning 
upptagen vid -20 dB relativt 250 nWb/m. 

Vid mätningarna använd utrustning har bl 
omfattat : 
Spektrumanalysator: Hewlett Packard 
3S80A 
Si nusosci ll ator: Radford LDO 3 
Fasmeter: Briiel & Kjaer 2971 
Rms-voltmeter: Radford ANM 2 
Frekvensräknare : Philips PM 6624 
Oscilloskop: Teklronix 7613-systemet 
x-y -skrivare : Houston 2000 
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•• Enkelhet och allmän använd
barhet för produkten var vägledande 
då Philips 1963 lanserade kompakt
kassetten . Det är väl lite omstritt 
numera om det verkligen var N V 
Philips Gleoilampenfabrieken som 
på 1960-talet arbetade fram hela den 
här lösningen , men i dag kan det ju 
göra detsamma. Det torde nämligen 
ha projekterats en hel del på båda 
sidor om Atlanten i fråga om ett 
slags bandkassett - i USA hade 3M 
en mycket närliggande lösning klar 
redan på 1950-talet och i Europa var 
både BASF och Grundig verksam
ma ; den senare firman överlät på 
Philips det man hade kommit fram 
till. Det som är av vikt i dag är a tt 
man den gången insåg att ett mass
medium av enkelt och billigt slag, 
utan några te kniska komplikationer , 
måste ha dessa egenskaper: Varje 
kassett, oavsett tillverkare, måste 
gå att spela på envar apparat, oav
sett ursprunget ! 

Så det var med o msorg som man 
från Philips sida drog upp riktlinjer
na till de licensavtal man skulle sluta 
med andra firmor i världen över, 
avtal, vilka medgav e tt avgiftsfritt , 
oinskränkt tillverkande av kasse tter 
och spelare. Enda förbehållet var att 
man tillgodsåg upphovsmännens 

krav i fråga om enkelhet och stan
dardisering. I praktiken var hela 
konstruktionen låst men fick ut
nyttjas för vilka kvantiteter som 
helst. 

Denna låsning beklagades dock 
inte så litet på många håll. Fack
pressen var under ett antal år fylld 
av bittra lamenta tioner över det val
da konceptet och dess hårda be
gränsningar. "Om man bara gjort 
kassetten x mm större och fått plats 
med blott y mm större bredd på ta
pen", löd det genomgående temat 
från kritikerna som alla lätt kunde 
räkna ut hur mycket bättre kvalitet 
det skulle kunna blivit under andra 
förutsättningar. Men det var så dags 
- det sku lle dröja till mitten av 1970-
talet innan något alternat iv gavs , 
och att det , i form av El-kassetten , 
inte blev någon succe vet vi. A lla 
förbättri ngar av kassettmediet har 
gru ndläggande skett inom ramen för 
det givna sys temet , men att detta 
från tid till annan fått modifieras 
skall vi se: 

Allt rullade på i spåren ti ll år 1968 , 
då USA-koncernen du Pont annon
serade att man fått fram den första 
kromdioxidtapen. Den formeln av
satte påvisbart bättre resultat än de 
järnoxider man dittills använt och 

Tab l. Egenskaper hos olika slags kassettmagnetba/ld. 

Bandtyper: y-Fe 2O , CrO, 
Ferrooxid Kromdioxid 

Hc(Oe) lågbru sband BASF CrO, 
Koercitiv- 300-330 500 
kraft MaxelI UD-ekviv. 

340-380 

Struktur y-Fe~O, Cr02 
ett klkt ett skikt 

Distorsion 
- låga frekv låg hög 
- höga frekv hög låg 

Kommen- Första o. mest använda magnet- Har god linearitet i 
tarer: skiktmaterialet. Lågt brus i förening högfrekvensområdet. 

m. hög utstyrbarhet först möj ligt med ej så bra i basområdet. 
användning av extremt små ortorom- God utstyrbarhet. An-
boida kristaller av detta material. vänds inte allmänt p g a 
Ca hälften av alla kassettband ut- dyra och exklusiva 
nyttjar f n detta mtr. råmtr. 
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Grämelsen över att världssuccen kompaktkassetten 
inte gjordes bara några mm större har i dag avlösts 
aven sjudande utvecklingslust som omfattar hela 
kassettmediet: 

Philips ursprungliga, enkla kassett har beskrivit en 
produktutveckling som kommit få innovationer till del 
- och i takt med att kassetten och dess magnetband . 
förfinats har också kassettdäcken förvandlats från 
enkla plastgrejor till sofistikerade hi fl-maskiner med 
t o m datorstyrning. 

Om de senaste utvecklingsskedena, metallpartikel
tapen och höghastighetsspelaren, skriver här RT:s 
USA-korrespondent Robert Angus och Ulf B Strange 
- och allt talar för att digitaltekniken kommer att 
omfatta också kassettdäcken i en framtid. 

vilka f ö inte var speciellt gjorda för 
kassettmediet utan i stort utgjorde 
nerskuren tape för dåtidens band
spelare. du Pont-formeln låg så långt 
från Philips ursprungliga standard
parametrar, att det innebar ett klart 
avsteg mot licensavtalets anda och 
mening att bygga en apparat som 
kunde få ut otpimala resulat av ny
heten. Men lyck ligtvis gjorde Philips 
eftergifter och "skrev upp" sin spe
cifikation i syfte att rymma också 
krombanden. Med det var gärdet 
upprivet och a ll t låg klart i tidens 
fullbordan för väsentliga ändringar i 
magnetbandteknologin - ändri ngar , 
som givit oss tex MaxelIs UD/XL
serier, TDK:s SA -koncept och AD
kassett, BASF:s LH-J och super
krom och 3M:s Mastering Series , 
med flera! 

Ny vår for kassetten ... 
Philips-patentet, om inte går ut 

än på ett tag , är fn föremål för de 
mest långtgående förändringarna 
hittills, och de kommer från två 
amerikanska utvecklingar vilka ho
tar (eller lovar) att radikalt ändra de 
hittill svarande kassett-hi fi-gränser
na genom att införa betydande för
ändringar i detta låghastighetsmed i
um . 

Fe-Cr y-Fep3+ Co 
Ferrokrom Ferrooxid + 

kobolt 

320-350 550 

Här får inskjutas , att den helt ja
panska angelägenheten El-kassett 
inte har med detta att skaffa, men att 
denna stor-kassett som går med 9,5 
cm/s onekligen, tack vare sin höga 
kvalitetsförmåga, måste ha inspire
rat till den ena av de här nyheterna. 
El-kassetten kan möjligen ledas till
baka till BASF:s Uniselle-kassett 
för proffsbruk och ti ll de stora 
bandkassettmaskiner som används 
av USA-radioföretagen för fasta in
slag, men några motsättningar tycks 
inte råda mellan Japan-industrins EI
läger och de företag vi lka ev kan ha 
känt sig påtrampade. 

Den första nyheten har redan be
skrivits i korthet i RT; det handlar 
om det däck för två hastigheter som 
BIC lanserade sommaren 1978 i 
USA . 

Den andra är 3M:s metallpulver
tape Metafine , också ffg bekant
gjort för en större allmänhet under 
1978. 

För full funktion fordrar Meta
fine-banden en ny eller åtminstone 
förbättrad generation kassettdäck 
resp bandspelare. 

I fa llet Metafine skall väl inte någ
ra mer e ller mindre konstlade mot
sättningar anföras mellan 3M och 
Philips: 3M har alltsedan 1960-talet 

-
Pul ver av ren metall 
eller legeringar 

Omkring I 000 

y-Fe,0 3' CrO" y-Fep3 + Co , ett skikt 
två s~ikt - integrerat skikt 

låg låg mkt låg 
låg låg mkt låg 

F örenar fördelarna Används van lig. som Kommer tillrätta med 
med gamma-ferrooxi- forme l för gängse hög- samtliga svaga 
den och kromdioxiden. prestandaband och punkter hos nuv . ge-
Höga tillv .kostn. om håller mkt hög kvalitet. nerat. tape. Tyvärr 
man vill uppn jämna Bias- och ekvaliser. - omöj ligt att radera då 
och stabila data och krav är desamma som tapen läggs på en 
egenskaper. Kan sägas fö r Cr02 • vanlig kass . - spelare 
ha tagit mkt av krom- med ej modifierat ra-
bandens marknad. derhuvud , då koerci-

tivkraften hos tapen 
är extremt hög. Pri-
set väntas bli avse-
värt högre än för 
också dagens bästa 
bandsorter. 



Tub 2. Här framgår data vid en jämförelse mellan de eletromagnetiska omvand
lingskarakteristika som gäller metallpulverband resp TDK:s SA-formel 
(yFep3+Co), alltså ett högprestandaband. 

Data, egenskaper och TDKSA = Metall-
indiv. parametrar y-Fe 20 J +Co tape pulverband 

Skikttjocklek 6/J- -
Koercitivkraft S40 Oe = 42900 

A/m ca I 000 Oe = 
80 A/m 

Remanens Br I SOO G = O. IS T -
Remanensförh Br/Bmax 0,83 

Förmagnetis. ström 4S0/J-A 690/J-A 
Betingelser 6,3 kHz -s dB 6,3 kHz-3 dB 

överbias överbias 
Känsligh. inspeln. 38,4 /J-A 34,2/J-A 

Frekvensgång vid in-
o. avspelning, frekv. 
I kHz och lO kHz -4,0 dB -1,1 dB 

B-distorsion gäll. 
333 Hz och 2S0 nWb/m. 2,4 % 0,7 % 
1 kHz och 160 nWb/m O,S% 0,3 % 

Max användb. nivå 333 Hz +0.9dB + S.OdB 
(k3=3%) 1 kHz +9.7 dB + 13.8 dB 
Maxnivå, MOL, 10kHz +6.S dB +14.3 dB 
(omvandI. t. ut jämn. 
amplitud) ISkHz -4.0 dB + 6.7 dB 
O dB = 2S0 nWb/m 
vid 333 Hz 

Brusnivå 
vid 333 Hz -66,S dB -66 ,S dB 
vid 1 kHz -66,0 dB ~9,5 dB 
vid 10kHz ~O,S dB ~2,OdB 
(O dB = 160 nWb/m) 

Inspelningskorrektion CrO,-läge Metall 
Special-inst. 

Tidkonstanter för av-
spelningskorrektion 3l80/J-s e 70 /J-S 3 180 /J-S e 70 /J-S 

drivit utvecklingsarbete på metall
pulversidan, och talesmän för 3M 
gör ingen hemlighet av att de konti
nuerligt under årens gång, i bästa 
samf"örstånd, sänt över prover på 
bandet till de ledande apparattill
verkarna. Philips var också tidigt 
inne på det här framtidskonceptet i 
nära labb-samarbete med 3M; RT
red hörde till de fackpressrepresen
tanter som någon gång 1972-1973 
underhandsinformerades om detta 
utvecklingsarbete vid ett besök i 
försökslaboratoriet i Hasselt, den 
belgiska fabrik dit Philips förlagt 
dels masstillverkning av kassettme
kanik och elektronik, dels centrala 
magnetbandutvecklingar. Vi fick ta 
del av framtidstron på det super
hemliga metallpartikelband man inte 
kunde visa annat än som vision, ide 
och princip; men med en del för
söksfakta bakom sig. Efter ytterliga
re något år hörde vi oss för och fick 
då det kanske oväntade men ändå 
något besynnerliga svaret: Jo tack, 
det verkar gå vägen - bara vi t ex 
kan få tapen att sluta rosta ... ! 

Efter ytterligare tider hördes att 
det gick att övervinna även sådana 
problem, men att det skulle krävas 
rätt stora ingrepp i kassettdäcken på 
bl a den grund att bandet blev så 
styvt och tjockt att transport , ton
huvudanliggning och genommagne
tisering drog med sig svårigheter. 
Också detta verkade efterhand gå 
att få ordning på, och de sporadiska 
rapporterna kom mera att handla om 
när snarare än om . De japanska 
bandtillverkarna å sin sida svarade 
vid intervjuer undvikande, men det 
framskymtade att man "studerade 
frågan". Japanerna var de här åren 
inne i intensiva utvecklingsskeden 
på bl a ferrokromkoncepten och på 

förbättring av ferrooxidformlerna 
med finare dispersion, bättre vid
häftning, smidigare tape, blandfor
mer av magnetskikt som doping med 
kobolt m m. De hade f ö redan en 
gång råkat i otakt med utvecklingen 
och släppt ut kassettdäck med dåligt 
anpassade kretsar. Det var i cr0 2-

tapens första år, och misstaget 
skulle inte få upprepas. 

Osäker metall-teknologi 
Den firma som varit främst i Ja

pan på utvecklingen av järn-pulver 
som magnetbandbeläggning torde 
vara Tokyofirman TDK, som bl a 
har en lång erfarenhet av ferritmate
riaI och avancerade tillämpningar av 
andra material. Också Nippon Gakki 
- Yamaha - har låtit sina metallurger 
och ke.lJlister granska Metafine-for
meIn. Aven från Fuji finns informa
tioner om att man arbetar aktivt med 
konceptet. Japanerna verkar dock 
vara något skeptiska mot Metafine
formeln . Orsak: "Den är inte sta
bil" , säger en bandspelarfabrikant 
till RT. Bandet har, åtminstone i si
na initialstadier visat sig opålitligt. -
Orsaken torde främst vara en benä
genhet till självradering. 

- Japanerna har hittills inte visat 
upp några förbättringar på metall
bandsidan att tala om, säger tales
mannen för en europeisk bandspe
larfabrikant till RT, men nu är saker 
på gång i Japan, som tyder på att 
man där legat lågt med avsikt men 
omsider kunnat få fram en praktisk 
lösning på just metalltapens benä
genhet till föränderlighet och insta
bilitet. 

Exakt samma sak visade sig ha 
hänt i Norge. Hos Tandberg blickar 
man fn intresserat mot Japan för att 

se hur den firman man samarbetar 
med där löst saken , enligt vad RT 
erfar av Tandbergs utvecklingschef 
ing Roger Jensen, som nyligen var i 
Stockholm. Tandberg lanserar troli
gen 1979-1980 en helt ny bandspela
re , f ö - den nuvarande går visserli
gen inte att få fram fort nog till kun
derna på världsmarknaden, men den 
är dock bara en utbyggnad aven 
existerande maskin och är ju dess
utom låst vid ett 4-spårskoncept. 
Tandbergs nya kommande super
bandspelare är klart ett led i firmans 
redan klart uttalade policy , att helt 
backa ut från massmarknaderna och 
i fortsättningen inrikta sig på ett ex
klusivt , smalt sortiment. Man slåss 
mot tiden - fristen är satt till tre år 
av ägaren, staten. Starten har dock 
varit synnerligen lyckosam och 
metallbandconceptet attraherar, el
ler rättare; möjligheterna man er
bjuder i den vägen. 

Ja, 3M :s Metafineformel tex fö
reträder en minst lika stor nivåhöj
ning som kromdioxidIösningen ca 
1970 innebar mot föregångarna. 
Metafine är ännu löftesrikare i ter
mer av förbättrade prestanda, re
sultaten kan bli ännu mer dramatis
ka än det kromen stod för en gång. 

A andra sidan: Kromband står i 
dag för mindre än 3 proc av det to
tala utbudet blanktape i USA. Kriti
ker finns som tror att ferrooxidkas
setterna, vilka ju förbättras oerhört 
undan för undan, kan komma att ni
vellera nästan alla kvalitetskillnader 
på långt kortare tid än de sex till åtta 
år det tog att komma ifatt kromen. 
Mycket talar för den saken, men 
inte alla omständigheter. 

Ett totalreviderat däck 
Låt oss titta på specifikationer 

och då inleda med SIC-däckets. Av 
denna 2-hastighets kassettspelare 
finns faktiskt tre utföranden. T-se
rien, som den heter, omspänner ett 
prisområde mellan 280 dollars för 
grundutförandet med två huvuden 
och SOO dollars för grundutförandet 
med två huvuden och SOO dollars för 
en version med separata in- och av
spelningshuvuden plus ett antal and
ra detaljer. Den låga hastigheten 17/8 

tum/s överensstämmer givetvis med 
den grundläggande Philipsspecifi
kationen ; däckets de luxe-modell 
tävlar i prestanda med flertalet kva
litetsmaskiner med t ex frekvens
omfånget 2S Hz - 19 kHz, tonkurva 
inom 3 dB avvikelse, svaj om O,OS %
vägt medelvärde, s/n med aktiv 
Dolby 63 dB . Den höga hastigheten, 
33/4 tum/s eller 9,S cm/s, ger däcket 
prestanda som närmar sig El-kas
settens och en del motsvarande 
prissatt materiel av typ stora band
spelare. Data för modell T-3 med 9,S 
cm/s och aktiv Dolby ger bl a ton
omfånget 2S Hz - 22 kHz och en 

frekvensgång som sägs vara rak in
om 3 dB över detta område, svaj om 
0,03S % och ett klirr om I ,S %. Den 
högre bandhastigheten är en fördel 
vid snabbspolning, som i det här 
fallet tar halva tiden för en C 60-
eller C 9O-kassett vid omspolning. 

Mest framträdande drag hos BIC 
är givetvis den högre bandhastighe
ten . Men under skalet finns också en 
ny , balanserad oscillator för bias
strömmen och lägre restbrus, en 
ytterligare krets för förmagnetise
ringen av bandet som skall ge lägre 
distorsion, en konstant strömdriv
ning som sörjer för att hålla inspel
ningskorrektionens värden obero
ende av strömmen över inspel
ningstonhuvudet , en fas-korrek
tionskrets etc. Lyxrnodellen har 
dels lite bättre data än de två andra, 
dels möjligheten till medhörning, 
tack vare förekomsten av tre tonhu
vuden . 

Grundtanken, att uppnå högre 
kvalitet tack vare en fördubbling av 
bandhastigheten, är knappast ny. 
Den uppkom nämligen under den 
magnetiska inspelningsepokens allra 
tidigaste dagar - världens första ap
parat för magnetisk uppteckning, 
konstruerad av dansken Valdemar 
Poulsen i slutet av I 890-talet , var 
faktiskt en tvåhastighetsmaskin ! 

Hur kommer det sig då att det ta
git kassettekniken över 13 år att nå 
dithän? De vanliga bandspelarna vi 
haft sedan 19S0-talet bjuder ju en hel 
mängd hastigheter, från rena kryp
körningen till 9,S, 19,OS , 38 och 76 
cm/s - att inte tala om de modeller 
vilka har varierbar hastighet för 
specialändamål . 

- Ja, det skulle jag också vilja 
veta, muttrade en missbelåten japan 
från en av de stora industrigrupper
na efter att ha konfronterats med 
SIC-däcket på CES i Chicago som
maren 1978: "Vi hade ett likadant 
däck framme för tio år sen. Vi 
släppte aldrig ut det, därför att man 
givetvis inte kunde spela upp de 
band man gjorde på det över någon 
annan maskin, inte taperna inspela
de med hög hastighet. Och så fick vi 
veta att det skulle betyda att vi kun
de säga adjö till vår tillverkningsli
cens. Då så ... " 

BIC:s Andrew Carduner berättar 
att den här gången har Philip§ inte 
haft några invändningar. "Vi gjorde 
vår T-serie därför att den så uppen
bart kan utsträcka användbarheten 
för kompaktkassetten och få den att 
avge verklig hi fi-kvalitet". 

De företrädare för Philips RT in
tervjuat i saken anser inte att BIC 
gjort något grundläggande ingrepp i 
själva kassettprincipen, vilket är det 
huvudsakliga. Att man skulle nob
bat japanerna på 1960-talet är det 
ingen där som minns längre ... Det 
hela torde idag ligga i linje med Phi-

Fig J. BJC:s T-serie nya kassettdäck - tecken som förebådtu en ny utvecklings
riktning för kompaktkassette? En del talar för saken. Se texten.-
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lips egna strävanden att ge kassett
tekniken ett lyft uppåt , och dess
utom verkar det som man själva hos 
Philips i Eindhoven inte är främ
mande för att i tidens fullbordan lan
sera en flerspeedspelare då både 
bandmaterialet och själva pIastkas
setten nått den hållbarhet och preci
sion som krävs . Konceptet kan 
mycket väl ingå i 1980-talets mark
nadsstrategi - det är känt att El-kas
setten , som Philips valde att stå ut
anför som projekt, avsatte så positi
va publika reaktioner i fråga om 
kvalitet , att man knappast kan igno
rera dem . Att El-kassetten som 
system inte slagit an är något annat
fördelarna kan ju i stället i viss mån 
bärgas inom ramen för det existe
rande massmediet, cc. 

Kortare speltider 
Naturligtvis finns det också nack

delar med att tillgå en bandhastighet 
till. En blir att en C 60-kassett auto
matiskt blir en "C 30" med bara 15 
minuters kontinuerlig speltid ; en C 
9O-kassett innehåller på samma 
grund bara 22,5 minuter per spår. 
Det råder också vissa tvivel om hur 
bra de tunnare och tänjbarare band
filmerna för C 90 kan uthärda hög
hastighetsanvändningen. " Troligen 
går det inte att använda C 120-kas
setter alls", säger en bedömare RT 
talat med. Tapen blir sträckt och vi 
·får på nytt den situation som upp
stod på 1960-talet, då det fanns s k 
kvadrupeltape, extremt tunn, lång
spelande tape, som man efter rätt 
kort tid fick publicera varningar för: 
Efter snabbspolningar några gånger 
och lite vårdslösa ryck såg bandet ut 
som tuggummi ... Det kunde bli 
rätt komiska effekter av ett sådant 
magnetband men man kunde ju hålla 
sig för skratt de gånger ett värdefullt 
inspelat material förstördes på det 
här sättet. I nte gick det heller att 
kopiera över bandets innehåll på ett 
annat. C 120 verkar rätt uteslutet, 
och man kan befara att inte heller 
materialen i C 9O-kassetterna håller, 
eftersom tillverkarna måste använda 
tunnare skiktbärare där än vid C 60 
och C 30 kassettkonfektionering. 

Andra farhågor som uppstått är 
t ex de om tonhuvudslitage. Kas
settdäck har vanligen inga under
verk av slitageresistenta tonhuvu
den, och att de lätt rubbas ur sin 
korrekta position är ju väl bekant. 
Men slitagets inverkan just i det här 
fallet återstår ännu att få testbevis 
på. Från du Pont, kromdioxidens 
upphov, som liksom BASF i Europa 
ihärdigt fått slåss mot illasinnade 
rykten om att banden skulle "slipa" 
tonhuvudena - se flera tidigare RT
artiklar i saken med bl a labbprov
ningar - publicerades nyligen en 
"vitbok" med testresultat, som vi
sade att vid bandhastigheten P /s 
tum/s inverkar kromdioxidtapen på 
inget sätt mera slipande än något 
annat skiktrnateriai ; alltså precis 
samma rön som BASF gjort. I USA 
har även spritts resultat från försök 
en annan bandtillverkare gjort, där 
kurvorna visar att kobolt-dopad fer
rooxid inte nöter tonhuvuden mera 
än ferrooxider utan tillsatser av ko
bolt, detta dock enbart vid den 
gängse P/s-farten. Om det sker nå
gon ändring vid 9,05 cm/s är en öp
pen fråga i kassettvärlden än så 
länge . 

Då Philipsteknikerna i Eindhoven 
kom upp med konceptet till kom
paktkassetten , eller utvecklade de 
grunder som allaredan fanns för 
den, avsågs givetvis enbart fer
rooxidband av det slag man hade 

tillgång till då. Bandtypen är ju inget 
annat än en remsa på plastfi lm som 
man limmat mikrosmå fli sor av järn
rost på . En kraftig elektromagnet 
kan gruppera de här stavarna och 
klumparna - i realiteten stavmag
neter - i mönster i form av ljudupp
teckning, som kan avspelas till dess 
något händer som bryter upp mönst
ret. 

In i den här ganska lugna världen 
stormade kromdioxiden knappa fyra 
år efter det att holländarna stakat ut 
gränserna för den. Till skillnad mot 
de äldre materialen , som bildas var
helst det förefinns förutsättningar , 
järn plus syre, är kromen en labo
ratoriesubstans som kan tillverkas 
till mycket snäva toleranser och di
stribueras mycket tätt på polyester
filmens bas. Resultatet blev ett 
magnetband som kunde ge en fre
kvensrespons och ett signal/brus
förhållande likvärdigt med ferrooxi
dens vid 33/ . tum/s redan vid halva 
den hastigheten . 

Krom-starten blev osäker 
Dessvärre , vilket är välkänt för 

RT-Iäsarna efter de ingående prov
ningar vi anställt bl a vid tidningens 
eget testlabb, uppkom problem med 
kromdioxidformeln . Ett är hänför
bart till att detta slags band måste ha 
en mycket kraftigare förmagnetise
ringsström för att ge optimala re
sultat i jämförelse med ferrooxider
na. I början blev det också pinsamt 
uppenbart att få eller inga kassett
däck på marknaden kunde tillhan
dahålla den biassignalen. Vidare 
krävde kromdioxidbanden en annan 
avspelningskorrektion (frekvensut
jämning) och bias. Många gjorde 
också den tråkiga erfarenheten att 
kromen ställde sig nedslående svår 
att radera sedan en inspelning 
gjorts. 

Icke desto mindre blev resultaten 
så goda efter en korrekt gjord in
ställning med och för krom att man 
hos Philips inte gärna kunde avvisa 
kraven på att det infördes nya lägen 
för bias och ekvalisering hos däcken 
för att de skulle kunna ta nyheten. 
Det bör hågkommas på den punk
ten, att introduktionen av krom
dioxidkassetterna inte gjorde de 
mängder av spelare som redan fann s 
i bruk föråldrade . Inspelade krom
dioxidband kunde i stort sett spelas 
av på samtliga modeller, en del däck 
hade fakti skt redan flera av de sär
drag som erbjöds på de modeller 
vilka kom att tillverkas speciellt för 
bruk ihop med krombanden och de
ras avspelning. 

Aven rad orsaker blev de aldrig 
riktigt den framgång som deras till
verkare hoppats på; den stora band
köpande allmänheten kastade sig 
inte över nyheten någonstans. Spe
ciellt inverkade n<:>gjapanernas håll
ning härvid. De trodde aldrig på den 
här bandtypen , eller också fann de 
licenssamarbete med du Pont omöj
ligt. De hade ju f ö börjat totalt do
minera världsmarknaden med sin 
hårdvara, spelarna, och en intensiv 
forskning ägnades också att ut
veckla de befintliga typerna av tape . 
Så omkring 1973 finner vi att de le
dande fabrikanterna som Hitachi
MaxweU, TDK, Sony , Fuji mfl var i 
färd med att lansera en ny genera
tion band av typen hög utstyrbarhet 
- lågt brus - ny skiktteknik (gamma
hepatit etc). För många avgjorde 
detta saken: De "-ya banden - där 
särskilt ferrokromvarianten lite se
nare framstod som en beundrans
värd landvinning - verkade kunna 
göra allt det som krom tapen kunde 
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och det utan några påvisbara nack
delar. Den , som uppmärksamt 
granskat våra provningar , vet att det 
är en förenkling; skillnader finns i 
vissa frekvensdomäner och ifråga 
om utstyrbarhet etc samt som en 
kompatibilitetsfråga vid vissa däck. 

Men åtminstone en koncern, 
BASF, höll fast vid kromdioxidkon
ceptet. Vi har för inte länge sedan 
kunnat ta del av den tyska koncer
nens senaste utveckling, Super
chrom-kassetten , Professionai /I i 
USA. Den kan kallas en "super
krom"-variant , gjord för att komma 
tillrätta med föregångarnas nackde
lar. Den uppvisar en ny, finare och 
mera likformig partikelbeläggning 
som avger en ännu lägre brusbak
grund än tidigare och ett jämnare 
frevensförlopp över hela tonområ
det. Superchrom har koncipierats 
för att ge absolut optimala prestanda 
med kromdioxiden, med kromens 
biaslägen och dess frekvenskorrek
tionskarakteristik på alla moderna 
kassettdäck , heter det. 

Special-kassettband utvecklas 
Det samma kan inte alls göras 

gällande i fråga om 3M-skapelsen 
Metafine - och , för den delen , inte 
heller om flera av de nyare banden , 
vilket våra provningar också bör ha 
givit besked om. 

Det verkar bli en hållbar trend , 
detta - vi kommer att få flera 
högspecialiserade magnettonband 
också på kassettsidan i framtiden, 
samtidigt som en starkt utveckling 
sker på området "universalband" , 
d v s band av det slag som i princip 
kan köpas i Pressbyråkiosken och 
vilka skall ge goda resultat på mer
parten vanliga däck för flertalet 
vanligare ändamål. Vi har ju alltse
dan 1950-talet på hi fi- sidan haft till
gång till en uppsjö av olika slags 
magnettonband för vanliga band
spelare för högst olika krav: Tjocka 
standardband för studiobruk, Ip
band för goda halvproffsmaskiner, 
enklare varianter för billiga band
spelare och inom de här katego
rierna en rad olika bandtyper med 
olika ryggmaterial , olika biaskrav , 
smidighet etc liksom man kunnat 
välja parametrar som kopieringsef
fekt o s v. För aktivbruk har man 
valt en annan tape än för en inspel
ning, t ex. Så på kassettsidan är det 
inte otroligt att vi inom ramen för 
stora tillverkningsserier i framtiden 
kan välja på flera utföranden än i 
dag. 

Metafine-tapen är ju en fråga om 
ren metall i pulver- eller partikel
form, inte oxider i dispersion. Kra
ven på biasström blir här i stort 
dubbelt mot den styrka som också 
dagens bästa kassettdäck rader
oscillatorer kan prestera för att ut
plåna en befintlig signal, och likaså 
krävs en förmagnetiseringsström av 
ungefär dubbla storleksordningen 
mot i dag för kromband för att man 
skall kunna spela in . 

Det man får i stället är impone
rande nog: 

Ett band som vid farten P /s tum/s 
ger allt det, som dagens bästa fer
rooxidband kan avlockas vid 9,05 
cm/s. Som 3M :s Bob Burnett säger. 

- Ett korrekt inspelat Metafine
band kan ge hela den kvalitet vid 
P/s tum/s som t ex BI C-däcket ger 
vid 33/. tum/s (9,05 cm/s). Frekvens
omfånget kan - med ett väl inju ste
rat däc.k - omspänna det väldiga om
rådet 30 H z - 20 kH z inom ± 3 dB i 
frekvensavvikelse inom tonkurvan , 
och signal/brusförhållandet ligger då 
på 70 dB också i diskanten! Från en 

kassett! 
Troligen kommer 3M att bli först 

med sitt Metafine inom den här nya 
familjen band . Men ensamma torde 
inte amerikanerna bli särskilt länge . 
Flera tillverkare har, som fram
skymtat, studerat detta med mikro
malningen av ren metall till pulver, 
partikelutspridningen , dess vidhäft
ning till limskiktet över bandbasen 
och, kanske väsentligast, problemen 
med att få bort orenheterna som fer
rooxiden alltid dragits med. 

Metallband - en gammal ide 
Vi har nämnt att det egentligen är 

fråga om en gammal ide , precis som 
tanken på att hög bandhastighet ger 
fördelar i form av partiellt bättre 
frekvensrespons etc och naturligtv is 
i praktiken enklare redigering etc. 
- Redan under 1930-talet var tyska 
forskare sysselsatta med metallpul
verexperiment hos föregångaren till 
BASF, som ju efter kriget utsöndra
des från modertrusten I G Farben . 
Också hos Philips sysslade man med 
experiment på området, och dessa 
fick förnyad aktualitet på 1960-talet , 
då kompaktkassetten skulle lanse
ras . Tyvärr upptäckte de dåtida 
forskarna att metallkonceptet kunde 
leda till rent katastrofala resultat : 
Rent järn är ett högeligen instabilt 
material. Det tar varje tillfälle i akt 
att ingå förening med syre. Inträffar 
detta i ett slutet eller begränsat rum 
som ett labb eller i en bandfram
ställningsstation i en fabrik blir re
sultatet helt enkelt explosion. Där
för måste man inrikta sig på att göra 
substanserna pålitligt stabila under 
processen med att framställa en ren 
metallpartikeltape. Då partikel
skiktet väl är distribuerat och fast
limmat på filmen , är det kritiska 
momentet över. Vad som visat sig 
hittills är att metoderna för fram
ställningen blir lite olika hos olika 
tillverkare : Sålunda skiljer sig 3M:s 
Metafine-process något från det 
man tillämpar hos både BASF och 
Philips (som har en ny fabrik redo 
för avancerade band i Holland). Vi
dare verkar japanerna bilda ett läger 
där TOK, Fuji Film och Hitachi
Maxwell uppvi sar vissa likheter. 
Samtliga de här kända tillverkarna 
väntas låta sina metall band debutera 
nu i år, detta om de kan nå överens
kommelse med si na apparattillver
kand e branschkolleger i Japan om 
att ett tillräckligt intressant antal 
däck av nytt slag också lanseras. 

Flertalet specialister vi frågat i 
Japan , USA och Europa har lite 
olika mening beträffande vad som 
skall räknas som otimal signal i fråga 
om inspelning resp vad som skall 
gälla som bästa värden för avspel
ningskorrektion . 

Däremot har alla haft bara en me
ning ifråga om t ex anliggning: Man 
är ense i alla läger om att tonhuvu
dena måste undergå en stark an
passning för att kunna " ta" järnpul
vertapen. Att matcha den till tonhu
vudet är långt mera kritiskt än att få 
god anliggning med såväl ferrooxid
banden som krombanden. Likaså 
måste man tackla alla problem som 
uppstår i form av magnetisk mätt
nad , luftspaltdimensionering och 
materialhållbarhet (det finns alltså 
vissa tvivel). Mer än någonsin är dei 
ett kravatt hård- och mjukvara"ns 
företrädare uppnår enighet om vad 
det är man egentligen vill göra. Ty
värr är, enligt de Philipsmän RT ta
lat med , japanerna fortfarande inne 
på sina gamla (och starkt kritisera-
de) vägar att först slänga ut appara- ...... 
terna och därpå i andra hand be- ...... 
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(BOSE 901 MARKill.) 

GöR DEN ÄNNU BÄTTRE. 
Bygg in nya element med obegränsad effekttålighet. 

Så starka att det helt enkelt inte existerar en 
förstärkare på marknaden som skulle kunna spränga dem. 

Modifiera högtalarna så att de ger ännu bättre transient
svar, både i basen och diskanten. Öka verkningsgraden 
i området 10-15 kHz med ytterligare 4 dB. 

Gör en ny equalizer, helt uppbyggd på le-kretsar, 
med 10 dB lägre brusnivå. 

Och sedan, som kronan på verket: Gör högtalarna 
ännu lättare att placera i rummet. 

Konstruera equalizern så att dess tonkontroller 
i ännu högre grad förmår skräddarsy 
ljudet för varje lyssningsrum, 
oavsett musikslag. 

Då har du vår nya högtalare, 
Bose 901 Mark IV, i ett nötskal. 

Nu är vi väldigt spända på två 
saker. 

Vad skall världens HiFi-expertis 
säga om dem. 

Och vad säger du, när du prov
lyssnat dem hos din Bose-handlare? 

NYA BOSE 901 MARK Iv. 
Direkt! reflekterande högtalarsystem .' 

Bose Scandinavia AB, Frihamnen, 
100 56 Stockholm, Tel. 08/670180. 
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kymra sig om vad som egentligen 
skall gå att spela på dem ... det 
mångåriga rävspelet kring video
skivspelarna har gjort holländarna 
en aning härskna - de trycker nämli
gen starkt på nödvändigheten av att 
först säkra programvaran, sedan gå 
ut med apparaterna, vilket förefaller 
vettigt nog. Japanerna, med sin gi
gantiska apparatindustri, är mera 
benägna att göra tvärt om ; det är 
måhända också mera spektakulär 
reklam. 

Någon tröst kanske det ligger i 
faktum, att samtliga bandtillverkare 
sedan flera år sänt ut prover till alla 
ledande däcktillverkare för att få in 
synpunkter på en framtida metall
bandstandard och kassera in sym
patier från så många det går . .. 

En ny generation däck 
Från tex 3M:s sida gör man ingen 

hemlighet av att man för att säkra 
bästa kvalitetsutfall från den nya ta
pen bör ha däck som avviker från 
det ursprungliga Philipskonceptet, 
vilket ju strikt förutsatte ett kombi
nationstonhuvud som arbetade mot 
den smala spårvidden på tapen. Me
diet var aldrig tänkt för något annat. 
3M kräver nu separata in- och av
spelningshuvuden och vidare såda
na som speciellt formats för Meta
fine i termer av ytgeometri och ma
terialhårdhet plus att däcken skall ge 
hög biasström som är stark nog att 
mätta vissa äldre inspelningstonhu
vuden, särskilt Permalloy-typerna 
och de med mymetallskärmning, 
kan ge bestående skador i det här 
sammanhanget. 3M rekommenderar 
i stället användning av Sendust, den 
renade, superhårda legeringen som 
beskrivits i dessa spalter i detalj ti
digare och som JVC kom upp med. 
Den vidarerenades av Nippon Gak
ki (Yamaha) och används utom för 
kassettdäck i den allra översta kva
litetsklassen också i videornaskiner 
för huvudena. 

I ntressant att se är hurusom den 
allra första kassettspelaren som 
specifikt tar metallband, Metafine i 
det fallet, använder tonhuvuden 
som inte utgörs av Sendust utan av 
varmpressade ferriter, ett annat 
känt superhårt material, som också 
funnit användning i videornaskinhu
vuden. Vi syftar på Tandbergs TDC 
340, som finns i två versioner vilka 
ersätter den äldre TCD 330 . Båda 
dessa maskiner är 3-huvudbe
styckade med tre motorer och dub
bel capstandrivning av bandet. Den 
mest påkostade modellen har fyra 
Dolby-enheter (in- och avspelningen 
x 2). 

Kanske är det ide att titta lite på 
de aviserade priserna på metall tape 
innan någon börjar umgås med pla
ner på att skrota den befintliga, väl 
fungerande kassettspelaren. Metall
banden blir inte billiga, definitivt 
inte i början och troligen inte heller 
längre fram . 3M:s Metafine i C 90-
kassett kommer att kosta omkring 
10 dollars (minst 50-lappen här) då 
de blir tillgängliga. Andra stora fir
mor vi hört oss för med inger inte 
mycket mera hopp. 

Och hårdvarusidan? De två kas
settdäck som fn verkar ligga bäst till 
för lansering inom kort och vilka 
kan ta metallbanden är Nakamichi 
1000 Mk 1\ ZX och 600 II ZX, vilka 
hamnar på ca I 500 dollars som 
mest ; 700-1500 dollars är sagt. Allt 
talar också för att de nya modellerna 
från Teac 'och JVC, som special
gjorts för de nya kraven, knappast 
blir billigare än ca 5000-7000 kr här 
- om de alls kommer. En rad andra 

firmor beräknas ha försöksrnodeller 
klara som Marantz , Harman Kardon 
och Sony (som dock mera tycks tro 
på förbättrade, konventionellare 
band - man har nyligen släppt ut 
sådana också). 

Vad får man då för pengarna? I 
fallet Tandberg 340 AM blir det t ex 
två frontpanellägen för bandet, ett 
för metalltape och ett för s k upp
hottade ferrooxider , alltså typ Max
ell UDXLI, TDKAD, BASF:s LH 
I m fl. Signalkapaciteten medger 10 
dBextra utstyrningsmarginal ("head
room") över gängse kombinationer 
av band/spelare, medan raderings
kretsarna har skjut nog i sig att av
lägsna över 70 dB av inspelad signal 
från bandet. Azimuten för inspel
ningstonhuvudet är justerbar, så att 
man kan nå en bästa huvud/band
kontaktvinkel. Alla kontrollorgan är 
elektriska och logikstyrda. Till 
däcket finns en fjärrstyrningstillsats 
och det kan förprogrammeras för 
obevakad in- och avspelning. Det 
kan placeras vertikalt eller hori son
tellt. - Toppvärdeskännande indi
katorer, inkopplade efter korrek
tion. 

Antibruskretsarna rörsvinner? 
Nakamichi rekommenderar för 

sin del , utöver användningen av de 
kommande metall banden, att man 
går ifrån Dolby-systemet för brus
reduktion. Kassettvärlden har gi
vetvis uppmärksamt följt den hårda 
fighten på studiosidan , där nya och 
verkningsfullare system för varje år 
hotat Dolbys position . För egen del 
har Nakamichi säkrat leverans av 
det kanske allra bästa som finns fn . 
Telefunkens TelCom , som annars 
sagts icke blir tillgängligt i några lösa 
enheter för hi fi utan på den sektorn 
endast byggs in i den tyska firmans 
egna produkter. På proffssidan lig
ger det förstås annorlunda till. - N a
kamichi har nu i IOOO-modellen en 
inbyggd TelCom, men japanerna 

hävdar också att man kan leverera 
en separat sådan tillsats , om så öns
kas. Det gör man i så fall ihop med 
Nakamichi Model 600. TelCom kan 
reducera bruset lika mycket som 
tex dBX och är alltså vida verk
ningsfu llare än Dolby B; åtminstone 
garanteras minst 20 dB som förbätt
ring i s/n . - Annars tror man ju rätt 
allmänt att alla slags " Dolby" skall 
bli överflödiga snart . . . 

Vad inträffar med de miljoner 
kassettdäck och hundratals miljoner 
inspelade musikkassetter, som re
dan finns i världen? Hur berörs de 
av nyheterna? Ja, i en del fall kan 
väl sägas att metallbanden skulle 
kunria gå att spela av med godtag
bart resultat på flertalet moderna 
däck. Men t ex Nakamichi föreslår 
branschen att man inför en två
lägesomkopplare som påverkar 
antibruselektroniken, så att däcket 
kan ta också befintliga, Dolbyserade 
inspelningar. De nya Nakamichi och 
Tandberg kan givetvis använda vad 
slags befintliga kassetter som helst , 
jämsides med de kommande ban
den. I övrigt sker naturligtvis inget 
avgörande alls med vare sig den äld
re programvaran eller de äldre 
däcken. Några ändringar är knap
past aktuella. Man kan inte konver
tera ett befintligt kassettdäck till ett 
som till 100 proc kan ta metallband, 
heter det från såväl Nakamichi som 
3M . Bob Burnett: 

- Det går att spela aven Meta
fine-inspelning på ett stort sortiment 
av äldre däck med ett rimligt bra 
resultat , vare sig det gäller en batte
ridriven , bärbar apparat för 200 kr 
eller ett proffsdäck för 12000. Men 
det är nog mest en teoretisk fråga 
om man kan ersätta t ex ett befintligt 
avspelningshuvud med ett av nytt 
utförande som är gjort för den önsk
värda, mycket högre strömmen. Det 
är ändå bara början - sen måste man 
riva ut delar av elektroniken för att 
öka förmagnetiseringen , o s v. Det 

Tob 3. De mätningar vilka redovisas här i tab. har gjorts vid JVC:s USA-labb 
med användning av prover på metallpulvertape sådana de tillhandahållits av 
flera tillverkare. JämförelsedaJa ger vid handen att prestanda från specialgjorda 
kassettdäck för metallband ligger vida högre än för hittills gängse däck. 

Kassettdäck m/78 Specialdäck Förbättring: 
plus TDK:s SA- utvecklat f. 
band enl ovan: metallband: 

Frekv.-respons f. 
in/avspelning vid 
OVU 30-10 kHz ± 3 dB 30-17 kHz +7kHz 

± 3dB 
-20 VU 30-17.5 kHz ± 3 dB 30-18 kHz +0.5 kHz 

± 3dB 

Utsignal med 3 % 
tredjetondist. 
O dB = 250 nWb/m 
vid 333 Hz. 
333 Hz + 0.9dB + 5.0 dB +4. 1 dB 
1 kHz + 9.7 dB + 13.8 dB +4. 1 dB 

Max utstyrnings-
nivå, MOL. vid 
10 kHz. 
O dB = 250 nWb/m 
vid 333 Hz. +6.5 dB + 14.3 dB +7.8 dB 

Förekomst av tred-
jetonsdist: 
333 Hz/250 nWb/m 
1 kHz/160 nWb/m 2.4 % O} % -

Brusnivåer vid 
-333 Hz ...{i6.5 dB -66.5 dB OdB 
- 1 kHz ...{i6.0 dB -69.5 dB -3.5 dB 
-10 kHz -60.5 dB -62.0 dB -1.5 dB 
(O dB = 160 nWb/m) 
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första kanske en tekniskt händig 
person skulle kunna klara av med 
goda mätinstrument, det andra är 
helt och hållet ett fackjobb på hög 
nivå med krav på stora labbresurser. 
Jag skulle själv aldrig ge mig i kast 
med något sådant och jag avråder 
från alla ingrepp i dyra grejor , gene
rellt sett! 

Ingen behöver dock skrota det 
goda kassettdäck han/hon redan har 
bara för att det kommer nya band 
och att ombyggnader inte ställer sig 
praktiskt genomförbara. Bud Bar
ger, marknadschef i USA för TDK, 
säger till oss: 

MetaIItape mest rör profJssidan? 
- Det som händer nu verkar bli 

en upprepning av det som följde i 
kölvattnet på krom banden då de var 
nya. Det blev viss förvirring på ap
parats idan , och i all hast inslängda, 
lite godtyckligt fungerande extra 
korrektionskretsar uppenbarade sig. 
Men - banden hade det goda med 
sig, att vi upptäckte vilket behov av 
och utrymme för förbättringar det 
fanns inom ferrooxidteknologin! Vi 
använde tiden väl, och inom ett par 
år hade vi fått fram tape som mycket 
väl stod sig mot krombanden i alla 
avseenden . Det jobbet har inte tagit 
slut. Det finns fortfarande mycket 
att göra på järnoxidsidan. Vem kan 
egentligen säga idag vilken inbördes 
rangordning de olika bandtyperna 
kommer att ha om fem år? Jag kan 
bara säga, att under tiden kommer 
flertalet att ha stor behållning av lju
det från stereodäcken som finns och 
de bästa bandsorterna vi känner 
idag. 

Det höga priset på metallpulver
tapen kan komma att medföra att 
den förbehålls rent proffsbruk. Att 
så sker inom den närmaste tiden 
verkar klart. Både Burnett (och and
ra talesmän för 3M vi mött) gör' ing
en hemlighet av att Metafine troli
gen gör den stora inbrytningen först 
på olika yrkessektorer och att för
säljningen till hi fi-amatörer kan bli 
marginell till en början. Vidare ser 
de rätt klart , att tapen siktar högre 
än till att förbli ett tonfrekvensme
dium. Här är videoanvändning i 
stället bra mycket attraktivare. Den 
inställningen har vi också fått be
kräftad av BASF :s tekniker då me
tall tape diskuterats. 

Priset är ingalunda det enda man 
kan anföra mot metallbanden. Deras 
långtidsegenskaper är ännu inte fullt 
klarlagda. De är riskabla att tillver
ka - trots att fabrikationsprocesser
na är strängt hemlighållna. Något 
slags miljörisker har också letat sig 
in där, vilket diskuterats i USA. 
Men det är knappast allt detta, eller 
konkurrens från hela tiden förbätt
rade järnoxidband, som på lite läng
re sikt kan hota järnpulverteknolo
gin. Det är naturligtvis i stället digi
taltekniken , pcm-konceptet. 

Pcm-teknologin bryter in 
Den är i stort sett redan här med 

fårdiga apparater från Sony, JVC, 
Technics, Hitachi och Mitsubishi . 
Också 3M har ju här en epokgöran
de studiobandspelare klar. Den fick 
f ö konkurrens av Sonys nya 24-ka
naImaskin för pcm på AES i New 
York i höstas . 

Sony har också kommit med den 
högintressanta kassettnyheten 
"PCM-däcket", en digital , liten kas
settspelare, som RT:s utsände fick 
visad i Tokyo för en tid sedan. 

En annan demonstration som var 
intressant arrangerades av JVc. 
Firmans pcm-adapter skall, liksom 



alla de övrigas, användas ihop med 
en videokassettspelare, en VHS el
ler Betamax (eller i Europa Philips
eller Grundig-maskiner). Här ban
dar man in ljud med ett frekvens
omfång upp till 20 kHz inom en enda 
dB:s frekvensgångavvikelse och 
med ett s/n om 86-92 dB, detta kan 
möjligen variera något. RT var för 
en tid sedan aktiv med en inspelning 
i Tokyo över en Betamax i NTSC
kodversion där s/n låg klart över 90 
dB . En parallelltagen kassett spela
des fö upp i PI-programmet Detfria 
ljudet över den enda NTSC-Beta
max som finns i landet, utlånad av 
Gylling. Tyvärr gick inte kvaliteten 
fram fullt ut vid den jämfprelse som 
gjordes mellan en grammofonskiva 
med identiskt program på och video
bandningen. 

I NC-fallet kördes pcm-appara
turen jämsides med prototypen till 
firmans järnpulverkassettdäck och 
likaså spritt nya KD 85, en gängse 
sortens kassettspelare med prestan
da typiska för den nyare generatio
nens mera påkostade däck. Metall
bandupplagan var en upptrimmad 

och " hottare" version av 85-an med 
specialdelar. 
• Det vanliga kassettdäcket lät 
rimligt bra, utan svaj och alltför 
mycket brus , men visst var intryc
ket "fortfarande kassett", trots ett 
utvålt , anpassat band och optimalt 
intrimning. 

Så kom då i A/B-prov metallupp
lagan : Klart bättre ljud med urskilj
bart större dynamiskt omfång, utan 
hörbar distorsion och ett , som det 
verkade, påtagligt bättre balanserat 
tonspektrum. Mera punch i ljudet, 
mera distinkt och mycket mera arti
kulerat. Bakgrundsbruset låg på helt 
annan nivå och störde inte alls så 
mycket som med den vanliga kas
setten. 
• Dags för pcm-debuten. Ja, det 
blev en promenadseger. Dynamiken 
tog ännu ett stort kliv uppåt, bak
grundsbruset var helt enkelt obe
fintligt, klarheten och naturligheten; 
närvaron i klangen av helt andra di
mensioner än med de två andra 
ljudkällorna! Fullständig utklass
ning. 

Den här uppvisningen kan idag 

nästan alla japanska firmor göra; 
utfallet talar för sig själv. Det är ba
ra det, att medan ett troligt genom
snittspris på en ny metall kassett
spelare kommer att ligga på ca 
6000-7000 kr 1979-1980 blir det frå
ga om långt mera för digitalkretsar
na; analog/digitalomvandlarna och 
det övriga som behövs för pcm - till 
vilket pris måste läggas kostnaden 
för själva videos pelaren och vad vi
deokassetterna betingar! Det är ju 
programbärarna liksom för bilden 
från tv-mottagaren. 

Några slutsatser för 8O-taIet 
• Det här är med största sannolik
het framtidslöftet nr ett. Men för 
den som känner sig frestad investera 
i något av det nya så fort det går, är 
några besinningens ord på plats: 
Kom ihåg, att ingen programvara är 
påtänkt någonstans ännu och troli
gen blir det ingen på ett bra tag hel
ler. Det enda man kan ha sina grejor 
till är - om man verkligen vill ut
nyttja deras fulla, inneboende kapa
citet - att spela in live, helst då i 
studio eller under liknande betingel-

videospelarna, som alltså tillika blir 
framtidens ljudprogrambärare. 
• Metalltapen är ännu inte kompa
tibel med de hittillsvarande genera
tionerna kassettdäck, men i kon
ceptet ligger dock en essentiell an
passningsmöjlighet inbyggd. Tekni
ken att höja bandhastigheten på 
däcken innebär dock en intressant 
möjlighet för de vanliga, prisbilliga 
banden. . 
• Kassettdäcken kommer att fin
nas för lång tid och utvecklas starkt, 
då de utgör ett fast etablerat medi
um. Metalltapen innebär en garanti 
för högsta kvalitet här och kommer 
med stor sannolikhet att ha en 
marknad på denna sektor, låt vara 
begränsad i böljan. 

r------------------------------~ ser. Det är mycket därfor som pcm 
etc främst lockar yrkesanvändarna. 

• För den vanliga bandspelaren 
torde metallbanden bli av högst 
marginell betydelse. Redan nu är 
det möjligt uppnå över 80 dB s/n 
med befintliga ferrokromband, och 
detta slags hel- eller halvprofessio
nella inspelande med högt satta 
fordringar måste i första hand kom
ma att inriktas på pcm-teknik, om 
ytterligare kvalitetshöjning är det 
önskvärda. - Den analoga band
spelaren sker knappast någon ut
veckling på mera. Fig 2. Några luualcJeristislul egenskaper hos metaUpull'ertopen vid enjämförelse 

med band al' gammaferrooxidJyp, här TDK SA . Här Iuu granskats förmagneti
seringsbehol' vs distorsionen, där a) är metallbandet och b) TDK. Märk nivån 
för 6,3 kHz i bådafallen. 
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• Digitalteknologin kan alltså ef
fektivt radera ut metallpulversats
ningen den dag pcm-apparaturen 
böljar säljas på allvar och något 
slags programvara kanske blir till
gänglig. 
• Metalltapen kan å andra sidan 
bidra till en ännu högre kvalitet här 
genom att den ju också används för 

Ja, kassetten och tonbandet har 
på knappa 15 år utvecklats på ett 
ganska löftesrikt sätt. Philips från 
böljan blygsamma band medium 
med tillhörande enkla elektronik 
håller på att lämna plats for förbätt
ringar man knappast ens drömde om 
den gången. • 

Fig 3. En jämförande studie al' distorsionsförekomsten vid både in- och avspel
ning meUan melll1lpull'ertopen = =a och TDK:s SA-band =b. 
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Fig 6. Lineariteten sedd i rellltion tiU distorsionsfti
rekomsten. Den här jämförelsen lIIr faslIJ pd in/al'
spelningsluualcteristiker meUan TDK:s SA-band 
och en metaUpull'erband vid l kIIz påförd signal. 
SA-tapen Iuu spelllts al' med användning al' en 
tonhuvud Iferritmaterial, melll1lbandet med ett spe
cialtonhul'ud. 

Fig 4. De här kUrl'or1lll avser beteende för järnox
idbandet TDK SA vid fem insignalnil'åer och re
-sulterande-frekvensgång lIidin/allspelning. Efter~ .. _. 
som bandet är kromekvivalent Iuu omkopplllren . 
slÖJt i Cr0 2-läge. Brusspektrum längst ned avser 
först restsignalförekomst efter maskinradering (F), 
därnäst det jungfruliga bandets egenbrus (G) samt 
systembruset (H). 

10 2D SO 1lO 200 500 1k 2k Sk lOk lOk Hz 

Fig 5. Samma förutsättningar som i föregående fig 
men här avses melll1lbandets frekvens- och brus-

• ~gensk4per. som funktion.D1' fem insigtlalnivåer. 



• Mikrodatorer, 
klassade för hobby
bruk, kan mycket 
väl användas i 
industriella och 
professionella 
sammanhang . 
• Hos tidningen 
Arbetet i Malmö 
finns sedan ett år till
baka ett produktions
kontrollsystem, base
rat på marknadens 
första hobbydator: 
Altair 8800. Anlägg
ningen har kontinu
erligt varit i drift se
dan starten och fun
gerat utan avbrott. 

• • Mikrodatorn kommer, som 
RT vid ett flertal tillfällen 
orienterat om, in i en mängd 
verksamhetsområden . En av 
orsakerna är den ekonomiska 
sidan. En mikrodatorbaserad ut
rustning ställer sig ofta billigare 
än vad annan teknik gör. Det är 
då inte säkert att man måste kö
pa de etablerade "stora" mär
kena vad gäller kretskort och 
komponenter. Hobbydatorsidan 
har medfört ett utbud av prisbil
liga delar. och i vissa applika
tioner kan dessa mycket väl an
vändas också industriellt. 

Ett exempel på detta har vi 
med tidningen Arbetet i Malmö: 
Där finns sedan drygt ett år till
baka ett system i drift , baserat 
på marknadens första hobby
dator, Altair. Systemet är avsett 
för produktionskontroll. 

Hög driftsäkerhet 
trots lågt pris 

Den "gamla" Altair-datorn 
ser redan en smula mossbelupen 
ut. Det påvra utseendet till trots 
har den alltsedan starten i okto
ber 1977 varit i drift dygnet runt 
utan störningar! 

Datorn. som arbetar i basic. 
matas med information från ett 
tangentbord. Presentationen 
sker så på tv-monitorer runt om 
i tidningen Arbetets lokaler. 
Den, som så behöver, kan där
med enkelt kontrollera på vilket 
produktionsstadium de olika 
aktuella sidorna befinner sig. 
Under varje sidas nummer finns 
en kod som talar om status: En 
3:a betyder att sättning pågår, 
en 2:a att sidan har lämnat sätte
riet och finns i repro. en I:a att 

Tidningsproduktion övervakas 
Dled prisbillig hobby dator 
Foto: Förf 
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Fig J. Produktiollskolltro/lsystemet Newpacs uppbyggnad vid tidningen Arbetet. Systemet är utvecklat av Eilert 
Karlen, Frika Elektronik, numera beläget i Pajala. . 

sidan har lämnat repro och finns 
i tryckeriet och ingen siffra alls 
betecknar att sidan redan är 
gjuten och monterad i pressen. 

U ppe till höger på skärmen 
sker en nedräkning av resp 
upplaga . Endast de sidor som 
skall göras i respektive upplaga 

blir "upptända" vid inprogram
meringen. 

Två typer av manöverpaneler 
ger information tiD datorn 

Från en huvudpanel sker start 
och kontroll av systemet , som 
kallas Newpacs. Denna enhet är 

avsedd att sitta hos någon för 
driften ansvarig arbetsledare. 
Panelen är uppbyggd som ett 
alfanumeriskt tangentbord. 

Start sker genom att datorn 
ställer frågor till användaren, 
som denne besvarar. Sker fel
aktig inslagning, skriver datorn 
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Fig 2. I .\Ialmöillstal/atiullell allrll/II/.' 
datom Altair 8800 medan de nya 
Newpacs-systemen är uppbyggda 
kring en dator som Frika Elektronik 
utvecklat. 

Fig 3. Här ses huvudpanelen med det 
alfanumeriska tangentbordet och en 
kontrol/monitor där sidor och status 
visas. ~ 

ut felrneddelande och väntar på 
korrekta uppgifter. 

På detta sätt är huvudpane
lens rutiner lätta att lära och an
vända. Till panelen finns en 
nyckel strömställare för att för
hindra ofrivillig eller ovidkom
mande registrering. 

Avdelningspanelerna är ut
placerade på respektive pro
duktionsavdelnings slutstation. 
Den fardiga sidan skall registre
ras då den lämnar avdelningen. 

Avdelningspanelen är upp
byggd av numeriskt tangentbord 
och två numeriska presenta
tionsenheter. Panelen har sitt 

eget kraftaggregat och elektro
niken är uppbyggd med CMOS
kretsar som ger låg strömför
brukning och hög stö rimmuni
tet. 

Standardiserad buss 
ger flexibilitet 

S-JOO-bussen har blivit en 
standard som har accepterats av 
de flesta privatdatatillverkare . 
Här används den alltså i ett 
professionellt sammanhang. För 
närvarande finns ett sortiment 
om 400 kretskort som följer 
denna buss-standard , vilket gör 
att man i hög grad kan skräddar-

-Du får 3-års garanti på 

sy sin utrustning för varje speci
altillämpning. Datorn i det här 
fallet innehåller några av de 
vanligaste standardfunktioner
na: Centralenhet med 8080 mik
roprocessor, PROM-kort , där 
programmet är lagrat , arbets
minne i form av RAM-kort , an
passningskort och nätaggregat. 

Upphovsman till det system 
som är i drift på tidningen Ar
betet är Eilert Karlen. I dag är 

Fig 4. Från dessa avdelningspaneler 
mmas information in om de sidor som 
blivit färdiga vid ett visst produktions
ställe. 

han långt från Malmö - han är 
etablerad som egen företagare i 
Pajala, där han och fem med
hjälpare bl a tar fram systemet 
Newpacs, förutom flera andra 
mikrodatorsystem. Nu utgår 
man inte längre från Altair, ef
tersom tillverkningen har upp
hört. Altair har numera helt och 
hållet gått över till fabricering av 
större datorer. Eilert Karlens 
företag Frika - elektronik HB 
har i stället lanserat en egen 
mikrodator, som är haserad på 
standardkort för S- lUll-hussen. 

Också om a 11\ ,rhd ninge n vid 
Arbetet av d" tll rll i tidnings
framställni ngen inte är särskilt 
avanc(T,d. in nebär den en in
tres~a nl d.:b ut , och utan tvivel 
vi~ ; ' 1 d.:n på de rika framtida 
mÖjligheter som en insats av 
mikrodatorsystem har i relativt 
komplicerade produktionspro
cesser som den här. • 

loJ. 

Generalagent: Teleton, 0470/45550 
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Så avhjälps störningar 
från mobilsökning/Pl 
o Sedan P3-sänd
ningarna på fm-ban
det kompletterats med 
mobilsökning har en 
del fall av störningar 
rapporterats. 57 kHz 

mod. 

MBS / PI 
koder 

MBS/PI-data 

19 kHz 

FiK I . /l11I1~'llttlfla ;" 1 'tUlelt lll fil I d ","· 1'1 

O Denna artikel för
klarar den använda 
moduleringsmetoden 
av MBS vid sändning, 
en förenklad module
ringsmetod för ser
vice, störningarnas 
orsaker och deras 
avhjälpande. 

utstyrning ( o' 'o av 7 5 kH z dev iation) 
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•• Under november 1978 lan
serade Televerket ett system för 
landsomfattande personunder
sökning , det s k mobilsöknings
systemet - M BS . Som överfö
ringsmedium används en del av 
det " lediga" frekvensutrymme 
en FM-sändare har ovanför ste
reoinformationen. Den infor
mationskanal som härvid fram
tagits har kapac itet för flera till 
lämpningar än mobilsökning. 
Några exempel på sådan till 
läggsinformation är stations
märkning , programidentifiering 
samt diverse styrsignaler för att 
underlätta radiolyssningen . 
Dessa rundradiotillämpningar 
har få tt arbetsnamnet PI , pro
gramindikering/identifiering. 

Fig 3. Mbs/PI-sigl/al il/kl pilul. bada Iaslögel/a . 

Televerket har tillskrivit till 
verkare och leverantörer av ra
diomottagare och informerat om 
införandet av M BS samt re
kommenderat dem att endast 
mottagare som tål M BS skall 
importeras/tillverkas för för
säljning i Sverige. Detta skedde 
under oktober 1977. Ett antal 
representanter för Sveriges Ra
dioleverantörer informerades 
dessutom om dessa frågor vid 
ett möte på Televerket i juni 
1978. 

Vid samtidig sändning av 
M BS-PI och stereoljudradio kan 
en viss störning uppstå på en 
begränsad del av de stereornot
tagare som förekommer. 

Från många håll har önskemål 
framförts om någon form av an
visning för felavhjälpning av 

Av TORE KARLSSON, 
Televerkets radiodivision , 
RLM, Farsta. 

stereomottagare som vid kor
rekt avstämning är behäftad 
med denna speciella typ av 
störning. Vid Televerkets ra
diolaboratorium har därför vissa 
undersökningar utförts i syfte 
att utarbeta en moduleringsme
tod , som på ett enkelt, men ändå 
representativt sätt kan ersätta 
den komplicerade M BS-signa
len. Metoden bör naturligtvis 
vara så utformad att den är möj
lig att tillämpas aven normalt 
utrustad serviceverkstad. 

Denna artikel redogör vidare 
för erfarenheterna omkring 
störningsuppkomsten samt in
nehåller även en del förslag på 
lämpliga metoder för felavhjälp
ning. Inledningsvis ges en kort
fattad systembeskrivning för 
M BS med huvudinriktning på de 
krav som ställs på systemet för 
att möjliggöra samsändning med 
pilottonsystemet för stereo. 

Kort beskrivning 
av systemet 

Vid framtagning av det sys-
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tern som hittills används för 
MBS, men som även har kapa
citet för överföring av annan s k 
tilläggsinformation (PI) , har 
störnings problemen ' med avse
ende på stereomottagning hela 
tiden observerats. Systemets 
slutgiltiga utformning är också 
sådan att minsta möjliga stör
ning skall uppträda . Huvudvik
ten har f ö lagts vid den nu helt 
dominerande dekodertypen , 
den faslåsta (PLL) dekodern . 

Detta systems underbärvåg, 
57 kHz , faslåses till stereosänd
ningens pilotton , 19 kHz. Där
efter produktmoduleras den 
med en signal som bildas genom 
att ta en ton med frekvensen 
1187,5 Hz fasmoduleras med en 
differentielIt kodad information 
(diff bifaskod eller diff man
chesterkod). Kodningen resul
terar i att frekvensområdet när
mast underbärvågen « 300 Hz) 
undertrycks. Detta har visat sig 
fördelaktigt beträffande moder
na dekortyper (pLL, ex MC 
J31O) för att minska en modula-

tionsberoende störning som an
nars uppträder på dessa. Bärvå
gen i detta system (M BS-PI) är 
f ö undertryckt för att ej orsaka 
en bestående separationsför
sämring på PLL-dekodrar. 
Fasläget mellan pilottonen (19 
kHz) och 57 kH z-signalen har 
valts så, att när piloten korsar 
tidaxeln skall äve n 57 kHz-sig
nalen samtidigt korsa den , vilket 
ger upphov till maximal ampli
tudmodulering av resulterande 
envelop. Detta fasläge har valts 
därför att det ger minsta stör
ning på flertalet mottagartyper. 

MBS-signalen styr ut FM
sändaren till ±3 kHz deviation 
och dess frekvensspektrum blir 
av typen am med dubbelt sid
band , undertryckt bärvåg och 
maximala energiinnehållet ligger 
vid ± I kHz relativt 57 kHz. 
Moduleringen är av bruskarak
tär för att den eventuella stör
ningen som kan uppstå i möjli
gaste mån skall maskeras av det 
normala bakgrundsbruset och 
bli så lite störande som möjligt. 
Den är vidare helt kontinuerlig i 
tiden och störningskaraktären 
påverkas ej av om sökning pågår 
eller inte , ty systemet är försett 
med utfyllnadskoder för detta 
ändamål. 

I de fall störning förekommer 
hörs den som ett lågfrekvent 
fårgat brus och beskrivs ibland 
som ett " ljud från vattenfall". 

Förenklad modulering 
vid service 

Det sätt på vi lket MBS/PI
signalen genereras får anses 
vara alltför komplicerat för att 
användas vid se rvicearbeten på 
störda stereomottagare. Av den 
anledningen förel åg ett behov av 
en förenklad moduleringsme
tod. Metoden bör naturligtvi s 
också inom sina förutsättningar 
så långt som möjligt resultera i 
samma störningsvärden och i 
övriga beteenden som en egent
lig M BS/PI -signal. 

Några alternativa module
ringsmetoder studerades med 
avseende på störningsresultatet 
hos ett' antal stereomottagare. 
Detta resulterade i att det enk
laste alternativet visade sig ge 
tillräckligt gott resultat. 

En alternativ och mer kompli
cerad metod (II) redogörs även 
för. 

• Metod I 
Metoden består helt enkelt av 

att en omodulerad signal på 58 
kHz tillsätts till den normala 
stereosignalen före FM-modu
latorn. Deviationen är även här 
±3 kHz. Den tillsatta frekvens
komponenten ger i förekom
mande fall upphov till en stör
ning efter dekodern på 1kHz. 
Felavhjälpningen består i att 
minimera denna tonstörning, gi
vetvis under iakttagande av 
andra mottagningsparametrar 
såsom exempelvis stereosepa
ration, utnivå och distorsion . 



Det visade sig att för mottagare 
där störningen uppstår i de ko
dern ger denna modulerings
metod samma mätresultat som 
en korrekt MBS/PI-signal. För 
mottagare med en avstämnings
beroende mf- eller di skrimina
tororsakad störning uppnås 
även där relativt god överens
stämmelse , fastän tonstörningen 
subjektivt verkar mer störande. 

Det måste alltså understrykas 
att metoden kan ge ett intryck 
av att mottagaren är mer störd 
än vad den egentligen är. Detta 
torde huvudsakligen bero på att 
tonstörning uppfattas subjektivt 
som mer störande än det lågfre
kventa brus som MBS-signalen 
kan förorsaka . Dessutom inne
bär det speciella fasläge mellan 
19 kHz och 57 kHz-signalerna 
som råder i MBS-systemet att 
störning ej uppstår i vissa mot
tagartyper. 

Denna moduleringsmetod är, 
trots vissa invändningar, ett bra 
hjälpmedel vid sådan felav
hjälpning som här diskuteras . 
Den skall alltså främst användas 
att genom trimning o dyl mini
mera tonstörningen för att på så 
sätt få det egentliga problemet, 
MBS-störningen, eliminerad. 

• Metod II 
En alternativ , mer komplice

rad metod för att ersätta M BS/ 
PI-signal är att generera en sig
nal vars bärvåg väljs till 57 kH z 
och faslåses till stereosignalens 
pilotton. Denna bärvåg får 
amplitudmoduleras med I kHz 
och utbalanseras . Detta förfa
rande ger en signal som kan ka
rakteriseras som AM ; dubbelt 
sidband, undertryckt bärvåg, 
d v s mycket god överensstäm
melse med MBS/PI-signalen . 
Fasläget mellan 19 och "57 kHz
signalen" justeras till O och 1800 

i enlighet medfig 3, och sid ban
den (56 och 58 kHz) får styra ut 
sändaren till ± 3 kHz avvikelse . 

På detta sätt får man en signal 
som efterliknar MBS/PI-signa
len med den enda skillnaden att 
datakoden ersatts med en ton , 
vars frekvens motsvarar fre
kvensen för det maximala ener
giinnehållet idatakoden. 

Vid mätning av störavstånd 
hos stereomottagare får man 
med denna metod mycket god 
överensstämmelse med origi
nalsignalen (MBS/PI). men även 
här gäller att en diskret fre 
kvens. I kH z. ~lIh.iekli\'t hörs 

som mer störande än original
signalens lågfrekventa brus. Det 
innebär alltså, att den eventuellt 
hörbara tonen ej behöver inne
bära någon störning vid den 
praktiska lyssningssituationen , 
d v s vid mottagning aven 
stereosignal kompletterad med 
tilläggsinformation omkring 57 
kHz. 

En annan faktor vilken all
mänt gäller för laboratoriemo
deller av detta slag är att vid det 
praktiska fallet , radiosändning, 
förekommer en mängd maske
rande faktorer som program , 
brus från programkällor, länk
nät och radioöverföring, vilket 
sammantaget gör att lyssnings
intrycket från laboratoriets 
omodulerade stereo koder och 
fm-generator kan bli ' något 
överdrivet. 

Tre grupper 
av störningar 

Störningarnas uppkomst tor
de i huvudsak kunna delas upp i 
tre grupper: 
- Olineariteter i mottagarens 
mf-del, d v s före dekodern . 
Dessa förorsakar intermodula
tionsprodukter i stereoområdet 
(M- och S-kanalen) och då 
främst så, att MBS/PI-signalen 
blir påmodulerad omkring 38 
kHz. Avstämningen kan i en del 
fall vara mycket kritisk. 
- Ofullkomligheter idekodern , 
vilket gör den mottaglig för sig
naler utanför stereoområdet. 
Vid demoduleringen i dekodern 
interfererar dessa komponenter 
med MBS/PI -signalen , varvid 
den kan bli uppfattbar. 
- Mottagningen störd av reflex
er, s k multipath eller löpdistor
sion p g a felaktig antennplacee 
ring. Förutom den önskade di
rektsignalen nås mottagaren av 
en eller flera fördröjda signaler. 
vilket orsakar bl a intermodula
tion. 

I nom dessa grupper tillkom
mer betydelsen av fasläget hos 
M BS/PI-signalen i förhållande 
till 19 och 38 kHz-signalerna 
som en komplicerande faktor. 
Detta fasläge har på sändarsidan 
valts så, att minsta störning 
skall förorsakas på flertalet 
mottagare. Hos somliga motta
gartyper ändras dock detta läge 
dels när signalen passerar ge
nom radiodelen (hf, mf, disk) 
men kan även ändras vid de 
olika si~nalbehandligarna i ste
rL'lld~· k, ,\k rn . Dessa fasvrid -

FM-generator 

Fig -I . JJluchdu/IIa , /Ile/ud J. 

ningar kan påverka störnings
situationen på ett sådant sätt , att 
den antingen förbättras eller 
försämras beroende på om fa s
vridningarna störningsmässigt 
blir samverkande eller motver
kande . Detta kan inträffa t ex 
vid de fall en intermodulations
orsakad störning har uppstått . 

För övrigt kan påpekas, att ett 
samband föreligger mellan ste
reomottagningskvalitet, t ex ste
reoseparation - intermodula
tion , och M BS/PI-störning på 
sådant sätt, att trimning o dyl i 
avsikt att förbättra kvaliteten 
också reducerar M BS/PI-stör
ningen. 

Några åtgärder 
mot störningar 

När full förvissning råder om 
att mottagaren vid praktisk 
lyssning störs av MBS/PI-sig
nalen får lämpligaste åtgärd för 
det aktuella fallet vidtagas. 

Ett antal förslag till sådana är 
följande: 
- Förse mottagaren med en 
fullgod antenn som placeras så 
reflexfritt som möjligt. Minst 
bandkabeldipol fordras . 
- Kontrollera om störningsfri
het kan uppnås vid någon punkt 
inom avstämningsområdet för 
stereomottagning. Det har visat 
sig, att avstämningsinstrument 
för mitt-visning ej alltid visar 
mittläge då optimal mottag
ningskvalitet råder. Den av
stämningspunkt som ger mini
mum eller helt eliminerad MBS/ 
PI-störning ger i de flesta fall 
även den bästa stereomottag
ningskvaliteten. Mottagare med 
keramiska mf-fiIter uppvisar 
ofta sådana egenskaper som här 
redogjorts för. 
- Trimma dekodern enligt fab
rikantens anvisning eller på för 
dekodertypen konventionellt 
sätt. Detta kan bli aktuellt om 
störningens nivå är oberoende 
av mottagarens stationsavstäm
ning. 

Stereodekodrar som orsakar 
MBS-störning är ofta dåligt 
trimmade eller har bristfällig 
konstruktion . Detta kan resulte
ra i sämre separations-, distor
sions- och brusvärden. 

Avsikten med dekodertrim
ningen är ur M BS-störningssyn
vinkel att förbättra bärvågsre
ge-pereringen, d v s att göra den 
åt~rbildande underbärvågen (38 
kHz) fri från 19.57 och 76 kHz. 
Fasläget mellan lien inkllllllllan-

de M BS-signalen och de övriga 
signalerna kan också påverkas 
av trimningen , vilket i en del fall 
kan ha stor betydelse för stör
ningsreduktionen . 

Vid alltför bristfällig de ko
derkonstruktion kan det bli 
nödvändigt att komplettera 
trimningen med ett tillägg aven 
resonanskrets (Le) för att för
bättra 38 kHz-filtreringen. Detta 
bedöms dock bara bli nödvän
digt i något enstaka undantags
fall. 

En annan möjlighet är att 
komplettera dekodern med ett 
ingångsfilter av bandstopp- eller 
lågpasstyp för att eliminera 
MBS/PI-signalen före deko
dem. Detta är dock ej verk
ningsfullt om störningen bildats 
redan före dekodern pga inter
modulation men kan vara en en
kel och effektiv metod för de fall 
då störningen uppstår i deko
dem. Denna metod kan även ha 
fördelar i andra avseenden, 
främst om lågpassfilter används 
på det sättet att dekodern blir 
okänsligare för området utanför 
stereosignalen (M- och S-kana
len), vilket kan innebära bättre 
signal/brusförhållande och 
mindre grannkanalstörning: 

Nackdelen är dock att sådana 
filter är svåra att arbeta med ut
an att stereosignalen påverkas i 
sitt högsta frekvensområde (-53 
kHz). Det är då främst 
stereoseparationen som blir li
dande p g a det stränga krav på 
differentiella amplitud- och fas
fel som är förknippade med pi
lottonsystemet. Separationsför
sämringen brukar till en del 
kunna kompenseras senare i de
kodern, speciellt om sådana 
hänsyn tagits redan vid deko
derkonstruktionen. 

Dekoderbyte kan i vissa fall 
visa sig fördelaktigare än de 
metoder som beskrivits. I så fall 
bör byte ske till en ic-dekoder 
av s k PLL-typ (faslåst slinga) 
eller till en dekoder av fre
kvensmultiplextyp, d v s en där 
S-kanalen filtreras separat före 
demoduleringen. 

Dessa dekodertyper har ej i 
något fall visat sig förorsaka 
störningsnivåer som från någon 
som helst praktiskt synpunkt vi
sat sig vara störande. Det är f ö 
typen (PLL) som tycks vara 
dominerande i dagens och de 
senare årens produktion av FM
mottagare och recceiver-radio
delen. • 

Utstyrning (~ av 75 kHz devi ation) 

M 
S 

.... 
o ..... .... 

el.. 

I I 

8 -1 O 

4 

15 19 23 38 53 58 kHz 

Fig 5. I- r('/(I·"II.\.\pt'i.:trtl/llj iJr /11"/11/1 J. 
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Sänd broschyrer om Revox Audio R ack och 
Serie B . 



Mikrodatorn som hobby 

Från utvecklingssystem 
till dator för Basic, del 14 Av ÅKE HOLM 

• Det här avsnittet utgör en fortsättning på den beskrivning av PROM-kortet som inleddes 
i RT nr 1 . 
• Författaren visar även hur en enkel PROM-raderare kan byggas jämte skissering av 
huvuddragen hos ett mycket intressant mångfunktions-kort med bl a A/D- och D/A-om
vandlare , räknekrets, klocka och tidsfunktion. 
•• Vi skall fortsätta en liten 
bit på temat EP ROM-kretsar i 
denna artikel. Först skall vi visa 
kretskortets utseende för den 
programmeringsenhet som be
skrevs i förra numret. I fig I vi
sas översidans mönster och 
komponentplacering, och ifig 2 
det fårdigmonterade kretskortet. 

Sedan den förra artikeln 
skrevs har förf v idare u~veck l at 
programmet, så att samma pro
gram-IC äve n klarar att pro
grammera EP ROM-kret sar typ 
2716 och 2532 med en matnings
spänning. Det finns äve n en va
riant av 27 16 som kräver tre 
matningsspänningar och som 
tillverkas av Motorola. Denna 
kretstyp är dock mindre vanlig 
och vår programmeringsenhet 

kan därför inte i sitt originalut
förande programmera dessa 
kretsar. Skulle någon händelse
vis behöva programmera en så
dan IC kan det ändå låta sig gö
ras om kretskortet förses med 
en extrakoppling en ligtfig 3. 

Tillsatskopplingen består av 
ett extra drivsteg som höjer 
matningsspänningen till 12 volt 
vid programmeringen. För den
na funktion kapas ledarna till 
EPROM-sockelns stift nr 20 och 
24 och dessa ansluts till S3 . Med 
S3 kan man sedan välja mellan 
de olika EP ROM-t yperna. Byg
lingen i sockeln PI är samma för 
trespännings-2716 som för 2708. 

Flera startadresser 
Programmeringen av olika 

Fig l. Kretskortet till EPROM-programmeraren. Översidans 
mönster återges i färg och komponenttrycket i svart. 

kretstyper ski ljer sig inte enbart 
genom ol ika byglingar i P 1-
sockeln utan även genom skill
nader i programpulser och ad
resser. I tabell I återfi nns hur P I 
skall byglas samt vilka start
adresser de olika programvari
anterna har. 

I nnan en krets programmeras 
kan det vara säkrast att förvissa 
sig om att den är fullständigt ra
derad! Detta sker bäst genom 
att man placerar EPROM-kret
sen i raderapparaten i cirka 30-
40 minuter. 

Eprom-raderare 
EP ROM-kretsarna raderas 

med uv-ljus . Detta ljus kommer 
från en speciell uv-lampa av 
gasurladdningstyp. Att radera 

EPROM-kretsar med vanliga 
lysrör eller solljus är en dålig 
väg att gå. Det tar i bästa fall 
flera år att få en halvdålig rade
ring. Uv-ljuset måste nämligen 
ha en viss våglängd för att ha 
raderande verkan. 

Eftersom uv-ljuset är skadligt 
för ögonen, måste uv-lampan 
vara innesluten i en ljustät låda. 
Den raderapparat som Jtär be- • 
skrivs är mycket enkelt upp_· 
byggd och består aven liten låda 
med gångjärn och magnetlås, se 
fig 4. I lådan finns uv-lampan 
och en mikrobrytare som kopp-
lar in lampan då locket stängs. I 
locket finns ett stycke ledande 
plast fastlimmat. På denna plast 
placeras de kretsar som skall 
raderas. Sex kretsar får samti- ~ 
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Fig 2. Hilde" .. i,mr lll'll färdig
monterade EPROM-programmero
n '" . 

Fig 4 . BildelI visar de" järdiga e,,
heten jör radering av epromkretsar. 

Tabell l 

Delar till raderlådan: 
låda 
UV-lampa 
lamphållare 
mikrobrytare 
nätkabel 3-ledare 
nätkontakt med jorddon 
dragavlastning 
magnetlås 
knopp för locket 
vinkel för mikrobrytaren 

4 gummifötter 
10 M3 muttrar 
2 M4 muttrar 
2 skruv ECS 4x 10 
I skruv ECS 4x 5 
2 skruv ECS 3x 10 
2 skruv ECS 3x 15 
I löd öra 3 mm 
I distans 30 mm 

Satser till raderlådan kan beställas 
från CÅ-Elektronik AB, box 2010, 
13502 Tyresö, tel 08-74234 OJ eller 
från Digitronic, box 127, 19401 
Upplands Väsby , tel 0760-836 70 . 

En komplett sats kostar 265 kr, 
inkL moms. 

Sockel Jl 

för EPROM 

3,3k 

T i II IC 18 _-i
4
c"j-k..,--t 

st ift 15 

4,7 k 

Löge l : 2708 3 spänningar 
2716 1 spänn ing 
2532 1 spänning 

Löge 2 : 2716 3 spänningar 

53 
24 C9, Rll mm 

r--+--- Till T6, RI7. 012 

F----"r.--+--_Till IC17 stift 4 

+12V ) ~ 
lN4002 'o 

t-+--et---~ + 5V ~ 

10 

8C548 I n"~, 

50- - · 
18 

Fig 6. Måttskiss j ör villkeln till mil.· 
robrytaren. 

Mikrobrytare 

--------J: ;:,1 220V:~ 

Skydds- 0----0 
jord ",j", 

UV-lampa 

Fig 7. Kopplingsschemajör rader
Iådan. 

A 8 

'a---- '0 
c 

'0 

Fig 3. Schemat visar tillsatskopplingenjör 
programmering av 27 J 6 med tre matnings
spänningar, se texten . 

PI 

o o 
0---0 

o o 
0---0 .. 

PI 

d igt plats i locket. Ha r ma n be
hov att rade ra tl e r ka n ma n läg
ga ytterligare sex kretsar i bot
ten på låda n under la mpa n. 

La mpa n ma tas dire kt med 220 
volt och ha r e n effe kt av 6 watt. 

I jig 5 finn s e n måttski ss fö r 
bo rrningen a v hå le n i låda n. l jig 
6 finn s måtte n på den vinke l 
som utgör be rö ringsskydd fö r 
mikrobryta re n. Skyddsjorden 
a nsluts öve r e tt lödöra till den 
e na rastskruve n för mikrobryta
ren. Det he la samma nkopplas 
e nligtjig 7. 

I locket borras ett 3 mm hål 

Tabell 2 
EPROM typ 

2708 
2716 
2532 
2716 

Antal matnings
spänningar 

3 
I 
I 
3 

PI 
Fig 5, .\l iitlskil'.l' .fiir hal" l/ ; lada l/ , 

ra kt ovanför rulle n på mi kro
bryta re n. I detta hå l monte ras 
en di sta ns som fås ts med e n 
skruv i locket. Dista nsen j uste
ras eventue llt med e n extra
mutter så a tt mikrobryta re n på
ve rkas just nä r locke t stä ngs. 
Var noga med att isolera a ll a 
uttagen på mikrobryta re n så a tt 
inga spä nningsfö ra nde delar blir 
å tko mliga ! Det lilla stycket le
da nde plast limmas fas t i loc ke t 
rakt ovanför la mpa n. 

Nu ä r radera ppa raten fårdig 
för anvä ndning. Att observera! 
Titta aldrig på lampan då den är 

PI byglas 
enligt 

A 
B 
C 
A 

Programmet 
börjar på 
adress 
$ 0400 
$ 0402 
$ 0404 
$ 0406 fordrar extra
koppiingen ifig 3 , 

_4,5 Å 

r +- - T 
32 ' 

tänd , ljuset är skadligt för ögo
nen! 

Vid j uste ring av mi krobryta
ren skall ma n använda e n vanlig 
glödla mpa i socke ln i stä lle t. 

Mångsidigt kretskort med 
intressanta funktioner 

Vi går vida re med att beskri va 
ett mycke t a nvä ndba rt krets
kort . Detta kretskort innehålle r 
fullt utbyggt följ a nde funkti o
ner: 
~ 24-timmars digita lklocka 
~ 8 digitala in/utgå nga r 
~ A/D-omvandlare med 8 in

gå ngar 
~ D/A-o mva ndla re med 4 ut

gånga r 
~ programmerba r timer med 

ljudslutsteg 
~ matemati sk processor 

Det finn s ett nästan obegrä n
sat antal tillä mpningar för detta 
kort . Som exempel ka n nämnas 
alstring av elektronisk musik , 
synteti skt ta l, olika former av 
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~~----------------------~------------~:wlocn_n 
~-______________________ ~~~ ______________________ --..2 

cn~--+-~-~ 

AO-A15 

8 digitala 
in/ut-gångar 

Matematisk 
processor 

MM 57109 

07 

06 

05 

03 

02 

01 

!..----..------+-+--------IC 12 stift 23 

"-----f-..------+-+--- -----IC 13 stift 23 

!.----+-I--o----+-+--------IC 14 stift 23 

j
lC 12 $ 8024 -8027 

IC 13 $ 8028 - 8028 

IC 14 $ 802C-802F 

IC 15 $ 8030-8037 

IC16 $ 8038-8038 

IC12-17 +12 +5 

+ + 

TC1 fC2 

+t2V +5V 

00-07 +12V 

Chip setlet 

-12V 

IC 15 stift 16 

~_I""~ och IC17 

-8 

Fig 8. Avkodningskretsarnaför 
Al D-omvandlo.rkortet. 

spel med X- Y-inmatning av da
ta. programmerbart kopplings
ur. beräkning av komplexa 
analoga förlopp. styrning av 
olika analoga och digitala enhe
ter m m. Vi kommer att beskriva 
en eller ett par tillämpningar för 
varje funktion och sedan över
låter vi åt de datorbyggande RT
läsarna att hitta på andra intres
santa tillämpningar. 

För överskådlighetens skull 
har vi delat upp principschemat 

. i ett antal mindre scheman. lfig 
8 återfinns de gemensamma 
kretsarna för adressavkodning. 
dataöverföring och spännings
matning. De kretsar som pro
cessorn kan adressera finns in
om adresserna $8024-8038. 
Dessa avkodas med I CI , 2, 4. 5, 
6 och 9. IC3 styr via IC 10 och 
IC6 de båda databussdrivarna 
IC7 och IC8 . 

De olika adresserna är kopp
lade till följande kretsar: 
• $8024 PIA för digitalklocka 
• $8028 PIA för matematisk 
processor (National Semicon
duetor MM57109) . 
• $802C PIA för A/D-om
vandlare med multiplexingång. 
• $8030 Programmerbar timer 
MC 6840 
• $8038 D/A-omvandlare med 
4 utgångar. 

I nästa nummer skall vi be
skriva digitalklockans funktion . 

--Fig 9. Blockschema över universal
kort. Skall beskrivas i ett kommande 
nummer. 

8 anatoga ing~ngar 
Högtalar
utgång 

4analogo 
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RI provar 

Nya kassettyper från Sony, 
nya rön från Audio Magnetics 

D Nya kassetter, bättre kassetter! Nu är det japanska 
Sony som slår till. Sverige får vänta ännu en tid på 
nyheterna men RT kan rapportera redan nu. 
D Problem med ett felaktigt parti kassetter från USA 
har man haft hos Audio Magnetics. Det var från det 
partiet vi fick provex till vårt kassettest i höstas. Läs 
här Sanningen om XHE. 

•• Direkt från Japan har vi 
fått prover på de nya banden 
från Son y . Generalagenten, 
Gylling, låter meddela att de t 
först till hösten blir a ktuellt med 
försäljning av de nya typerna i 
Sverige. Son y , liksom öv riga ja
panska tillverka re , släpper gär
na först ut nyheterna I Japan, 
som alltså i vi ssa stycken an
vänds som en gigantisk test
marknad för både Europa och 
USA . 

De band v i haft tillfälle att 
undersöka ä r typerna JHF oc h 
AHF, ett kromliknande band re
spektive ett järnoxidband. Sony 
är eme llertid i färd med att för
nya hela sitt sortiment och lan
serar även ett nytt ferrokrom
band som ska ll ersätta nuva ran
de ferrokromta pe . Det kommer 
emellertid att bli mycket likt de t 
gamla, uppges det, och de 
största förändringarna sker a llt
så med de aktuella typerna JHF 
och AHF. 

Sonys nya AHF 
modernt järnband 

Om vi börja r med AHF skall 
det a lltså ersätta det nuvarande 
HF . Sony HF ansågs för några 
å r sedan vara ett myc ket gott 
band som bl a Angus McKenzie 
upphöjde till norm kassett i s itt 
laboratori um . Utan tvivel var 
det också länge ett konkur
renskraftigt band, men i dag 
finns betydligt bättre alternativ . 
Det som fra mför a llt förbättrats 

hos modernare band är a rbet s
nivån vid låga frekvenser. N är 
man ökar utstyrbarheten bruka r 
dessvärre även brus nivån följ a 
med upp en bit och äta upp en 
del av dynamikvinsten. Alla pa
rametra r hos tonband hänge r 
ihop på ett e ller annat sätt , och 
det kan vara mycket svårt att 
öka prestanda i något avsee nde 
utan a tt förlora dem i ett annat. 

Alltnog , nya AHF ha r i jämfö
relse med Son y HF ökat utstyr
barheten från ca 1,5 dB till ca 4 
dB över no rmnivån 250 nWb/m , 
enligt våra mätningar. Samtidigt 
har man förändrat magnet
strukturen så att bandet kom
mer bäst till si n rätt på kassett
spelare med hög förm agneti se
nng . Det ha r ju på sena re tid 
märkt s en sta rk trend mot att 
höja förmagneti se ringsbehoven 
hos a llt flera kassetter. Det ä r 
också bland kassetterna med 
hög förm agneti sering so m man 
finner de bäs ta typerna i dag 
(med något undantag) . Sony HF 
tillhör en äldre generation som 
arbetar bäs t vid bias nä ra DI N
nivån. 

Vi sade tidigare att bruset 
bruka r följ a med upp i ni vå nä r 
utstyrbarheten ökas. Sony AHF 
li~er däremot kvar på samma 
nivå som HF, och hela ökningen 
av nivåka paciteten blir a lltså en 
reell ökning av dynamiken . Vi 
har mätt upp ca 58 dB , och detta 
placerar AHF alldeles under de 
absoluta toppa rna i detta avse-
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ende . Bandet blir ganska likt 
Memorex MRX , oc h TDK AD 
t ex . . 

Frekve nsgå nge n blir acce pta
belt rak vid förmagnetisering 2 
dB öve r DIN -ni v ån, oc h dyna
mike n vid höga frekvenser blir 
lika rtad den från de fle sta goda 
jämoxidband . Totalt ger vå ra 
mätninga r bilden av ett gott 
band i den övre kva litetskl asse n 
utan att det tyc ks kunna hota 
band som Philips Super Ferro l 
och Hitachi UD ERIMaxell UD 
XLII. (Se RT: s kassettest 1978 
nr Il !) Men sedvanlig brasklapp 
gäller: Skillnaderna är små, och 
de kan förändras om man an
vänder olika bandspelare . Vad 
som ä r bra på ett däck kan vara 
något mindre tjänligt på ett an
nat osv. 

Nya superband 
av järn och krom 

Om vi så går över till Sony 
JHF kan vi konstater en mera 
dramatisk förändring i beteen
de . Det Sony tidiga re erbjudit 
kassettspelare i kromläget ha r 
varit ett konventionellt krom
band av det slag som ingen nu
mera är särskilt belåten med . 
Som ersättning kommer nu ett 
kromekvivalent band , d v s ett 
band som används som krom
band med hög förmagnetisering 
och 70 !l-S tidkonstant vid av
spelningen , utan att bandet är 
uppbyggt av kromdioxid . I stä l-

let använder man spec iella ox i
der med till sats av kobolt. Re
sultatet aven sådan blandning 
brukar bli en högre känslighet 
och bättre uts tyrbarhet men 
också ofta sämre diskant och 
högre brus . Dessutom slipper 
tillverkaren beta la licenspengar 
till du Pont som ha r patent på 
tillve rkningen av kromdioxid för 
bandbruk . 

Kromekviva lenterna ger dock 
tota lt bättre egenskaper än de 
konventionella krombanden . 
Nu har emellertid de båda tyska 
bandjättarna Agfa och Basf 
släppt ut "superkromband" , 
som i vissa avseenden kan ge 
ännu bättre re sulta t! Om Agfas 
superkrom ve t man att de t 
egentligen är ettferrokromband, 
d v s att det byggts upp med ett 
lager järnoxid och ett lager 
kromdioxid . Hela anrättningen 
skall dock spelas av som ett 
kromband . Om Basf:s motsva
righet vet man in~et bestä mt , 
men lika varandra I egenskaper 
är de båda banden inte .. . 

Sony lämnar 
kromdioxideli 

Sony JHF , däremot, för a tt 

hålla oss till saken, ä r a lltså ett 
mod ifie ra t järnox idband . Vi har 
mätt hög ut styrbarhet ; drygt 4 
dB över referensni vån 250 nWb/ 
m. Detta till sammans med brus
ni vån nästan 57 dB under samma 
nivå ger ungefär 61 dB dynami k. 
Om vi jämför siffrorna med Hi
tachi/Maxells kromekvi valent 
UD EX/UD XLII finner vi 
myc ket s tor likhet. JHF få r 
dock en hå rsmån bättre värden 
vid låga frekvenser. Vid samma 
förmagneti sering ger dock Hi
tachi/Maxe ll ett par dB bättre 
diskant än JHF och dä rmed 
även större utstyrbarhet vid de 
höga frekvenserna. Till sam
mantaget blir JHF här ett intres
sant alternativ till Hitachi/M ax
ell, vilka dock snart skall kom
ma ut med sina nya typer . .. 

Audio Magnetics 
bättre fast sämre 

Sonybanden AHF och JHF 
finns alltså inte att få i Sverige 
förrän till hösten . I vårt kas
setttest i RT 1978 nr Il skrev vi 
om band som finn s hä r redan 
nu . Ett av banden dä r råkade ut 
för en del svårigh ete r som vi 
försökt reda ur nä rmare. Det 
gäller Audio Magnetics XHE, 
som gav oss problem med något 
slags utfällning på tonhuvudet. 
Problemet fanns dä r helt visst, 
men det tycks ha va rit tveksamt 
vad vi egentligen fått för band 
från im\?ortören. De band vi 
mätte pa då hä rrörde från ett 
fe laktigt pa rti och var tillverka
de i USA , vilket framgick av as
kens text. De band so m säljs i 
Europa ska ll emellertid vara 
tillverkade i Portuga l. 

Vi har nu få tt prover på " rätt" 
band och kan lugna a lla speku
lanter med att de portugisiska 
XHE-banden inte vi sar någon 
tendens till huvudsmutsning. 
Tyvärr skiljer sig dock banden 
även i andra avseenden från de 
amerikanska. Kontrollmätning
a r visar att de fungerande, por
tugisiska , banden ha r någon dB 
lägre signa lkapacitet vid 3 15 Hz 
och även någon dB högre brus. 
Detta gör att den tillgängliga 
dynamiken sjunker ett par dB. 
Vi har tidiga re mätt upp 59 dB , 
vilket är ett mycket gott värde, 
men för de portugisiska banden 
är ca 57 dB ett värde .~om ligger 
närmare sanningen . Ovriga pa
rametrar som frekven sgång, 
känslighet och distorsionen är 
tämligen lika. I valet mellan en 
kassett som ger höga prestanda 
men smutsar ner huvudet så att 
man inte få r några prestanda 
alls , och en med lägre prestanda 
vilka går a tt utnyttja, väljer vi 
tveklöst den senare ... 

Uppenbart är dock att hä r än
nu finn s en del att göra för Au
dio Magnetics . Syntesen av bra 
band och stabilt band vill vi gä r
na se! Till s vidare råder vi pre
sumtiva köpare att kontrollera 
tillverkningslandet som står på 
kassettlådans baksida. Enligt 
uppgift skall inga USA-tillver
kade band finna s i Sverige , men 
en kontroll skada r inte . • 

BH 



lbppbetyg för Philips i 
R&Ts stora kassettest 1978 

I nr 11/78 skriver Radio & Television bl a om 

Super Ferro 1 Ferro Chromium 
"Betydligt mera uppseendeväckande är 

Su per Ferro 1. Kassetten skall användas 
med hög förmagnetisering och ger då alldeles 
utmärkta resultat! Dynamiken är faktiskt 
högst bland de provade järnoxidbanden med 
61 dB! Utstyrbarheten är mYCket" 

" ... Ferro Chromium ligger därmed på 
klart delad förstaplats när det gäller 

alla parametrar, utom 
kopieringsdämpning ... " 

stor och distorsionen låg. 

t .... PH 
-~ _._- ~ ~Hfi.IPS · 

...." l'fIIfIfO 

61 ~~~LIPS" = PHILIPS ;. PHILIPS 
I 

, I .SUPER FDIIfO •• 

IBII ~ 
' CHROMIUM ' ••••• • ..... ' 

' ~='UM ' 
IBllfil ••••• 

Philips nya generation kassetter omfattade m kvaliteter som 
täcker alla kassettspelare på marknaden. Samtliga har FFS mot 
bandtrassel - det unika systemet som Philips är ensamma om. 

"'" ~ • •••• 

Philips kassetter. Ljuclvärldens nya kassett-gena ation 
Informationstjanst 11 
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Höstens mikrodatormässor 

Flera fabriksbyggda hemdatorer med grafik och färg 

Intressanta enkortsdatorer för hobby och utbildning 

• Mikrodatorn var te
mat för två utställningar 
under hösten i Stockholm 
resp Göteborg. 

• En stor del av den 
utställda materielen ut
gjordes av hemdatorer 
som nu definitivt har 
blivit en marknad att 
räkna med. 

• En del nyheter fanns 
på kretskortsnivå, men 
trenden på hemdatorsi
dan är att allt fler fab
riksbyggda och färdiga 
apparater säljs. 

båda, men de var i minoritet. 
Bara en mässa hade lett fram 

till en större mikrodatormässa 
och det hade väl egentligen gag
nat både utställare och besöka
re. Även om utställningarna ha
de något olika gru ndtema fann s 
ingen egentlig skillnad på vad 
som ställdes ut i montrarna. I 
Göteborg pågick samtidigt på 
samma område en mässa om 
automation. Den kopplingen var 
utan tvivel god, eftersom många 
av automatiksystemen innehöll 
mikrodatorer. Den största upp
giften för dagens mikrodatorer 
är ju trots allt att styra olika 
funktioner, även om andra om
råden som hem- och privatdata 
kommer starkt. 

I Stockholm pågick samtidigt 
tandläkarkongress och dental
mässa, vilket knappast tillförde 
något för de mikrodatorintresse
rade. 

data och här passar produkten 
kanske bättre än ihop med väs
kor och diverse annat. Priset är 
nu även sänkt till en mera rimlig 
nivå, 5800 kr + moms . Den är 
då liksom tidigare för 110 V-ut
förande och kräver en kom
pletteringssats för 250 kr. Till 
den kommer bl a dubbla tlexski
veenheter' och en matrisskrivare 
för 40 tecken/rad där man bl a 
kommer att ha m~jlighet att 
trycka å, ä och Ö. A ven andra 
skrivaralternativ kommer att 
finnas. En användarklubb är 
planerad för PET, berättar Da
tatronic i ett informationsblad 
till PET-ägare. 

Compelec Data AB är ett ny
bildat försäljningsbolag som ly
der under Compelec Electronics 
AB , Saltsjö Duvnäs, som står 
för utveckling och samordning. 
Det nya , i Flen belägna dotter
bolaget drivs nu av två av hop-

Pascal dator från 
Western Digital 

En dator för det moderna pro
gramspråket Pascal skall säljas 
av Teleimport AB. Tillverkare 
av Western Digital. Nyheten 
offentliggjorde vi redan i föregå
ende RT-nummer i en rapport 
från den senaste hobbydator
mässan i Los Angeles. Pascal är 
ett s k P-språk. Det innebär , att 
högnivåspråket bearbetas i två 
steg för att komma ned på ma
skinspråknivå. Först kompileras 
källkoden , skriven i Pascal , till" 
en P-kod. Denna exekveras in
terpretativt i datorn. Den senare 
omvandlingen sker som regel i 
speciell mjukvara . I ntressant att 
notera är att i Western Digitals 
dator försiggår detta hårdvaru
mässigt i en fyra kretsars pro
cessor. Systemet är avsett för 
en P-kod som genereras aven 
version av Pascal som Unil 'er-

Fig I . ABC 80, datum frall Luxor, Scalldia J/etric 
och DaJaindustrier AB väckte stor uppmärksamhet. 

Fig 2. HalIiu Shad: TJiS 80 är \'iir/dl!ll~ lIIe~t ~lI/da i 
sitt slag med över JOO 000 enheter. Den säljs idag 
av Data Future. 

Fig 3 . . ·I/lgllla~ki/len pa bi/de/l fa/l/l~ att ~e bade i 
Stockholm och i Göteborg. Sattco visade hur tem
peraJur och tryck kunde övervakas med ett mikro
datorsystem. 

•• Konferenser och mikro
datormässor har duggat tätt un
der hösten 1978 och man kan 
nog tala om en överetablering, 
där alla vill surfa på den nya vå
gen. I Göteborg ägde hösten 
1977 rum en mikrodatorutställ
ning och man annonserade re
dan då en ny mässa under sen
hösten 1978 kallad Mikrodator
system. Praktiskt samtidigt lade 
man då i Stockholm utställning
en Microtech, trots vetskapen 
om kollision med Göteborgs
mässan. För de regionala besö
karna kan det tyckas vara en 
fördel, men följden av kollisio
nen blev i stället att vissa ut
ställare satsade på Stockholms
mässan medan andra endast 
fanns representerade i Göte
borg. Några företag satsade på 

Hobbydatorer 
ett stort inslag 

På båda utställningarna fanns 
ett markant inslag av smådato
rer för hobby och hembruk. 
.ijland dem som visades på båda 
'u~ tällningarna var ABC 80 från 
Luxor/Scandia Metric/Datain
dustrier AB som torde vara 
välkänd för RT:s läsare. Se 
RT J 978 nr JO. Låt oss först gran
ska de intressanta produkter 
som visades på Stockholms
mässan. 

Sedan Janic gjorde konkurs 
har det varit tyst en tid om PET 
2()()/, den första färdiga hobby
datorn på den svenska markna
den, men nu säljs den åter i 
kvantiteter genom den nya 
agenten Datatronie AB. Firman 
har fleråriga erfarenheter av just 
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pare från Atew. Tanken går till 
USA , där nya mikrodatorin
dustrier växer upp , bildade av 
avhoppare, som i sin tur har 
bildats på samma sätt! 

Compelec började med mark
nadsföri ng på hobbydatormark
naden med märket Mits Altair. 
Den amerikanska ti llverkaren 
som var först i världen med att 
lansera hobbydatorer har nu 
övergett denna sektor och vän
der sig i dag med mindre affärs
datasystem till småföretagare. 
Så har även Compelec gjort. 
Man erbjuder såväl hård- som 
mjukvara för bokföring, lager
hållning, ordbehandling, per
son- och kundregister för små 
eller mindre företag. Som kom
plement till Altair-datorerna har 
man terminalen Soroc JC /20 . 

sit y of California i San Diego 
har utvecklat. De fyra integre
rade kretsarna är av 40-pinnars 
utförande. Maskinen har 18 k 
ord minne, två serieportar med 
V24-snitt , två 8-bitars parallell
portar och en inbyggd " tloppy 
disc controller" (i nnebär att 
hanteringssystemet för diskar är 
inbyggt men att man får kom
plettera med mekaniken). För
utom Pascal finns även basic
kompilator, filhanterare, redige
rings- och felsökningsprogram. 

Datorn Apple II 
finns nu i Sverige 

Apple 11 finns nu i Sverige. 
Representant är Globe Electro
nies. Man var först med en 
kompakt design där dator och 
tangentbord är sammanbyggda 



till en koncentrerad e nhet. Ko n
ceptet ha r sedan följt s av bl a 
Exidy Soreerer, ABC 80, Ohio 
S eientifie m tl. Apple II ä r in
tressant bl a därför a tt den ha r 
grafiska möj lighe ter och färg. 
Den kostar över di sk 8500 kr + 
mom s och då ingå r 8 k ROM för 
basic och mon ito r sa mt 4 k ord 
RAM för progra m . D ä rtill be
höver man e n tv-mottaga re so m 
då helst skall ha fä rg för bäs ta 
utn yttjande av datorn s ka pac i
tet. 

Apple s ta rtade s 1976 av St el' l' 
Wosnak, so m ko m frå n Hewlell 
Packard och Steve l obs, so m ti 
digare a rbetade på Atari med t v
spel. I dag planera r de t V, I 

gru ndarna , so m nu ä r 27 resp 23 
å r, tillverkning i Europa genOJll 
ett samarbe te med ITT. D e ma
skinerna kommer a tt sälj as un 
der ITT-na mn et. Verksa mhe ten 
började i ett garage. Appll' 
Computer Inc ä r nu ett mång
miljonföretag so m spottar ut 200 
da torer om dagen . För de n 
svenska ma rknade n ha r ge ne
ralagenten tagit fram e n lju s
penna och e tt diskopera tiv sys
tern som utvec kl ats vid Linkö
pings universitet. 

Telmac-datorn 
nu kompletterad 

RCA fa nn s företrä tt a v svens
ka representanten Fertronic AB 
oc h å terförsä lja re n fö r hobby
markn aden BHIAB. D a torn 

tern so m s ka ll tes tas, eller så 
ka n den ko mpletteras med s kri 
vande termina l och tlexskivee n
he t. -

Vi skall i de t hä r samma n
ha nge t nä mna äve n den hand
ledni ng som nu finn s på sve ns ka 
till p rocessorn CDP 1802 . D e n 
114-s idi ga A4-s kriften gå r de
ta lje ra t in på olika pra kti ska 

Fig 6. ,1/1 .11'1'111 .\chllck III cd CII dalor 
som malspelare har blivit populärt i 
USA och i Sverige är if/te il/lresset atl 
ta miste på. På bildef/ söker Randi 
Solvallg , IlIterelko , slå datom med 
Per Lilldberg. Elfa som åskådare. 

baud , 5-8 bitars ordlängd . j ä mn . 
udda eller ingen paritet och I 
eller 2 s toppbita r. På tv-s kä r
men prese nte ras 16 rader med 
64 tecken. Bilden rollar uppå t då 
LF (ny rad) görs på sis ta rade n . 
Återförsäljning ske r bl a geno m 
Elfa , som ställde ut te rmina le n i 
Göteborg , 

En mycket liten termina l fann 
vi hos Tel Inter . D en ryms näs
ta n i fickan . om man rå kar ha 
stora fickor , och ' innehå ll e r 
tangentbord oc h display för e n 
rads informat io n med 32 tecken. 
E n va nlig videoomvandl a re 
fi nn s som optio n så a ll te rmin a
len kan kopplas till e n tv-motta
gare. 

And ra tillägg ä r inbyggd mo
dem för a ku sti sk öve rföri ng oc h 
kortläsare. Framför a llt lä mpa r 
de n sig för se rvi ce . Pri s ca 3500 
kr i grundutfö ra nde. 

Kan mikrodatorer 
styra ångmaskiner? 

Ka n ma n blanda hundra å r 
gammal teknik med modern 
mikrodatorteknik? J a, varfö r 
inte, resonerade ma n v id Saltco 
AB och ställde så ut e n mode ll 
å ngmaskin , vars funktioner 
öve rvakade s aven mikrodator' 
På en Datacolor Mo vetest -te r
minal v isade ma n i färg e tt fl ö
desschema fö r de o lika funktio
ne rna. På diverse s tä lle n på 
å ngmaskinen fanns giva re för 
tryc k och tempe rat ur . M ikro-

ra fine sse r so m den är helt en
sam o m . 

På ko rtet. v ilket liksom Kl M 
I ha r tangetbord och fyra siff
rors indika tore r för ad ress oc h 
två s iffror för data . finn s e n 
tvåleda rs utgå ng so m a nslut s till 
e tt osc ill os ko p . På detta pre
senteras då datai nforma ti o ne n. 
H ur är de t då möj ligt a tt pre
se ntera tecke n öve rfö rda med 
bara e tt led ningspa r? H e mli g
hete n ligge r i a tt ma n lå te r 
oscillosko pe t svepa med e n för
utbestä md has tighe t. Ma n av
länka r så i Y -led oc h bygger upp 
teckne n med stapla r vars to ppa r 
är sneda. M a n kommer då bara 
a tt se de sneda e le me nte n i to p
pen till samma ns bilda e tt tec
ken . De ve rtika la fl a nke rna ä r 
så snabba a tt de pra kti skt tage t 
int e sy ns. Ko rte t kan äve n a n
s lutas till tt Y (20 mA ström
s linga) e ll e r RS 232-termina ler. 
M onitorprogra mme t ä r ovanligt 
o mfa tta nd e oc h li gge r i e ll 4 k 
o rd stort läs minne . D e t omfa tta r 
även 30 funktioner. 

Stordatorer på kortnivå 
Om vi för e tt ögonblic k lä m

na r hobbydatore rna på M icro
tec h oc h gra nska r vad so m ä r av 
intresse för indu s trin finner vi 
t ex a tt Mieron ova, mikroda torn 
frå n Data General. nume ra re
prese nteras a v Nordisk Elektro
nik. E n a nna n intressa nt tilldra
ge lse iiI' a tt Gösta Bäckström se-

Fig .J . fJn' \t ' lIlalifJlIl' 1l a v (Il1gmaskill t1 Il .\ tills/a lld 
(Se j;g l ) skedde på ell färg-TV-mollitor . 

Fig 5. 1,'lImterm-6 heler dell hiir talal/(Ie dalom 
som tillverkas av Euroka . Eli högtalare återgav det 
mall skrev på tallgelltbordet. 

FiK 7. Frall Paja/a kOIlIlIl f!r d" III111 dllwrjur S·//JO 
buss kort . Obestyckad, med moderkort och lIättagg
regat kostar dell 2 100 kr if/kl moms. 

Te/mae ha r v i tidigare beskrivit i 
RT (se 1978 nr 5). Till denn a 
dato r kan man kö pa e tt tilläggs
kort so m innehå ll e r ytte rligare 
minne. mera a vancerade vid eo
a npass ningsk re tsar och e tt 
komprime ra t basic-språ k , " tiny 
basic" , so m ligger i e n 2 k byte 
s to r ROM-ka psel. RCA:s mik
roprocessor CDP 1802 kommer 
att t ill verkas i e n va ri a nt CDP 
1804 , vi lken innehå ll e r ett ROM 
med storleken 2 k byte. D en 
presenterades på ut stä llninga rn a 
men kommer tro ligen inte a tt 
vara tillgä nglig förrä n a ndra 
kvarta let 1979 (gä ll er USA). För 
COSMAC -dato rerna finn s nu 
ett se rvicehjälpmede l so m ka ll as 
Monitor. Den kan a nvänd as 
som den ä r i s in väs ka med a n
s lutning t ill det mikroda torsys-

funkti o ner vid program mering, 
tid sdi agra m fö r o lika för lopp 
och har i s lutet en sektion med 
exempe l på a nvändarprogra m. 
N ågot a tt b ita i för COSMAC
e ntu s iaste r ! 

Billig terminal för hobby bruk 
Mikroteknik v isade en liten 

billig da ta terminal. som tack 
vare s itt låga pri s väl lä mpa r s ig i 
hobby tillä mpninga r. D en heter 
TVT och a ns luts till en vanlig 
tv-appa ra t (sva rt /v it). A ll e le kt
ronik ä r in byggd i e n låda t ill 
sa mma ns med tange nt bordet. 
Sn itte t mo t datorn följer CC/TT 
V24 -normen (RS 232). D en ka n 
äve n byglas internt för passiv 20 
mA strö mslinga. Man ka n 
koppl a o m för o lika öve rfö 
rings has tighe ter frå n 75 till 9600 

datorn var fö rstås uppbyggd på 
4680-korten . Bla nd de m visade 
man ett nytt processorko rt med 
Z80-processorn. Korte t kan a n
vä ndas so m e n e nko rtsda to r e l
ler som del i e tt 4680-sys tem. På 
kortet finn s progra mminne 
(PROM) med 4 k o rd sto rl e k. ett 
dataminne (RAM ) som ä r I k 
o rd stort , fy ra programstyrda 
räkna re , två 8-b its in- oc h ut 
portar med kontro ll s igna le r oc h 
ett övervakn ingsp rogram i 
hå rd vara C' wa tc h dog") . D e n 
kan även fås Jlled två serie ll a in
och utgångar. 

En intressant I-kort sda to r 
som specie llt vä nde r s ig till 
hobbyutövare är S YM I frå n 
Synertek. D en är hå rd varumäs
sigt kompativei med K/M I 
(MOS Technology) men ha r någ-

da n e n tid tillbaka sälje r både 
Texas Instruments ko rt och 
kret sar jämte progra mmet frå n 
Motorola . S-99 he ter så e tt sys
teJll med 16 bit s datorn 9900 so m 
bas . Ko rte n ä r tillv e rkade i Sve
rige oc h har E uro pa kortsformat. 
T exas ha r e n ege n ko rt s tanda rd 
för 9900, till vilken finns a tt till 
gå e n kra ftfull bas ic . 

Frå n M o to ro la hitta r vi Exo/'
e iser-progra mmet med tillhö
ra nde kret skort. Systemen 
komplettera r vara ndra i s to r ut
s träc kning , v ilk e t möjliggör 
samtidig ma rknadsföring av bå
da ha lv ledarfabrika te n. 

I Elcoma-montern visades 
naturligtvi s Signetics-progra m
met , som nu ha r få tt några ny
tillko mlingar i fa miljen . D et rö r ...... 
s ig om e n progra mmerba r an- ......-
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Fil-: H. V ell kO/J/paklll tlal/Jrll h'xitl)' Sorarer ;alj; i 
Sverige av Hobby Dala. 

Fil-: <J. A.pple /I har 1111 kOllIIIIiII iII SI'eri};e. II l1r .Ier 
vi ell exempel pa dess grafiska /J/ öjligh eler. 

Fil-: 10 . . \ al/onl/l/p"l("/" heler del/ har ZHO-tllII()m 
från SGS. 

passningskre ts 2651 och en 
mångfunktions kommunika-
tionskontrollkret s. Anpass-
ningskre tsen 265 1 är en kom
munikationslänk mellan da torn 
och term inalen oc h är avsedd 
för serie ll asynkron eller syn
'kron överföring i halv e ll er fu ll 
duplex med 16 programmerbara 
öve rföringshas tigheter mellan 
50 och 19200 baud. 

Den andra kretsen 2652 for
materar, sänder och mottar se
riedata amtidigt med bit- och 
byte kontrollerade protoko ll för 
höghastighet söve rföringar. 

Z80 mikrodatorsystem 
från SGS/Ates 

SGS Ates . som är de n enda 
europe iska tillverka ren av mik
roprocesso rkretsen Z80. har nu 
tagi t fram ett kortsystem kring 
denna. Systemet kalls CLZ 80. 
Man har även en s k nanocom
puter. Den kryptiska benäm
ningen avser en I-ko rt sda tor 
runt Z80. sam manbunden med 
en liten räk nedosliknande ter
minal. Den har 4 k ord skriv-/ 
läsminne och mjuk va ran ligge r i 
ett programmerbart läs minne. 
Den är avsedd för utbildning. 
programut vec kling och hobby
till ämpningar. Pri set ligger vid 
låga 2300 kr och den sä ljs av 
Abemi. Solna och BHIAB Elect
ronics. Norrtälje. 

Ett annat fabrikat som Abemi 
företräde r är ASTEC. som bl a 
tillverkar en se ri e kompakta 
switchade nätagg regat med 
lämpliga spänningar och ström
mar för mikrodatorsystem. ett 
litet bandspelarminne med runt
gåe nde band för hobby-mik ro
datortillämpningar och en hf
modulator för signalöverföring 
mellan dator med videoutgång 
och tv-monagare. 

BHIAB visade äve n ett rek
lam-tv-system runt Telll/ac som 
kan visa upp till 12 bilder. Sys
temet kräver ingen fardighe t i 
programmering och lämpar sig 
därför väl för butiksleden. 

Dator med Z80-processor 
från nordligaste Sverige 

I Pajala inte långt från finska 
gränsen till verkas ett datasys
tem med S- IOO-buss för indu st ri 
och hobby tillämpningar. Ti ll 
verkare är Frika Elektronik HB 

och produkten kallas Zall/po 80. 
Återförsä ljning sker genom 
Hobby Data . Malmö och Stock
holm . Hobby Da'ta visade även 
en prisvä rd bildskärmsterminal 
som har sp lit sc ree n. skyddade 
fa lt. sk rivarutgång och reflexfri 
skä rm. Den heter ACT-V och 
kostar 5800 kr. 

Sedan lång tid tillbaka (firman 
öppnade den första eller andra 
specialbutiken för hobbydatorer 
och tillhörande programva ra i 
Europa med invigning redan i 
ap ril 1976) har man så lt Imsai
datorer och gör så fortfarande. 
Eftersom utvecklingen tendera r 
att gå ifrån datorer i byggsats 
mot fårdiga enheter , är nog i dag 
den intressantaste produkten 
datorn Sorcerer från Exidy Inc . 

I nterpretatorn ligger i en ut
bytbar kassett med samma for
mat som 8-spårs audiokassette r. 
För närva rande finns basic och 
assembler men flera hundra in
tressan ta språk kommer i fram
tiden. 

Grafisk bildskärm/dator 
med flexskiveenhet 

COlI/pl/c%r /I är en dator 
med tillhörande fårg-tv-monitor 
och inbyggd fl exs ki veen het. 
Priset är remarkabe lt : 12000 kr. 
Den säljs av Janken minidata. 
Göteborg. som äve n har PET. 
ABC 80 och Ohio Scielltific. 
Den senare är en basic-dator på 
ett kort med tangentbord . Den 
kräver + 5 V 3 A och innehåll er 
mikroprocessorn 6502. 8 k ord 
Microsoft basic i läsminne. 4 k 
ord stati skt skriv /läsminne ex
panderbart till 8 k ord och tv-ut
gång. Grafisk presentation är 
möjlig med upplösningen 
256 x 256 punkter. 

Tecknen presenteras på 24 
rader a 24 tecken. 

Agenten för Ohio Scientific är 
Isotronic. Täby. Man kommer 
förresten där att sälja en 12" 
monitor med amerikansk tv
standard som bl a passar O hi o
korten. 

16-bitars datorer i två varianter 
Kommer 16-bits datorerna för 

hobbybruk ? Frågan är aktue ll 
efte rsom det nu kommer fl era 
sys tem. Den första på sve nska 
marknaden var Heathkit. H II 
baserad på LS I-I I (Digital 
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Equipments mikrodator). 
Smådatorinstitutet , SMDI. på 
Onsala (Får man verkligen nu
mera kall a sig Institu t?) mark 
nadsför nu Technico datorko rt 
med Texas Instruments 16 bita rs 
dato r 9900. Ett annat kort med 
9900 tillverkas av Marinship 
Systems och det passar i S- IOO
buss-system och finns också hos 
SMDI. 

Bland andra 16-bits dator
system ska ll vi näm na Micro
NOI 'a från Data General. den 
nya 16-bitars processorn Z8000 
från Zilog och Digital Equipment 
LSI II. 

De sena re korten återförsäljs 
genom Interelko. I firmans 
monter fann vi en hel del intres
santa ting att se och höra på. 
För den ljudliga de len stod 
Euroka som visade taIsyn tet ise
ring med hjälp av dator. På de
ras nya El/rotenn-6 som är en 
sammanbyggd dator och termi
nal och videoutgång kunde man 
så skriva in text som sedan åter
gavs via en högta lare. Finska 
tekniska högskolan har utveck
lat programmet och av den 
orsaken bröt det återgivna talet 
på finlands-svenska . Några 
skämtsamma sabotörer i form 
av ett par ynglingar lyckades 
förtörna den fin ske represen
tanten på plats genom att slå in 
några van liga finska kraftord . 
som högta laren genast återgav 
under all mänt fniss i bakgrun
den. 

Några givna användningsom
råden för en talande dator är 
system för personer med ta lsvå
righeter , automatiska telefon
sva rare , talande alarmsystem 
och t ex i fl ygplan där man be
höver ta del av information ut an 
att släppa blicken från körfåltet. 
Euroterm-6 kan sägas vara Fin
lands svar på ABC 80. Den kan 
expanderas med Euro-6-modu
ler (som har Europa-format) . 
ans lutas till printer och förses 
med ljuspenna. 

En anna n publikdragande ak
tivitet var ett tv-spel , som ge
nomfördes på en dator byggd 
enligt anvi sninga r i RT . Se fö 
omslagsbilden på RT 1978 lir 12. 

Motorola-programmet har 
några intressanta nyheter på 
processo rområde t . Förutom 
6800 och 6802 fin ns nu 6801. 

Den är programvarumässigt 
kompatibel med 6800 men har 
ytterligare instruktioner, en se
rieport , 128 ords skriv/läsminne 
och 2 k ord läs minne . Den finn s 
även i varianter utan läsminne 
och med PROM. T re tidskretsar 
ingår även. Preliminära datablad 
finns nu även för 6809 , som av
sevärt skiljer sig från 6800 med 
bl a 19 adresseri ngsmoder och 
en snabbare data hanteri ng . och 
den nya 16-bitars processorn 
68000. 

Nascom heter en lit en dator 
som Interelko tar hem och som 
bl a distribueras av Hobby Data, 
BHIAB, Janken m fl . 

Denna engelska hobbydator 
arbetår med Z80 och ligger un
der 2000 kr i pri s. Nu finns även 
ett 19" stativsystem till Nasco m 
som rymmer 12 kretskort med 
formatet 8 x 8". 

Mostek till verkar nu en 
" emulator" för sina processo rer 
3870, 3872 och 3876. Detta ser
vicehj älpmedel, där man ersät
ter den ordinarie mikroproces
sorkret sen med en mångpo lig 
prob, kan anslutas till fl exsk ive
enheter. Det har äve n andra 
probar för kontroll av diverse 
funktioner. 

Mostek kallar systemet A I M. 
vilket står för App/ication 111-
te/face Modu /e. 

Schackspel mot datorn 
I Elfa-montern kunde man 

spela schack med en mikrodator 
som motspelare . Spelet heter 
Chess Challellger och finns nu i 
ny upplaga med 10 skiftande 
svårighetsgrader. 

Andra trevliga produkter som 
vi fann i montern var några in
byggnadslådor, som är avsedda 
just för mikrodatorer med tanke 
på bildskärm och tangentbord. 
T ill verkaren är italienska Teko 
och priset för en typi sk "dator
Iåda" ligger vid låga 400 kr. Y tt 
på programmet är även en erie 
terminaler från franska tillver
karen RTF. 

En annan intressant terminal 
visade Dextraferm , nämligen 
Te/etype 43 med svenska tecken 
enligt S/S 63 61 27. 

Prisbillig enkortsdator 
med skrivande terminal 

En enkortsdator med printer 
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IlYrLlID 
Fig J3. C'II J6-bitars mikruprucessor för S-JOO blls
sell säljs av SMDI , Ollsala . 

Fig J4 . A bellli fö r della lilla balld~pelarlllilllle. Till 
detfilllls balldfråll J mill till 30 mill speltid. 

Fig J5. Micropolisdiskar kumplellerar här ell 
IMSAJ-dator i Hobby Datas IIIolIter. 

Fig IJ . S0S gör 1111 ärell e/l 

Z80-Basic-dator. 

för 20 tecken, sifferindikator för 
20 tec ken , alfanumeriskt tan
gentbord och processorn 6502 
för ett attraktivt pri s, ca 2500 
kr, tillverkas av RockweIl. 

D et ställdes ut av den skandi -

Fig J2 . V ena billiga reklalll-TV-systelll 
fråll Bhiab återger 12 bilder. IlIga 
programmerillgserfarellheter krävs. 

nav iska agenten Micronor. AlM 
65 heter denna produkt , som väl 
lämpar sig i hobbydatorsam
man hang. 

Bubbelminnen finn s nu att 
tillgå från Rock weIl ! D e har en 

kapacitet av 256 k bit. o rgani se
rat wm 1025 block med 260 bi
t'il r : • 

"l1fk~odatorkontrollerat 
soluppvärmt typhus 

Telefrang, Göte borgs-fi rma n 
som bl a tillverkar ett 6800-da
torsystem i europakortformat. 
uppmärksammades för några 
int r(;!ssanta applikatione r av sitt 
system: 

I ett so luppvärmt hus utanför 
Borås har man låtit en mikro
dator styra uppvärmningen, å 
att man hela tiden maximalt kan 
utnyttja de energiomvandlare 
som används: Solfångare. 
smältvattentank och uteluftång-
are. 

K ortsystemet 
successivt och i 
special kort för 

expanderar 
dag finns t ex 
IEE-mätdata-

buss. processorkort med 6802 
och ett mycket starkt monitor
program (4 k), kallat Prota 4. 

M ikrodatorn s stora tillämp
ningsområde är ju <l utomatik
och reglersystem. något som i 
många sammanhang exponera
des på Göteborgsmässans andra 
sektion Seanautomatic. Atew är 
en av dem som just har satsat på' 
mikroprocessorbaserade regler
system. Förutom det redan 
kända LYS-programmet visade 
man en programmerbar kon
trollenhet A /-Le . D en har 20 
kontroll koder för diverse ope
rationer. En annan mikrodator
produkt är ett alarmsystem, 
AP4. som är avse tt för bl a pro
cessindustrin oc h fartygsma ki
ner. Till det flexibla systemet 
kan man koppla en fårg-tv för 
övervak ning. G L • 

Ekonomi -oscilloskopet 
för dig 

Modellerna i T 900·serien 
T 921 - DC t ill 15 MHz. En kanal . enkel lid bas, 
T 922 - DC HillS MHz. Två kanaler, enkel tidbas . 
T 932A - DC till 35 MHz. Två kanaler, enkel tidbas, 
T 935A - DC till 35 MHz. Två kanaler, tid bas med svep· 

fördrOjning, 
T 912 - DC till 10 MHz. Minnesoscilloskop med 

skrivhastighet upp 101250 cm/ms. Två kana· 
ler, enkel t idbas, ~~""''!!I!!Ii.'''''': 

T 922R - DC till 15 MHz. Två·kanaligt oscilloskop fOr 
rackmontage. 

TEKTRONIX för prestanda, kvalitet och 
ekonomi! 

Informatlonstjanst 12 

TEKTRONIX ' oscilloskopserie T900 är utvecklad 
för ekonomisk användning vid service, utbildning 

och produktionskontroll : billig i inköp och drift 
utan att därför göra avkall på vare sig 

prestanda eller kvalitet. 

T900 serien består av fem portabla osci lloskop 
med olika prestanda och ett avsett för 

rackinstallation . 

Gemensamt för modellerna i T 900-serien är: 
en stor och lättavläst bi Idyta (8 x 10 cm), 

kompakt konstruktion och låg vikt (ca 7 kg). 
Känsligheten ligger mellan 2mV/div och 10 V/div 

i 12 kalibreringsteg . Dessutom inbyggd 
spänningsstabilisator och 3 % noggrannhet på 

vertikalförstärkare och tidsbasenhet. 

Till T900-serien finns en komplett uppsättning 
t i llbehör samt beskrivande servicemanual. 

TEKTRONIX AB 
Fock . 171 04 SOLNA. Tel , OB -B3 00 BO. Göteborg 031 - 42 70 35. 
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Hi Fi 
&audio 
Robert Angus: 
USA-rapport 

Förvirrat radiolyssnande ... 
Metallpulverbanden kommer 
Ingen digitalstandard ännu 

• • • 

Fageb'y av PBS Maill OrigillatiulI Termillal. cell/rum illätets IIJa sate/Jitdi.Hri
buerade programsystem. Program som sällds ut fråll PBS-studiorna i Washing
tOll överförs hit via mikrovågsIälIk på det höga alltenIItornet baktill i bilden . 
Parabolerna iförgrundell är alltennerna för sändnillg resp mottagnillg över 
Western Ulli0IIS Westar I kommunikationssatellit. Signalerna trallsmitterade 
fråll Westar mottages över de s k allmänlla tv-stationerna över hela USA jämte 
Puerto Rico samt JUlIgfruöarna. 

•• Då Canadian Broadcasting 
Corporation riktade sin första live
ste reo-sändning från den nord
a merikans ka kontinenten till Europa 
över IlItelsat-satelliten visade det 
sig att även publike n i Po le n. Spa
nien och Israe l. t ex. kunde ta del av 
evenemanget oc h det i full s te reo. 
Men lyssnarna i Calgary fick hö ra 
programme t först två timmar efter 
Londons eller Stockholms - oc h ra
diopubliken bara 600 km lä ngre 
bort . t ex i New York. fick si n sänd
ning av kontraalten Maureen For
rester och National Arts Centre 
Orchestra oj Ollawa i enbart mo
no ... 

Den här konserten a nses ha haft 
den största radiopubliken någonsin 
som lyss nat till en enskild sänd ning . 
Utsändningen trans mitterade s un
der livsbetingelser av 14 s ta tio ner i 
C BC:s English Stereo Ne tll 'ork i 
provinserna Quebec oc h Ontario. 
Därpå reläades sändningen vidare i 
mono över Canadas fem andra tid
zoner. från Stilla Havet till Atlan-

ten. Samtidigt med a llt detta ta ppa
des signalen ut i mon o till de 200 
stationer so m ingå r i USA :s Natio
nal Public Network ( = det icke
kommersiella nätet som dri vs med 
olika allmänna medel och som ger 
"smala" program med kultur. poli
tik . underv is ning oc h debatter tillika 
musik e tc. Red:s an/ll). Och via In
telsat gick konserten över till den 
västtyska sate llit mottagni ngsstat io
nen i Reisting. 

Det här leder mig in på den något 
splittrade situat ionen i USA på om
rådet konsertut sändningar. H är ä rdet 
så. a tt de e nda live-fra mföra nde na 
av symfon isk musik so m kan höras 
från kust t ill kust. ä r de. vilka sänd s 
ihop med televisionens s k simul
casts över the Public Broadcasting 
System . a lltså uta nför de sto ra 
kommersiella kontinenttäckande 
näten ABC. CBS och NBC. Metro
polita n-opera n i New York har stått 
för live-stereo-sändningar på lör
dagsmiddaga rna me n konserterna 
av t ex Bos ton Symphony. C leve-
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landfilhannonikerna . o rkestra rna i 
C hicago. Phil ade lphia. Los Angeles 
m n distribueras näs ta n bara som 
bandade eve nemang. Då t ex Bo
stonsymfon ike rna spelar i Tangle
wood i västra Massachusetts i sin 
se rie sommarko nserte r varje år . 
Iransmitteras det he la ca 200 km till 
Boston. och sä ndningen går då i s te
reo över en länk e ller kabel. N ågon 
av Bostons fm-sända nde sta ti one r 
sk icka r ut signalen i lu ften a lltso m 
den kommer me n sände r samtidigt 
lillbaka de n till stat io ner i bl a Ha rt 
ford , Con necticut. och Amherst. 
:vt assachusett s. vilka pla tse r ligger 
omkring ha lvvägs mellan Boston 
och stä ll e t för konserten . d v s 
Tanglewood. N å, frå n Amherst re
läas utsändningen till en stat ion i 
Albany. New York , ungefar 55 km 
väster om platse n för uppförandet. 

u tar den stat ione n vid i mono - är 
ni med? - och täcker in en viss a rea 
med detta. Slutresultate t blir. a tt e n 
lyssnare alldeles utanför est radom
rådet i det här friluft s- och semester
reservatet med e n a ldrig så kapabel 
stereomottaga re e nbart kan höra 
konserten i mon o .. . 

Annars drog Boston-musikerna 
fullt hus då de öppnade säsongen i 
Carnegie Ha ll i New York . Det här 
fick si na följder. Då konsertbesö
karna tyck te sig uppfatta något de 
trodde va ra eldgivning frå n en 
kry pskytt inne i sa le n började de s lå 
omkring sig och t o m dyka frå n ra 
derna mot parketten för att sätta sig 
i säkerhe t. Men det fa nns ingenstans 
att ta vägen ut i den av entus iaster 
packade konsertbyggnaden. Också 
medlemmar av orkestern trodde att 
a ntinge n eld e ller e n ga le n och 
skju tande mörda re kommit lös och 
bröt springande upp från sina pl a t
ser. U nder några minuter hä rskade 
både panik och kaos , sk rik och rop 
p båda sidor om o rkesterns podium 
då uppskrämda massor böljade fram 
och åter. 

Syndaren visade sig vara ett hög
ta larsystem som blivit fel på (med 
knatter och rö k!) kort efter det att 
kapellmästaren Seiji Ozawa inle tt 
sin tolkning av Tjajkowskis Fjärde 
symfoni. 

- Alla trodde sig höra gevärse ld 
och att någon ga lning smög omkring 
med sitt vapen , sade orkes terns ta
lesma n Peter Gelb sena re . - J a , det 
biev panik och hys teri. Lyckligtvis 
kom inge n t ill skada i tumultet. 
Osawa lyckades armbåga sig tillba
ka till dirigentpulten några ögon
blick senare med Carnegie Ha ll-pre
siden te n , violini sten Isaac S tem. 
vid sin sida och de båda ropade lug
nande till åhörarna a tt det inte va r 
farligt a tt å te rta pla tse rna i lugn oc h 
ord ning så a tt konserten kunde fort
sätta. 

Bara två gå nger tidigare ha r Bos
ton Symphony Orchestra tvingats 
avbryta ett framträdande under så 
oordnade former - en gång 194 1 vid 
det dramatiska til lkän nagivandet att 
USA a nfa llits av Japan (Pearl H ar
bor. som utlöste USA:s inträde i 
a ndra vä rlds kriget) och så den dag 
då mordet på pres ident Ke nnedy 
förövades i Da ll as . 

Med över 6000 butiker i 3000 stä
der oc h samhä llen öve r hela USA är 
Rad io Shack la ndets i särklass 
största detaljist på hi fi-materielsi
dan. Med den hä r firman ä r det så. 

a tt dess goda reno mme nästa n he lt 
vilat på dess Realistie-program mer 
än på några djärva tekniska gre pp . 
Reali s ti c-g rejo rna ha r a lltid ansetts 
ge god valuta för pengarna. Nu ha r 
inköpare n Allen Selby tänkt göra 
någo t å t bristen på tek ni sk t lite mera 
avancerade varor. Ha n ha r härv id 
lyckats rätt bra och kommit upp 
med nära nog s k sta te of the a rt -en
heter: Ta t ex kassettdäcket SCT-30 , 
som har tre to nhuvude n, dubbel 
capstand ri vning oc h variabel för
magnetisering plus e n del a nnat för 
kna ppa 380 dollars. Spelaren görs 
för Radio Shack av Hitachi och an
vänder den vä lkä nda hopbyggda 
lOnhuvudlösningen. Vidare gör fir
man nu sina egna hi fi-högt alare i en 
fd näskpackarfab rik i Fort Wort h i 
Texas - och där grisarna skrek förut 
finns nu b de döddämpat mät rum 
och fulla labbresurser. För 1979 la n
sera r ma n nu e n 3-vägshögtalare till 
260 dollars och e n stor e nhe t av s k 
teatert yp , go lvståe nde , med en 38 
cm basdel och ett mellanregister
horn av sektort yp. De n förra hög
talaren heter Optimus T-200 och ha r 
i basregistret två 10-t um seleme nt 
med tunga magneter. e n 6,5 tum s 
mellanområdeshögtalare och en 
tvåtums kalott för diskanten ; a llt i 
ett hölje av o ljad va lnöt med måtten 
32 x 32 x 86,4 cm - det ha ndl ar alltså 
o m ett ·'torn". Den enare ljudkä l
lan kostar 220 dollars och heter 
Realistie Maeh On e . Det rör sig om 
en sluten låda med hornd iskant och 
100 W effekttålighet. Mått 72 ,3 x 
44 ,8 x 30 cm . 

På sk ivspe larsidan har den här 

Topphund! Eli ovanligt " berg " klätt
rar de här två på, f ejande en jättestor, 
fyra tOll tung avbild av RCA:s berömda 
(ellgelska) hund som sitter på taket till 
ett av koncernens byggnader i Albany, 
N Y. Jycken är Nipper, han som lyss
nar till husbolIdens röst i trattelI. RCA 
har dammat av honom i sill aktuella 
kampanj och anvällder den Ilästan nio 
m höga hund-statyn för reklaIII. Dell 
är sedan lällge ett välkällt illslag i 
lalldskapet och lockar turister vida 
ifrån. Hunden har nämligen funllits 
sedan 1954 på just det här taket och 
bl a har hans högra öra en inbyggd 
optisk blinkfyr för att varna piloter i 
lågj1ygande plan för "the top dog iII 
Albany". 



ljudets super- I kea-kedjan också na
got att komma med: Skivspelaren 
LAB-Saa. som hävdas ha noggrann
heten 0.0005 o/c med kvartskristall 
styrni ng oc h fas- lås t hastighetskon
troll . Motor: En 12-polig. borstl ös 
dc-se rvomotor. A ll t sköts från främ
re pa ne len . Sälj pri s 260 do lla rs. Mo
de lle n är e n a utomati sk e nke l spel a
re. 

Radio Shack ha r också få tt fra m 
e n egen receive r fö r 600 do ll ars. 
De n ger 120 W/ka nal, Da ta är goda. 
Fyra instrume nt , a m/fm-avstä m
ning. två uteffekt visa re . Fm-dele n 
ä r intressant nog o mko pplingsbar 
mella n tidkonsta nte rna 25-75 ILS och 
vidare uppvisar bak re pa nelen både 
DIN-kontakte r och gängse fonohyl
sor . . . Va rt sikta r ma n? 

Ka nske ä nnu me ra fö rväna nde ä r 
att firma n fa kti skt börjat göra sin 
egen magnettape! Här finns nu e n 
kobolt-dopad ferroo xidtyp av hög 
utstyrbarhet som ska ll ta upp ka m
pen med MaxelIs UD-formel och vi
dare har Shac k ko kat ihop en egen 
kromdiox idtape i de n fd kött- oc h 
fläskindustrin i T exas. Enligt Se lby 
ingår alltihop i ha ns pla n att styra in 
jätteföretaget på e n leda nde plats 
också i kvalite tsledet inom hi fi lik
som att blir e tt lågprisföretag även 
på området förstklass iga o rigina lva
ror och syste m. Det hela inne bär 
allvarlig konkurre ns för branschfö
retagen i öv rigt. 
~ En näs ta n klass isk bit av Ame ri 
ka inom hi fi är vad som ka llas "en
cents-pick upe n" . 

Det hä r begre ppe t ha r vi levt med 
så länge någon ka n minnas. Alltiho p 
började i e n av lägsen fo rntid , då till
ve rkarna hade rätt att avgöra till vil
ka utpriser deta lji ste rna skulle sä lja 
deras va ror. Ski vspe lare var e n ty
pisk såda n riktpri s-produkt som fab
rikanten bestä mde om, inte butike n. 

u dröjde det inte länge förrän man 
i det ledet insåg, att meda n det inte 
gick att ta a nnat ä n det bestämda , 
full a pri set för själva grammofo n
verket, gick det bra att debitera 
kunden ett sepa ra t pris för den pic k 
up som eve ntuellt följde med skiv
spelare n. De n gick också alltid fö r 
någo n symboli sk s la nt till köpa re n 
a v gra mmofo ne n. 

De n här institutione n ha r levt 
kvar i U SA ä nda till nu . Då a nno n
serade Hi-Fi Fo Fum , en kedja o m 
fyra butiker på Long Island , N ew 
York , att var och e n som köpte en 
Stanton 881 S pick up sku lle få e n 
Lenco-spelare grati s på köpet ... 
881 råkar kosta 150 dollars . 

- Hi-Fi Fo Fum har änt ligen gjort 
något vettigt i sake n och satt upp en 
spegel mot det här få neriet , utlåte r 
sig Sta n tons marknadschef iulian 
Trivers . " Ma n ha r satt in pick upe n 
på dess rätta plats i a udios truktu
ren", säger ha n , och det är ju e tt 
notabelt konstatera nde. 
~ Metallpartikelba nden: Firma n 
Hercules Inc i Wilmingto n, Dela
ware , tillkä nnage r att de n tänke r le
verera metallpul ve rtapens belägg
ning i kvantitete r för hugade mag
netbandfabrika nte r som kommer 
med order i bö rja n av 1979. 

Hereules tillverka r seda n lä nge 
ferrooxide ns pulver till såda na 
USA-industrie r som Memorex , Am
pex, Audio Magnetics , Capitol, Co
lumbia och Radio Shack. Från bola
ge\ har inte mycket yppats o m me-

tallpulvrets magne ti ska e ller kelllis
ka ege nskape r. Illen det anses helt 
jä mbörd igt· Illed 3M :s Metafine i frå
ga Olll koerciv it et och retentivitet. 
liksom kraven på fö rlllagnetisering 
och korrigeri ng. Ställlmer detta . 
borde d ispyte n om meta llta pe ns 
sta nda rd iseri ng oc h hårdvara ns 
egenska pe r kunna gå IllOt ett slut. 

Efte r J apa n-mässan Al/dio Fair i 
Tokyo i hös tas hette det frå n 3M att 
de t hä r bli vit e n a kut fråga, de tta 
seda n II till verkare av spelare fått 
fralll ve rsioner som sägs kunna ta 
Metafin e. Det här va r j u vänta t och 
förutse tt. De ak tuella fir lllorna om
fa ttar jVC, Technics , Onkyo Denki , 
Lux , Nakamichi , Pioneer. Marantz . 
Sony, Aiwa , Teac och Tandberg med 
Sharp och Hitachi som täta runne r 
up. 

- Vi presente rade Metafin e som 
ett slags provo kat ion fö r att få igång 
d isku ss ion ino m ind ustrin och o msi
der ett godtagande av de n hä r nya 
te knologin , säger Bob Burnell , 3M :s 
sä lj chef. 

Ha n fort sätte r med att fastslå a tt 
fl ertalet till ve rkare funnit 3M-kon
ceptet godtagba rt och att de gör sina 
nya maskine r fö r att passa Metafine
formeln . 

Och när ko mme r då 3M att börja 
sälja Scotch-märkt metallpul ve r
tape ... ? 

- Vi hoppas kunna börja i tid till 
jul - åtminsto ne i gra nnska pet till 
vårt koncernhögkvarter i St Pa ul ! 
sade Brunett vid tiden för de n här 
inte rvjun strax fö re j ul. 

(Se i övrigt förf:s och RT:s speci
ala rtike l i ä mnet på a nna n pl ats i 
detta nr !) 
~ Det har nu gått näs ta n JO å r se
dan RCA , rätt sinnehavaren till His 
Master's Voice -varumärket i USA 
och Canada , beta lade en konsult 1,6 
miljoner dollars (ca 7 ,2 mkr i dag, 
betydligt mera på den tiden ; RT:s 
anm) för råd o m hur ko nce rne n 
skulle kunna förbä ttra sin image. 

Rådet löd: G ör e r av med Nipper , 
fox terrie rbas tarde n som pryde r - ?
Electrola-skivo rna i T yskland , jVC
kylskåpe n i J apa n , tv-mottaga re i 
Engla nd och ett par miljoner andra 
grunkor runt om i världe n. ipper 
och ha ns fonograf tra tt må va ra 
nosta lgiska, sa konsulte n, me n 
j ycke n ka n knappast stå som symbol 
för ett bolag på väg in i rymdå lde rn 
med ko m m-sate llite r, dato re r och 
digita lte knik . Så RCA köpte rådet , 
förvisade den då 84 å r ga mla Nipper 
till en lite n blaffa på RCA-mä rkets 
skive tike tter , detta mera för 'a tt be
hålla rä tte n till va rumärket ä n som 
något slags ide ntifikatio n av pro
dukten. 

N yligen e ngagerade RCA:s nye 
vd Edgar Griffith s e n ny ko nsult , 
Ken Walker från Walker Group . 
Ha ns råd: Ro pa tillbaka Nipper ! 
Och tyd ligt ä r a tt ippe r ha r lytt 
Husbondens rös t och kutat tillba ka : 
RCA har spa rkat igå ng e n åtta do l
la rmiljoners a nno nska mpa nj kring 
bilde n av hunde n och fonografe n, 
som nu sitte r på tv-apparate r, ra
diomateriel , i tv-ka meror och , gi
vetvis, grammofonskivor. Varke n 
Griffiths e ll e r Walke r vill a vslöja 
hur mycke t av de åtta miljo ne rna 
koncernen betalade för det nya rå
det, me n N o rda merikas ippe r
frälsta får nu e n ny cha ns a tt lägga 
sig till med ko pi o r av vä rlde ns mest 

kopierade och beskådade oljem, l
ning - på a llt frå n bärbara rad ioap
parater t ill videomateriel. 

Originalmå lningen av artis ten 
Francis Barraud kom ti ll t idigt p 
I 890-talet och hä nge r i sty re lse
ru mmet hos EMI i H ayes i England . 
Det va r å r 190 I som U SA-bolage t 
the Victor Talking Machine Compa
ny köp te rä tt e n till bilde n i Nord
a me ri ka och det va r inna n EMI :s 
mode rbolag . Gramophone & Type
writer. sjä lv bö rjade a nvända de n 
som varumärke är 1909. 
~ " Digita lt" var ordet fra mför a llt 
då AES. Audio Engineering Soc iety . 
höll höstko nve nt i ew York. Där 
drogs mer ä n du ss inet " pa pers" i 
ä mne t, spe lades e n digita l sk iva fr n 
Pioneer och visades pcm-adapt ra r 
från Sony . jVC m fl plus e n digita l 
redigeringsenhet frå n 3M . Intressa nt 
nog, me n de t ka nske mest signifi 
kanta d igitaleve ne ma nge t va r e tt 
som inte bl ev av : 

Det möte som AES sta ndard ise
ringskommi tte fö r digita linspelning 
skulle ha hållit. Det av lys tes då 
AES-v icepres ide nte n S tephen 
Temlller kom upp med fr ga n o m 
inte det he la kunde rå ka i konfli kt 
med a ntitru stl agarna. Temmer ä r 
chef fö r importfirma n Gotham Audio 
Corp , USA-agent för bl a Telefun
kens nya TelCom a ntibrussys te m -
och fö r mycket annat som t ex Neu
mann-mikrofo nerna . E nligt vad som 
blivit känt skulle T e mme r ha ut 
tryckt tvive l inför AES pres ide nt 
Emil Torick p att det he la va r lagligt 
i USA på de n grund , att författning
en hindra r e nskilda bolag fr n att g 
ihop om fasta sä ljpri se r liksom att 
fastställa ma rknadsbetinge lser av 
olika slag. Ko mmitte n kunde a llt s 
råka i blåsväder. " Steves invänd
ning ä r att de här sta nda rdfr gorna 
trolige n bö r avgöras ute på markna
de n och inte bakom slutna dörrar", 
sade en ta lesma n för G otham. I 
klartex t : Användare n mäste bli de n 
som avgör hur må nga bita r ha n ä r 
villig beta la för ... 

Det ble v me ningsmotsättningar. 
T ori ck hä nvisade Temme r till AES 
lagutskott ·och att AES , e nligt T o
ri ck , nu som fö rr mås te ha som 
funkti o n att fö res lå och fas tslå sta n
da rde r, vilke t ju ä r e n passa nde 
uppgift fö r ett he lt yrkes in riktat säll 
ska p som AES . Me n Temmer kunde 
inte övertygas och tog råd på sitt 
häll , där ha n blev uppma nad att 
vända sig till F örenta Staternas jus
titi edepartme nt. 

I stället fö r a tt rätt och slä tt ge ett 
g ngba rt råd började de n höge juri st 
som Ste ve T emmer dä r vä nt sig till 
att fö rdj upa sig i alla sakens deta ljer 
på sätt som juri ste r fö r sed hava ... 
T emmer rapporte rade tillba ka till 
T orick och till AES egen juridi ske 
rådgivare , so m fa nn sig nödsakad 
reko mmende ra ko m mitte n att inte 
sammanträda till dess de legala as
pe kte rna bli vit tillfullo kla rlagda. 
Me n att inge t möte hölls betyder 
inte att kommitte n ä r ove rksam. En 
medl em har sagt mig a tt hela digita l
sta nda rdko mplexet fortfa rande 
granskas me n nu på indiv iduell ba
sis. Det e nda ma n inte ka n göra ä r 
att träffas öppet och a tt då bes luta 
något. Steve T emmer ha r inget att 
invända mot va re sig möte n e ller be
slut - så lä nge någotde ra inte läggs 
till grund för standardfö rslag . . . 

Bes lutar J ustitiedepa rtementet a tt 
kommitteer. sammansatta av pro
fessione lla organisationer där med
lemmarna best , r av fo lk frå n firmor 
i ledande stä llni ng. ka n ha mna unde r 
vad som ka llas She nnans Anti trust
Iag , blir de t i prak ti ken omöjligt fö r 
sådana o rgan a tt ut fö ra sta ndard i e
ringsa rbe te . På a udioområde t fi nns 
nu fl era sådana sa mllla nslutninga r i 
a rbete . Th e International Tape As
socia tion möttes nylige n t ill e tt 
kommittemöte fö r studium av möj li
ga standarder fö r meta llpul ve rba'n
den och IHF. Insti tute of High F i
del ity . har fl era ko mmitter i a rbe te 
på sta ndard isering av skivspelare 
och a ndra appa rate r. 

De japa nska till ve rka rna som inte 
tyngs av några likna nde legala fr gor 
har redan sta nda rdise ra t 14 bitar fö r 
pcm-sk ivor och videoadaptrar j ämte 
a ndra pa ra metra r. 

(RT:s anm: l USA finn s oc kså e tt 
antal film- och videokommitt eer in
o m tex S MPTE, fil m- och tv-bra n-
che rnas tek nis ka samma nslutning. 

A lla där ut redda sta nda rdfr gor be
rö r doc k inte a lltid a llmä nhete n d i
re kt. I Europa to rde stora de la r av 
I EC:s arbe te baseras p deltaga nde 
av framst e nde ind ustrimän (n gon 
kv inna vet i tyvä rr inte om). För 
svensk de l ha r vete rligt a ldrig no rm
och sta ndarda rbete ino m t ex SEK 
stött på juridi ska hinder av de n hä r 
sorte n, inte e ns i vä r konsume ri sti s
ka tid . Me n kä nt ä r hurusom t ex e n 
föregångare till Konsumentve rket 
vid tminstone e tt tillfalle " dödat" 
ett stort industriproj e kt i Sve rige 
som avsåg e n viss typ av hushåll s
maskin , vilke n dö mdes ut reda n på 
pappere t. Detta gä llde dock inte nä
got karte ll må l uta n " ba ra" e tt tyc
ka nde kring e n viss maskin- och 
funktio nstyp. Så ha r vi haft fl e ra fa ll 
av a ndra förhas tade översåtl igt be
stä mda av rättningar, ty p till satse r 
till pota ti s och cykla mathys te rin , 
där villkore n ba ra dikterats upp
ifr n .) 

Utstä llarna på AES är a lltid en
ba rt proffsinriktade företag . Hös
te ns begi venhe t i Ne w Yo rk var 
AES stö rsta , både till yta och besö
ka ra nta l. I nte mi ndre ä n 17 a v 8 1 
fö redrag ha ndlade om någon del av 
d igital audiote knik . Dr Thomas 
Stockham t ex ta lade o m digita l in
spe lningste knik meda n Donald Da
vis beskrev ett redigeringssyste m 
för digita la inspe lningar och AR: 
Robert Berkovitz presente rade e tt 
lågprissatt digitals yste m fö r prov
ning av högta la re. (I Europa har 
Ortofon ko mmit lå ngt med två ver
sioner av ett digita lt testsys te m för 
pick upe r, varav de n e na ve rsione n 
skall place ras ute hos ha ndlarna.) 
Audiokonsulte n Ed Greene och 
Richard Burden rappo rterade o m 
behovet av något slags sta ndardi se
rad prax is i tv-st udiosamma nha ng. 
Harry Olson frå n RCA Laboratories 
hade valt tidiga bidrag till ljudåte r
givningens hi sto ri a och Tandbergs 
Herman Lia täckte området ko nst
ruktion av magnettonhuvude n och 
elektro nik ihop med a nvändning av 
metallpulverba nd . AES ege n tid 
skrift , AES Journal , ko m sena re ut 
med ett fullm atat specia lnumme r o m 
digital a udiote knik , samma nstä llt a v 
de n ka nske störste a uktoritete n på 
området, Barry A Blesser , B1esser 
Associates. • 
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MIKRODATO,R FRAN CA-ELEKTRON,IK 
AUDIOBYGGSATSER 

CPU-kort CA-6810 .. Innehå ller CPU 6800, 2 PIA-kretsar , ~ ACIA-kretsar , 
2 e.pro.m-sock lar fö r TBU G-monitor , 2 RAM·k retsa r 6810, anpassn ing fö r 

~~-i~~~t L~~~ r;~~~kPf~~ ~~~~~~ ~~;s~.~: ..:.t.t D2-k il mod ifi erat enligt AT 

Videominne CA-6806. B li r t il lsammans med CA-68lO och ett tangentbord 
en komplett da to r med inbyggd term inal. B i ldskärmen har fo rmat enligt 
teletext ( viewdata , 24 rader. med 40 tecken per rad, 128 ASCII -tecken, 
63 grafi ska symbol er , 7 farge r samt blinkn ing . B eskr iven i AT nr 10 
1978. Levereras med term ina lprogram VTP, v i l ket arbeta r under inter
rupt . Pr is 1.695 :-

RAM·kort CA-6814. 4 kby te statiskt AAM med 2102. Var j e 1k-block 

:~;~~k:;~J.rts~il~Tv ~l:r jll a7;~~.s p~:d97~ ;~~w i tcha r . Två omkopplare fö r 

RAM·kort CA·68t6. 16 kbyte stat i skt RAM med 211 4. Ett 16 k-block som 
"kan adre sseras ti ll $OCXX>, 4000, 8000 eller COOO. Pr is 2.584 ;- . 

EPROM·kort CA-6808. 18 soc kla r fö r 2708-eprom . Fast avkodade ti ll 
adre sserna S84OQ·CFFF (ej SAOOO·A3FF) . D ip-switchar fö r att enab i a va r
je krets. Se RT nr 12 1978. Pr is 568 :- (utan eprom). 

Eprom·programmerare CA-6807. A v sedd fö r 2708, 27 16 och 2532. På ko r
tet f inns programvaran fö r programme r ingen. An vänder ad ressområdet 
$D400-D7FF. Fo rdrar TBUG-mo ni tor . K an även levereras fö r annan m on i· 
tor . Fy ra ledi ga sockl ar finns fö r test av färdiga e pro mkretsar . Se RT 
nr 1 1979. Pr is 1.125 :- . 

Un iversalkort C A-6809, Innehåller A / D och D / A-o mvand lare , pro~ram
merbar ti mer 6840, matemati~k processo r NS MMS7109, di gi talklocka 
och ett ljudslutsteg. Kan anv ändas t i ll ett nästan obegränsat antal t i ll
lämpn ingar . Leverans i mars 1979. Pris e j fastställt. 

Samtl i ga ovanstående kort har Motorolas standardform at och är buss
kompatib l a med M o to rolas Exorciser·system . 

C-låda med plats för 6 st k retskort. N ätdele n lämnar SV / tOA, 12V/ 3A , 
- 12Vjl A och - 26V / 1A. Beskr iven i AT nr S t 978. Pris 1.350 :-
E-låda med pl ats för 12 st kretskort . Nätdelen l ämnar fullt utbyg~d 
SV/ 20A, 12V/ 3A och - t2V/ 1A. Leverans i mars 1979. Pris ej fasts tä ll t. 

KCS-modem CA-6803. A v sedd för kompletter i n ~ av CA-6810 ell er modi 
fierat D2-kit. Kretskort i europaformat 100 x 160 mm. Pr is 178: - . 

Elektrosensitl v printer Matsushita EUY·tO, 40 tecken per rad . Skr iver 
80 tecken i sekunden . Komplett med drive lektron ik och teckenge nerator 
med A, Ä och O . Pris 1.100 :- . 
Tangentbord Keytronie L 1648 med tangenter fö r curso rkontroll och låda 
med färdigt hål. Inkluderar även summer för akustisk signaler i ng . Ett 
tangentbord av mycket god kvalitet. Pris 1.145 :- . 

Modifieringssats D2X för Motorolas D2-k it. Beskr iv et i AT nr 6--7 1978. 
Erfordras om man vill expandera D2-ki tet till en fullvä rdig mikrodator. 
Pris 32S :- . 

Programvara : 
TSUG t. Adresskompatibe[ med Motorolas Mikbug . Fullständigt beskr i· 
v en i AT nr 9 1978. Levereras i eprom typ 2708. Pris 168 :- . 
TSUG 2. En utökad version av TBUG t . Innehåller rutiner för sökn ing 
av bitmönster och 16-bitars adresser, kopie r ing, v erifiering, Sl-laddn in !=) 
med offset och mycket annat. Leverans i mars . Lev ereras i eprom 
ty p 2716. Pri s 298 :-. 

Mixerbyggboken av S iegfri ed Wi rsum 
Svensk öve rs ättn ing . Behandlar oli ka 
ty per av m ixrar och till behö r . 
Inkoppli ngsanvIsni ngar fö r o l ika 
ko ntaktty per och s ignalkä llo r . 
By ggbe skr ivningar på ett flertal 
m ixersteg m ed pr i nc i pschemo r och d ata . 

Fjärrkontroll till rece iver, typ 752 R, i byggsats. 
Med fjärrkontrollen kan man reglera volym, balans vänster/höger, balans fram/ 
bak, presens, bas och diskant. Balanskontrollen är utförd som en spak, med 
vars hjälp man kan panorera ljudet till önskad ljud bal ans där man befinner sig . 
Levereras med 5 m kabel. Kan pA särskild beställning erhAllas med annan kabel · 
längel. LAdan är färdigborrad och fprsedd med text . Lädan har dimensionema 

Fyrkanalspotentiometer med tvA dubbelpotent io· 
metrar pä va rdera 5 k linj . Använ~s bl.a. for balans· 
kont ro ll vid 4·kanals stereo och fcir spelarposition 
i elektron iska TV ·speL 

Moduler för FM·radio 
Med dessa färdigt rimmade moduler frAn Philips kan man utan svArighet bygga 
en högklassig FM-rad io. LP 1186 är HF-modulen och innehAl1er oscil1ator, 
blandare och första MF ·steg. LP l1B5 är MF·modul och innehAl1er MF ·förstär
kare med begränsare och detek tor. HF-steget har urkopplingsbar A FC. 

150 x 80 x 50 mm. ' .. :"> 

CD-4 dekader för diskret 4-kanal , typ 754, i byggsats. 
Med denna de koder erhAlls 4-kanalljud vid avspelning av skivor enligt JVC's 
CD- 4 system. T ill skillnad frAn Sa-systemet innehAIler en CD-4 skiva fyra helt 
separata signaler, som kräver en mycket komplicerad signalbehandling för att 
Aterges rätt. I spAret pä en CD- 4 skiva fin ns förutom de "vanliga" stereosigna· 
lerna även tvA FM-signaler på 30 kH z, vilka innehåller den extra information, 
som behövs för att särskilja fram· och bakkanaler . I denna dekader sker hela 
signalbehandlingen i tvä linjära LSI ·kretsar. Dekodern är lätt att trimma in och 
är anpassad till receiver 752. Drivspänning 13 volt ca 120 mA. Kretskortet har 
dimensionern a BO x 230 mm. Byggbeskrivning medföljer 248 :-

200 MHz frekvensräknare typ 732 i byggsats. 
Detta är en synnerligen tättbyggd och pr isvärd frekvensraknare för frekvenser 
upp till 230 MHz. Den är försedd med två ingångar A och B . A ·ingängen arbe-

Avstämningsenhet Preomat tar upp tiU 50 MHz och har känsligheten 10 mV/ l0 MHz, 25 mV/ SO MH z. B· 
För förinställning av fem olika program på FM·mottagare. Med den sjätte knap- ingången är försedd med ett högkänsligt ingångssteg och en prescaler, som 
pen kopplas AFC·n till och frln . BestAr av fem parallellkopplade potentiomet · fungerar upp till (och för det mesta en b ra bit över) 230 MHz. Känsligheten är 
rar på vardera 100 kohm. 2 mV/70 MHz, 8 mV/ 120 MHz, 22 mV/23Q MHz. Ingångsimpedansen är 1 M 

49 :- för A ·ingången och 50 ohm för B-ingången. Max, insignal är 50 V för A och 
2 V för B. Tidbasen kan vä ljas i 5 steg med en upplösning av O, l Hl - 1 kH lI. 

Sanken hybridföntärkare $1- l030G Stabiliteten är bättre än 4 x 10- 1 /t im efter 2 timmars uppvärmning i normal 
Effektförst~ .. kare med en maximal uteffekt av 30 W i B ohms belastning. Mat- rumstemperatur. Möjlighet f inns fÖr mätning av medelperiodtid över 1- 10000 
ningsspänning 2 x 27 volt eller 54 volt. Distorsion mindre än 0,25 %. Brum perioder. Max . frekvens i detta fall 2 MHz. Tillsats för mätning av tid och t ids-
och brus lägre än - 90 dB. Känslighet 0,52 volt för f<J 1I utstyrning. Kortslut- intervall är under utveckling. I byggsatsen ingM alla komponenter inkl . oborrad 
ningsskyddad . Endast ett Utal komponenter erfordras för att f A ett komplett lAda och byggbeskrivning. Denna konst rukt ion är utförligt beskriven i Radio 
ettektsteg. 79 :- & Television nr 6- 7/ 1973. Dimensioner 280 x 220 x 67 mm. 

Exklusiv förtö,rtirk.r. fö, st..-eo ..... 4·luinel, typ 752. 
Denna konstrukt ion beskrevs utförltgt i Radio & Television nr 4 och 
5, 1975. BestAr av grund5ats för ster~ 1752A) som kan kompletteras 
med pick·up steg, hörlursf örstärkare , fjärrkontroll, SO·dekoder. 
CD-4 dekader och FM·tuner 765. Fjärrkontrollen medger styrning 
av volym, bas , diskant , balans och preseru. 
Tekniska data 
IngAngar : FM·radio , Pick·up, TV·ljud , Tape 1 och Tape 2. 
IngAngskänsl igheten : Pick·up t ,5 mV/47 k för 600 mV ut. 

Övriga ingångar 260 mV/ 180 k 
Max insignal: Pick-up 100 mV, övriga ingJngar 8,7 volt. 
UtgAngar: tape l, tape 2 (utnivAn beroende på inn ivån) 

slutsteg max t,7 volt / tO k 
hörlurar max 6 volt / kortslutn. säker 

F rekvensomfäng med tonkontrollerna i mitt läge: 
-1 d B inom 25 Hz - 120 kHz , -3 dB inom 7 Hz - 178 kHz. 
Harmonisk distorsion: vid ~ mV utsignal : 0,1 %/ 100 Hz, 0,04 %/ 1 kHz, 
0.09 % vid 10 kHI. 
Brum och brus : (relativt 600 mV pä utgAngen och tonkontro llerna i mitt läge) 
volymkontrollen i min. läge -92 dBA, volymkontrollen i max.läge pä hägnivä
ingAng - 80 dBA, volymkontrollen i max. läge på pick·upingången ",m belastas 
med 600 ohm : -70 dBA, volymkontrollen inställd för 600 mV utsignal med 
5 mV insigoal på pick·upingången som belastas med 600 ohm: - 78 dBA. 
Överhörningsdämpning mellan kanalerna bättre än 50 dB. 
RegleromrAde baskontroll ± 12 dB vid 100 Hl, ± 15 dB vid 25 Hz. Reglerarn
råde diskantkontroll113 dB vid lO kHz,116 dB vid 15 kHz . RegleromrIde 
presenskontroll O - + 14 dB vid 1,6 kHz. Reglerom rAde balanskantroll v/ h 
± 8 dB. f/b 1 10 dB. 
Dimensioner : bredd 520 mm, höjd 70 mm. djup 170 mm. 

Byggsats till grundutförande 
Kompletteringar till d ito 
Pick-up förförstårkare 
Hörlu rsfömärkAre 

752 A 

752 PU 
752 HF 

FM·stereotuner för inbyggnad, typ 765, i byggsats . 
En modulbyggd FM-tuner med IC·bestyckad stereodekoder. Avsedd att byggas 
in i receiver 752. men kan naturligtvis även anslutas till andra förstärkare . Tu
nern drivs med 24 volt likspänning och drar cirka 60 mA. Inställning av statio
nerna sker pä en avstämningsenhet , där upp t i ll fem olika program kan förin
ställas. De ingAende modulerna för HF-steg och MF·steg är färdigtrimmade och 
behöver ingen ytte rligare justering. Stereodekodern har tvA t rimpunkter för 
justering av oscillatorfrekvens och kanalseparation . Denna t rimn ing är dock 
mycket enke l att utföra. Data : känslighet typ 2 JJV för 26 dB S/N. Kanalsepara· 
tion ca 40 dB vid 1 kHz . Distorsion mindre än 0,5 %. Utspänning ca 0.2 volt . 
Kretskortet hardimensianerna 102 x 137 mm. Byggbeskrivning medföljer. 

FM-Stereolurner, typ 775, i byggsats. 
Samma tuner som ovanstående men komplett med elegant läda och 
inbyggd nätdel. Förberedd för inkoppling av störningsdämpare 761 
(se nedan !. 

Störningsdämpare, typ 761 . 
För komplettering av FM-stereotuners. Inkopplas mellan detek

"TOrsteget och stereodekodern.· Dampar effektivt Impulsstörningar 
från eX.vls. bIlmotorer. Komplett byggsats med fiHdlgborrat 
kretskort och byggbesknvnmg Beskriven även I Radio"'" Tele v1S1on 
nr 5/ 1977 49:-

Toppvärdeivisande utstyrningsindikator, typ 768. 
Med denna indikator inkopplad till bandspelaren har man en perfekt kontroll 
av den inspelade signalens st y rka. Tack vare att ind ikatorn inte har den meka
niska tröghet som ett visari nstrument har, minskas risken fö r överst yrning vid 
inspeln ing av t rans ient rik musik (Lex. frän pi ano). Skalan bestä r av 12 Iysdioder 
graderade från - 20 dB ti ll + 3 dB. De t re högsta.grader ingarna är markerade 
med rooa d ioder, de övri ga med gula dioder . Max imal känslighet för att få O dB 
ind ikering är 200 mV. FrekvensgAng:m är inom 0,5 dB mellan 20 och 20 000 
Hz. I byggsatsen ingä r byggbeskrivning, läda med färdig frontpanel och nätde l. 
lådan har dimensionerna t54 x 85 x 60 mm. 

INGENJÖRSFIRMA CÄ-ElEKTRONIK AB 
Box 2010,13502 TYRESÖ 
Orderte!. 08 · 7423401 må-to 12.30-16.30, fre 12:30-1 5.00 
Postgiro 19 50 26 ·0 Bankgiro 490·8448 
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Alla priser 

ink!. 20,63% moms, 
Frakt tillkommer. 



o 
Komponent Kronan I(atalogen ver 

Komponenter, byggsatser, 
instrument, verktyg, böcker. 

Sändes mot 8:- i frimärken. 
Gratis till skolor och berörda företag 

samt institutioner. 
Specifikat ion : 

Max rek . fÖrstarkaruteflekt : 100/ 140 IW/ dBpJ 
Akustisk uteffekt vid max rek . 

0.0 . _ __ _ 

MaTer Import 
Fack 
22002 Lund 
Tel. 046-1477 60 

Butik: 
Karhögstorg 2 

Lund 

förstarkaruteffekt : 116 dB 
Volym: 51!iter 

Frekvensomfång enl . DIN : 25 - 20.000 Hz 

Verknmgsgrad ; 0.4 % 
Impedans: 8 ohm 
Princip: Basreflex 
Högtalarelement : 

bas 1 st 25 cm ytlerdiam . 
mellanregisl er 1 st 10.5 cm yn erdiam. 
diskantregister 1 st 2,5 cm " soh dome Iweeter" 

Skicka 
efter 
vår 
broschyr! 

Anslutning : 5 m kabel ., • 

Ett företag med 6 år på nacken inom elektroniken 

Delningshakvansl .. l, 1.000. 4.000 H, ~ DEX Bagargatan 35, 
Måtlb x h x d. 38 x 62 x 32cm (~ JU \\)) 611 00 Nykopmg, 
r,aslagValnOl .sva"ak ~ jl Tel. 0155/151 91 

InformallonSlJanSl 13 I l1fll"lht IHJJl~I,a nSI 14 

HIGH/SUPER-PRO. FRAN WERNOR 
MIXERMODUL 

Komplett ingångs-mixer-modul 
med 3 tappningar, 3-vägs ton
kontroll , högpassfilter samt pan
pot. Allt detta på ett kretskort 
vilket gör enheten mycket lätt
byggd . Data som övriga High
Pro systemet. Modulen finns 
även i Super-Pro version . 
Levereras i ol ika utföranden 
med avseende på frontplåt , 
antal omkopplare , relä m m. 

PRIS: 495:- Std inkl. moms 

AKTIVT 
DELNINGSFILTER 

..,PC101 är et! komplett 
trevägs aktivt de ln ings
fil ter med mittbasopti on 
och omkopplingsbara 
delningsfrekvenser . r-
Nätdel och in/ut kon-
takter D IN är monterade 
på kortet. Kretslös- ,. 
ningen är lånad från ("\ 
High-Pro systemet för 
studio kompatibla 
prestanda . 
Chassie ingår ej i ---" 
byggsatsen. 

Data , 

SI .. ts.eg 

. .. 
Frekvensgång : ~20 kHI Deln ingsfrekv.: 12 dB /oktav 
Förstärkning , Ma< O dB Bas / mellan 400 , 600 , 1000 Hl 
Harm. dist : < 0,1 % Mell an/d iskant , 4, 6, 9 kHI 
IM disL < 0,1 % And ra frekvenser kan levereras 
S/N : 70 dB M ax utnivå , + 20 dBu 

PRIS: 495:- inkl. moms 

VAR KATALOG 
Får du mot 4:- (i frimärken) 

High-Pro består dessutom av : 
VHH100 RIAA Ingångssteg 

stereo 
VHH200 Tonkontroll stereo 
VHS100 Mikrofon / Linjeförst. 
VHS300 Universalförstärkare 
VHS350 Hörtelefonförstärkare 
VHS400 M ixerförstä rkare 
VHS500 Trebands tonkontroll 
VHS520 Trebands tonkontroll 
VHS600 Universalfilter HP/ LP 
VHS700 Toppvoltmeterförst. 
VHS71 0/ 711 Toppspännings ind . 

Handledning i Mixerbyggeo 
Pris: 10:-0 

V i har även ett sort iment 
komponenter för mixer- och 
ljudanläggn ingar : Potentio
metrar, reglar, ratta r, mät
instrument, slutsteg, omkopp
lare, kabel , nätaggregat, 
m. m. , m. m. 

Box 72. 13301 Saltsjöbaden. 08/7176288. Torsvägen 61 
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S PECIA LE L E K TR O N I K 
II 

RENGOR FÖR AUOIO 

& ANTISTATBEHANDLA 
B RUSREDUCE RINGSSYSTEM 
i stereo . Ger minst 30 dB dyna
mikvinst utan pumpeffekter eller 
modulationsbrus. Byggsats med 
mont. kretskort. Ca-pris 960:
plus moms. 

DYNAMIKVARIATOR 

med "disco·anlislal" 2 kanaler . Möjliggör steglös reg
lering av dynamikområdet för 
kom p ression eller expansion.En 
lätt expansion ger »Iyft»åt ljudet. 
Även lämpad för brusreducering. 
Mont.k retskort. C a-pris 580:
plus moms. 
SUB -BAS SYNTHESIZER 
för stereo .( A ter- )skapar bastoner 
en oktav under de inspelade bas 
tonerna . Arbetar mellan 30 och 
60 H z. Nivån på basen följer in
signalens nivå . L ämp l ig endast 
fö r effektstarka an lägg n ingar 
med god basåtergivning. Ca-pris 
645:- plus moms. 

STEREO EXPANDER 
beskriven i RT 6-7/77 och 11 /78. 
Ansluts en stereoanläggning och • 
fördröjer ljudet till ena högtala
ren vilket verkar expanderande 
på stereobilden. Tillsatskort 
finns för ökning av förd röjning
en samt för brusreducering. 

ECHOIZER 

Testa och begär information hos Din radiofackhandlare! 

beskriven i RT 11/78. Ansluts 
Stereo E xpandern och möjliggör 
därvid olika former av efterklang 
l eka samt ljudeffekter . 

Box 89 
radiofackhandeln O I Distributör för B l·t~ 

175 22 Järfälla INGENJÖRSFIRMA 

Flera godbitar finner Du i vår 
katalog som Du får mot 5 :- i fri
märken eller insatt på postgiro 
1 6377-4. 

ELEKTRONIK AB LEIF MARENlUS & CO HB 
Box 5086,42105 VÄSTR A FRÖLUNDA. T e lefon 031 - 29 80 86 

In fo rrnatlOnsljans t 17 Informa t lonst jansl 18 

NYHETER från sabt~QjE§ (Id 
LÄTTBYGGDA INSTRUMENT-BYGGSATSER! 

Modell 2000 Digital-multimeter 
Ett 3112 siffrors Instrument i proffsklass I 

• Ba snoggrannhet 0.1% ± 1 siffra 
• Automati sk polaritet och nollställning 
• Visar ±1999, aut. område sin dikeri ng 
• Inbyggd kal ibre ring srefe rens 
• Öve rbe lastn ingsskyddat 
• 9 mm LED display, batteridrift 
• Dim. 2o.x16,5x7,5 cm, 0..7 kg 
• Instrukti v steg - för-steg 

bygg be sk r ivning på svenska I 

Modell 8100 Frekvens-räknare 
Ett avancerat Inst rum ent , kon struerat 
med det senaste inom LSI -teknlken 

645:-
jnkl. moms 

DC volt : 100. fJ-V - 140.0. V 
AC volt : 10.0. fJ-V - 10.0.0. V 
DC amp : lO. nA- 2 A 
AC amp : 10 nA - 2 A 

Resistans: 0.1 ohm - 20. Mohm 
Ingångs impedans : lO. MOhm, 25 pF 

Fabriksmonterad och kalibrerad 875:- ink!. moms 

• 8 siffrors LED display, flytande decImalpunkt 
875:-

ink!. moms 
• Noggrannhet: ~ 1 siffra + tidbasens nogg rannhet 
• Valbar upplösning 0.1 Hz, 1 Hz, lO. Hz 
• Valbar dämpning xl. xlo., xlo.o. 
• Känslighet : mindre än 10 mV RMS /5o. MHz 

" 20. mV RMS / lo.o. MHz 
• Valbar inimpedans 50. ohm eller 1 Mohm 125 pF 
• Tidbasens stabilitet: ± 5ppm l år 
• Temperaturstabil itet ~ lo.ppm o.Oe - 5o.

o
e 

• Överbelastningsskyddat till 4o.o.V peak 

Mätarnråde: 
20 Hz - 100 MHz garanterat 
(10 Hz - 12o.MHz typical) 

med prescaler: 

20. Hz - 60.0. MHz garan terat 
(10. Hz - 650. MHz typical ) 

Tel. 0.44 - 84149 

mefa Electronic Import 
Box 4029, 28104 Hässleholm 

Informat ion stJanst 19 
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VI lÄR DIG 
DATOR-TEKNIKEN 
Du behöver det för att hänga med i utvecklingen och 
de fina jobben . 

Vårkurs SYSTEM 78 
är rätta vägen att lära sig mikrodatorn . Kursen vänder 
sig till ingenjörer, elektroniker, lärare och hobbyfolk. 
Du bygger en liten dator i etapper och lär Dig hur 
blocken fungerar och hur de arbetar tillsammans. 
När Du är färdig vet Du mikrodatorns uppbyggnad 
och hur den programmeras. 
Kursen är på svenska, men Du får "datorengelskan" 
på köpet. 
Vi håller lågprislinjen: Allt material och 8 kursbrev 
(1098:50) . 1325:- ink!. moms. Eller: Brev nr 1 
265:- och var 14:e dag 7 ggr å 160:- . . 
Moms ingår och allt portofritt . 
Frivillig avslutningsuppgift som insändes och rättas, 
varvid intyg om genomgången kurs erhålles. Kostnad 
50:-. 

TVEKA INTE BESTÄLL NU 

ELEKTRONIKTJÄNST I HJO 
BOX 40,54400 HJO Tel. 0503/123 94 

- för böttre ljud -

MÄSTERVERKET 

,tllonS ljanst 20 

[jJiiBllJQ 
2 -spårsband,spelare 

MX 5050-B 

BANDSPELAREN 

SOM BORDE KOSTA 

DUBBELT SÅ MYCKET 

iämför siälv! 

Ingen annan bandspelare ger så mycket för pengarna 

.. Servostyrd DC· kapstanmotor 

• Variabel hastighet 
.. Omkopplingsbar för 3 hastigheter och 

samtidig korrektionsändring 

• Klickfri in- och utgäng vid "flygande" 
inspelningsstart eller redigering 

* Omkopplingsbar inspelningsnivå 

• OrdKopplingsbar balanserad utnivä 
* 24 dBm överstyrningsreserv 
* Inbyggd testtonsosciUator 
* Stora VU· meters med toppvärdes

visande Jysdiodsindikering 

.. Plug-in Permalloy tonhuvuden 
• Extra avspelningshuvud vilket möjliggör 

avspelning av 4-spårsband . 
.. Förberett inspelningsläge med bli nkande 

varningsindikering 

.. Bandtransportslogic som tilläter direkt 
övergäng fr snabbspolning till in-/av
spelning 

• Justerbar kontrollyssning vid snabb· 
spolning 

.. Räkneverk med minnesfunktion 

.. Redigeringsläge med lösa bromsar eller 
stoppad högermotor 

• Perfekt synk- möjlighet vid "over dubb" 
• Omkopplingsbar mellan NAB och IEC· 

korrektion 

.. Justerbar bias och inspelningskorrektion 
pä frontpanel 

* Mikrofoningång med omkopplingsbar 
förstärkning 

.. XL R-kontakter för samtliga ut-/ingängar 
• Alla manöverfunktioner fjärrstyrbara 
• Skarvskena ovanpå huvuddonet 

INTE RSONIC AB Box 420 12604 Hägersten Tel. 08 - 88 03 20 
Gener~l~gent för OTAR I ELECTRIC CD., Ltd 
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HE.A..THB::IT 
Ledande inom elektronikens alla områden 

• DATORER • INSTRUMENT 

• UTBILDNINGSSATSER 
(Nu även för gruppstudier) 

• AMATORRADIO 
• BIL- och HEMELEKTRONIK 

• HOBBYELEKTRONIK mm 

)·~r~~~-~ 
{ (t~_~ 

~ 

.. 
tl.U.ll. 

i'035~ 1 -.:: - , . 

o .1~- . > le?· - ·(~~i·'"' 
"';"--"-

-- - --

WH-14 LINE PRINTER 
96 tecken ASCII. Stora och 
små bokstäver. 80, 96 eller 
132 kolumner. 165 tecken 
per sek. Interface RS-232C 
elle r 20 mA loop . Baud 
rates 110 t ill 9600. 
Monte rad 5.895:-
ex. moms. 

10-4205 OSCILLOSKOP 
DC-5MHz dubbelstråle . 
10mV käns lighet. Svep
hastighet 200ms t ill 0,2us 
i 7 steg. X-Y kopplat. 
Monterat 2.495 :-, 
Byggsats 1.571 :-
ex . moms. 

IP-2718 UNIVERSELLT 
DC AGGREGAT 
Tre flytande utgångar, O
SV 1 ,SA och två 0-20V 
0,5A. Dessa kan serie
resp. parallellkopplas hur 
som helst. Utsökt för labbet 
eller experimentbänken. 
Monterat 904 :-, 
Byggsats 572:-
ex. moms . 

ID-4001 DIGITAL 
VÄDERSTATION 
Visar vi ndhastighet, vind
riktning , temperatur (inom
och utomhus), barometer
tryck, tid och datum. Lagrar 
max- och minvärden av 
samtliga parametrar. Visar 
även tidpunkten när dessa 
värden uppnåtts . 
Byggsats 2.143 :-
ex . moms . 

Upptäck allt det fantastiska som Heathkit kan 
erbjuda. Beställ en katalog . 

r-----------------~ I ~ HEATH ~ 1 
I Sänd mig grat is katalog1MWHM-N I 
I RT2 -79 I 
I Namn .. ... ... ... ... .. .. .. ............ .... ..... .. ... ....... ...... ..... ... .. ... .. .... ..... ....... I 
I 
I Adress ... .. ... ... ........ ...... ... ....... ... .. ....... ... ..... ......... ..... ... .... .... ... ... ... 1 

~:~.~~~.~~:~.~~.~.~~.~~.~ .J 
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Acoustic 160 
160 liter 160 W 
Acoustic - högtalarbyggsatser be
står av färdigmonterade lådor, val
nötsfanerade eller i svartbetsad ek. 
Med byggsatserna följer allt som be
hövs för att få ett par helt färd iga 
högtalare i samma finish som ett par 
fabriksbyggda men till ett mer tillta
lande pris. 

ACOUSTIC 
CELESTlON 
CORAL 
OS 
ELECTRO
VOICE 
GAMMA 
GOOOMAN 
ISOPHON 
JBL 
KEF 
PEERLESS 
PHILIPS 
RCF 
SEAS 
SINUS 

HOGTALAR
ELEMENT 
FILTER 
TRA'SATSER 
70180 HORN 
SPOLAR 
KONDENSA
TORER 
PICK UPER 
TYG 
SKUMFRONTER 
M.M 

NY KATALOG FÖR 1979 

Demonstration och butiksförsäljning: 

Oppet: månd. -fred. 11 - 18, lö rd. 11 - 14 

--------------------------------~ 
SÄND MIG GRATIS KATALOG '79 

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

Adress .... ... ..... .... ... ... ....... ... ..... .... . 
RT 2-79 

Postnr .... ...... .. Ort ... ... .... ... ... .... . 

InformatlOnstjånst 23 

ELEKTRO·DATAKONSTRUKTÖRER 
Köp Datakretsar t i ll verk ligt låga priser , och av kända fab· 
rikat. Vi är DISTRIBUTÖR ER för AT EX,TEXAS·lnstruments . 
MOTORLOLA, ZILOG , FAIRCHILD, NATIONA L, RCA. NEC, 
INTEL, AM , PH ILIPS m.fl. Några prisexempel: 

2102 F 1024 x 1-Bit Sta ti c RAM 350 ns . 
1702 A/2 256 x 8-B it 450 ns . . 

12 00 
63 :50 

Dagspr is 2708-L 1024 x 8-B it 450 ns low power . .. . 
27162048 x 8-Bit 450 ns NU ATER pA LAG ER 

Dagspriser . . . 
8080 och Z 80 i all a utförande , och med samtliga Support
kretsar . 

Trans ist orer , Kon densat orer , Motstånd , Verktyg , och myc
ket annat kan ni hitta i vår nya 180 sidiga KATALOG som 
kostar 7:00 + portokostnader. 

NYHET 
Helt färdiga NÄTDELAR komplett med transformator, på 
ett g lasfiberkort. Lämpad för strömförsörjningsarbete till 
TANG ENTB ORD, DATA-uppkopplingar, m.m. 
NÄTD ELARNA finn s i 2 utföranden. 
TR 01 är ett 3 SPÄNNINGS- NÄT DEL, där man kan välja på 
± 5.12, 15 VDC 20 mA samt som fast 3 dje spänning + 5 
VDC 800 mA. 
TR 02 är ett 2 SPÄNNINGS-NÄTD EL. där man kan välja på 
± 5.12,15 VDC 800 mA. 
(Vid beställning uppge önskad spänning) 
TR 01 kostar. 185:00 

128:50 TR 02 kostar. . .... . . 
Priser inkl moms. 

iW1'!!,~~!~~~ 
Butik: Sveagatan 1 

Postadress: Box 9343541 03 SKÖ VD E 
Tel. 0500-863 80 Informatlonstjanst 24 

OSCILLOSKOP 
med KVALITET till 
BÄSTA PRISER 

DARTRON typ 012 

Två kanaler: 
D10 (1 OMHz) kr 1790:
D 12 (1 7MHz) kr 2290:
D20 (20MHz) kr 2590: -

En kanal : 
84 (15 MHz) kr 1690:-

V i har många andra kval itets
inst ru ment till låga priser för 
serv ice och laborator ier. 

Begär datablad och priser. 

MIKRODATORN 

Boken MIKRODATORN av Lennart 
Bergström behandlar på ett popu lärt 

. sätt. på svenska. e lektronikens störs
ta landvinning sedan transistorn -
MIKRODATORN. På 260 sidor i 1>5-
format och med 150 ilt. förklaras hur 
mikroprocessorer, m innen och in/ut· 
kretsar fungerar . hl" mikrodatorn är 
uppbyggd. hur den programmeras och 
vad den kan användas tilt. En mikro
dator (8080) beskrivs i detalj med 
schema och funktionsbeskrivning lik
som även det svenska Databoard 4680-
systemet. Vidare behandlas hur ett 
program produceras , i maskin·, ass
embler- och högn ivåspråk. Ett antal 
användbara programmoduler genomar
betas . Ett antal praktiska tillämpningar 
som t ex robot, transient recorder mm 
behandlas ingående. In / Ut-teknik ha; 
ett eget kapitel. Pedagogiskt upplagd 
med övningsuppgifter. Boken kan stu
deras utan föregående kunskaper i di
gitalteknik. Pris 60 :- inkl moms. 
D istribueras genom bokhandeln. fack
press eller d irekt från 
CO MPUTER PRESS 
Box 5038. 58005 Linköping . 

Tel 0451 / 15139 --------- " 

Skandinaviska 
ELEKTRONIK-centralen AB 
Box 23, 281 01 HÄSSLEHOLM 

Sänd . ex MIKRODATORN 
N 

Namn : 
RT 2 -7 9 

Ad ress : 

Postadr : .. . . . . . . •. . .• . . • . . . .. . c L-_______________________ ~ . 
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För dig som vill sälja, köpa eller byta något begagnat. 
Det kostar bara 15:- per rad. Lägsta pris 45:- (3 rader). 

Högst 10 rader. Använd kupongen som finns på nästa sida. 

SWTPC 20k körklar Micbug 
SWT-bug Assembler 8k bas ic 
spel 2 serie, 1 parallellinterf 
6.500: - . Tel. 0693-30052. 

QUM E 45 High Speed Printer 
för bl a minidator. Säljes billigt. 
Tel . 0758-74931 eft. kl. 18.00. 

* Högtalarbyggare * 
Högtalarelement b illigt t. ex . JBL 
2110 580:-, Hokutone W3001 
F08 348-, E-V T35B 315:-. 
Prislista gratis. HiFi Sound, 
Box 415, 62104 Visby 4. 

Diskotekanläggning säljes, 
Mixer TTI profess ionai 2000A + 
2 st. grammofoner Pioneer PL61 
Telefon 08-823909. 

NY KATALOG med god sorte
r ing av elektronikkomponenter. 
Kval itet t i ll låga pr iser. Katalo 
gen sändes mot 10:- bil. i ku
vertet eller ti ll postgiro 20277-0 
U Jonsson Komponenttjänst, 
Box 916, 93 1 02 Skellefteå. 

Mycket bra tremotorig rullband 
spelare Sony TC640, ca 1.200:
Aven 20 st. Maxellband UD35-90 
Telefon 08-4897 13. 

BYGGSATSER till rundstrålande 
högtalare likn. OA 5- 2 samt 
exp horn. 
Bällsta Träindustri AB 
Karlsbodavägen 12, Bromma 
Telefon 08-29 16 16. 

ELEKTRONIK-SURPLUS 
Tulegatan 37 , STOCKHO LM. 
Transf. reläer, högtalare , moto
rer , instrument, m. m., m. m. 
Oppettider vardagar 17- 20. 
Lördagar 10- 14. 

DATAPRYLAR SLUMPAS!!! 
Termils bildskärmsterminal , halv
färdig byggsats. Icom Microflop
pyenh. för S-100 med Ext Basic. 
Flera RAM-kort för S-l 00. Band
spelarinterface för S- l 00. Rems
läsare, Addmaster. 
0756-31805, kvällstid. 

KVALITETSKOMPONENTER 
IC, Trans istorer, D ioder, Ely ter, 
Tantal C , R, Transformatorer, 
m. m. 10-50 % av marknads
pr is. Ex . 2N3055 3:50, SN7400 
0 :80, Ely t 4700MF/40 3:25, Trafo 
12VA 10 :-, Surp lus kretskort 
med kompon enter från 3 :- . 
Ny katalog mot 3 :90 i fr imärker ,. 
SVENSK HEMELEKTRONIK 
Björkhag sv. 14, 58270 Linköp ing 

DJUNGELLJUD fortsätter låg
pr isl injen: ADC XLM mk 3.340 :
etc . Dessutom succen Nisc o NK 
450 en 30W högtalarbyggs. inkl. 
låda 425 :- /par A llt inkl. frakt 
och garant i Te lefon 08-594892. 
Box 334 , 121 03 Johanneshov. 

Ljusk laminat fö r mönsterkort. 
Belzon-Produkt 
Gränsholmsbacken 6 
12742 Skärholmen 
Telefon 08-7107511 

Köpes: 8- eller 16-kanal band
spelare. Aven brusreducering , 
mixer och annan stud ioutrust
ning. Telefon 0297-40548. 

Techn ics kassettdäck RS-9900 
med fjärrkontroll, förstärkardelar 
SE-9060, SU-9070 samt SH-9010 
sk ivspelare SL-1310 Mk 2 med 
Ortofon MC-20. Nypris 20 .000: -, 
säljes för 14 .000:- eller separat 
del för del. 
Tel. 08-814428 efter 18.00. 

Den klass iska sk ivspelaren Pio
neer PL61 med Hall-motor säl
jes bill igt utan tonarm. 
Tel. 031-555053 efter 1630. 

2 högt lådor 70/80 med Phil ips 
bredband 1.250:-. Lämpliga till 
disco sånganläggn ingar hemma
bruk. Peter Johansson. 
Telefon 0175-70897. 

Färg-TV-mönstergenerator fabri
kat CA-Elektronik, RT byggsats. 
Pris 1.900:- . Tel. 08-7654086. 
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GIBSON ENTUSIASTER 
G ibsong itarrer köpes-säljes-by
tes . A ve n rar iteter l Skr iv för 
kostnadsfri informat ion. 
ROCK SHOP 
Box 19073. 200 73 MALMO 19. 

* K N A P P S A T S E R, 
NUMMERSANDARE 

m m ! * 
A llt för telefonen I Info mot 5: -
POL YTRON Elektron ik, 
S jövä gen 16, 546 00 Kar lsborg . 
Tel efon 0505-401 33 . 

TV-rör t ill anständ iga pr iser. 
lista mot porto. 
N ilssons Elektron ik, So Ibacka
vägen 5, 572 00 Oskarshamn. 

JBlI 1 par JBL Olympus S8R 
(LE15A, PR15, HL93/375, 0,75 
+ LX5, N7000) i orig ina llåda 
säl jes 6.000: - / st. 
Tel. 046-144696 efter kl. 18.00. 

Kassettband C90 Maxeli UDXLI
II 18:25, UD 13:50, LN 8:80, 
TDK AD 12:-, SA 16:80, Fuji 
FX 113 :50, Ph i lips Ferro I 12:50, 
C60 TDK AD 10:- , Maxeli UD 
XLI-II 12:80, C46 PyraiOptima 
5:40 + Scotch Masterband. 
Telefon 0380-15323. 

MIKRODATOR Motoro la MEK 
6800 D 2 färd igbyggd , komplett 
med litteratur. Pr is 1.350: - . 
Telefon 0381-13996 efter 18.00. 

Billigt! JBL studiohögt 4315 WX 
200 W , Luxman 85V, p u NC 
Xl , Emp ire 2000Z. 
Tel. 0457-251 50 . Janne. 

2 st. RT 70/80-horn säljes med 
PD50 PH50, Isophon 12" bas 
1.300 - / st. Tel. 0760-87663. 
Upplands-Väsby. 

Säljes högtalare Magneplanar 
Tympani som ny med föt :er, 3 
års garanti. Telefon 08 - 5~ 83 47 
efter kl . 18 utom 11 /2- 18/2. 

PROGRAMVAROR m m Com
modore PET Synthesizer, video, 
beeper m m. Konsultuppdrag. 
Telefon 0762 -11648. 

* HIGH FIDELITY IMALMO * 
V i säljer de flesta kända och 
några okända märken av kvali
tets HiFi. Vi har alltid lågt pris 
på pickuper, tonarmar, högtalar
element och band. Sentecs 8-
ser ie alltid uppkopplad för de
mo . Kom in eller ring så får Du 
veta mer. 
EL TEC Hi-Fi och Stereo 
But ik: V Rönneholmsvägen 59. 
Telefon 040-980860 
Box 5034 , 20071 Malmö 

Nytt elpiano Yamaha CP 30. 
Te lefon 021-137120. 

Skri vande dataterminalOlivetti 
310 med remsperforatori läsare 
110 Baud, säljes. 
Tel . 031-31 4293 el. 046-58906. 

SäJjes oscilloskop. 
Tektronix 543 med plug-in. 
Te l. 08-885690 efter kl. 18.00. 

Köpes: Kortvågsmottagare 
0,5-30 MHz. 
Telefon 0321-14655. 

Stereol!! förstärkare , skivspela
re , högt, kassettdäck , receiv av 
marknadens ledande fabrikat till 
vrakpriser . Ex .: Kenwood , NC, 
Revox , Yamaha, Technics, Sony, 
JBL, Luxman , Pioneer, Nakami
chi, AR, H-K. Tillfälle! Restparti 
av Sonab högtaJare: OA 14, OA 
12, OD 11 i svartlack och va lnöt 
Ljudorama 
Tel. 08-527570 efter kl. 18.00. 



Billigt! Manus till " allt möjligt - begagnat" 
radio & televisions radannonser 

Nr 2 3 4 5 6/7 8 9 10 11 12 
Vtg dag 24/1 28/2 28/3 2/5 30/5 25/7 22/8 26/9 24/10 28/11 

, Manusdag 7/12 16/1 13/2 14/3 12/4 11/6 10/7 14/8 11/9 11/10 
S kriv din annons här! 

D E T' G ~ R I N :34- T E C K E N pA RA ID EN 

"'Jamn: .... . ........................ Tel: ................ . 

Adress: ... . ......................... Postadress: 

)et kostar bara 15:- per 
'ad att annonsera under 
'allt möjligt - begagnat" -
:{adio & Televisions 
·adannonser. Med ku
)ongen här intill är det en
celt att fylla i en bokstav i 
larje ruta och lämna en 
'uta tom mellan varje ord. 
Du ser genast hur många 
'ader det blir och vad an
lonsen kostar. Annonsen 
~år inte vara längre än 10 
~ader. Lägsta pns 45:- (3 
~ader). Har du något be
~agnat att sälja eller vill du 
Köpa nå~ot eller kanske 
byta - da skall -du prova OBS! Endast jörskotts,betalning med check eller per postgiro!! 

"allt möjligt - begagnat"! D Pg 2344-0 (Märk talongen med "RT-radannons") D Check bifogas -----------------------_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._., 

Prenumerera på 
radio & 
televiSion 
så får du den 
direkt hem i 
brevlådan! 

[nte dumt. 

Vill du 
veta mera? 
'adio & television hjälper dig gär
la med ytterligare upplysningar 
Im de produkter som annonseras i 
idningen. Ringa in numren på de 
mnonser som du vill veta mer om. 
Y'arje annons är ju r6rsedd med ett 
lummer. Det är bara att fylla i 
.ortet med namn, adress etc och 
lOsta det till oss. Vi ser till att du 
nabbt får svar. All informations
jänst är kostnadsfri! Sänd In 

.upong<'·n inom () manader. 

PRENUMERATION 

J a. j ag prenum ererar på RADIO & TELEVISION 

c: tt a r fr a m å t oc h få r 12 nr (I I utgåvor) fö r krono r 

99:85 J ag betalar senare när in be talningsko rte t 
ko mmer. 

VAR GOD 07 
TEXTA TYDLIGT! 

207 392 

Eft e rnamn Fo rnamn 

c/o 

Gata. post lada . hox etc 

Post n um mt:r l Ad rt:ss posta nstall 

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

J ag vill veta mer om de här inringade annonserna! 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 IR 19 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3& 
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 
96 97 98 99 I ()() 101 102 103 104 105 106 107 108 109 11 0 l l l l 12 113 114 

11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 J 30 131 132 133 
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 

Fö retag 

Nallln I c/o 

Gata. rostl :lua. ho.'\:, dc 

Postnullllll l:r I Pns tadress 

Land I RTl 79102 
RADIO & TELEVISIO NR 2 I !:J 79 71 



radio & 
televiSion 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 

t 

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

Box 3263 
10365 STOCKHOLM 

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

rs::l 
~ 

Informationstjänsten 
radio & 
televiSion 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 
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NYHETER 
Ny generation 
syntesgeneratorer 

MoJelI 7JUU A är en programmerbar am/ 
fm /pm-generator från Adret. Den är mik
roprocesskontrollerad och har en mätkapa- ' 
citet som gör den väl lämpad för mätningar 
inom radiokommunikationsområdet. 

Generatorn täcker frekvensområdet 0,3 
till 650 MHz (I 300 MHz som option) inom 
ett band. Vid manuellt handhavande är fre
kvensupplösningen I kHz med 5 x 10-9 per 
dygn. Med fininställningen kan upplösning
en hos den kristalldrivna, inbyggda räkna
ren ökas till I Hz. Stabiliteten hos de tre 
sista siffrorna är ± 10-3 per 10 minuter. Sif
ferindikatorn utgörs aven 9-siffrig LED (10 
siffror vid 1300 MHz option). Frekvensval 
görs aven rundgående kontroll med 100 
frekvenssteg per varv där varje steg är an
tingen I MHz eller I kHz. En annan funk
tion är att en enkel tryckomkopplare möj
liggör frekvenshopp om I MHz, 100, 10, I 
kHz eller 50,12,5 och 20 kHz . 

Utsignalen är praktiskt taget ren. U pp
mätt fasbrus vid 520 MHz är mind re än 134 
dBc/Hz vid 12,5 kHz från bärvåg. Brusni. 
vån är lägre än 145 dB och spurios är mind
re än -100 dBc. 

Utnivån kan med en ratt väljas mellan 
-140 dBm och + 20 dBm, antingen i steg om 
10 eller 1 dB. 

Am/fm/pm-modulation kan ske internt 
med 400 Hz eller I kHz modulationsfre
kvens eller externt. Moduleringsingången 
kan kopplas för både ac och dc med 150 
kHz som maximal moduleringsfrekvens. 
Modulationsmätningen är helt automatisk 
och generatorn kopplar själv in rätt mätom
råde och funktion. 

Am-distorsionen är mindre än 2 % vid 
80 % modulation. Adret 7 100A har tre om
råden för fm -modulation oberoende av rf
frekvensen : 0-3 kHz, 0-30 kHz och 0-300 
kHz . Den kan fasmoduleras från 0-300° 
med en moduleringssignal upp till 60 kHz . 

Generatorn klarar även "vor-ils" -mät
ningar. Fasfelet för en 30 Hz modulerings
signaI är mindre än 0,2°. 

Två optioner gör den helt programmerbar 
via en lEe-buss med upp till l Hz upplös
ning. Tack vare den inbyggda mikroproces
sorn har man i Adret 7100A kunnat bygga in 
ett autotestsystem som gör att den själv kan 
kontrollera status på alla viktiga enheter, 
vi lket underlättar felsökning och snabbar 
upp kalibrering samt hjälper ti ll att man 
undviker mätfel. 

Svensk representant : Teleinstr ument AB, 
te l 08/3803 70. 



Se test i Rad io & Television -
nr11 / 19?6. 

Acousto-Q fibrer 
i uppförstoring. 

Acousto-Q tillverkas av 
kemiskt och mekaniskt 
krusade Dacronfibrer 
med olika tjocklekar som 
blandas för att uppnå opti
mala akustiska egenskaper. 

Tommy Jenving AB 
Europadlstrtbulor 

Karl Johansg.98, 41451 Göteborg 031/124720 

Oscilloskop os 245 -)GOULDADVANCE 

, 

r\ f\ f\ i\ I v v \. \1 \/ 

• Två kanaler DC-lO MHz 
• Känslighet 5 m V-20 V/skd i 12 områden 
• $vephastighet l J-ls-Q,5 s/skd i 18 områden 
• Akta X-Y, känslighet 5 m V-20 V/skd 
• Skärmstorlek 8 X 10 skd (l skd=8 mm) 
• Accelerationsspänning 1,5 kV 
• Dimensioner 270 X 132 X 317 mm, vikt 5 kg 
• Pris:2.290:- exkl. moms 

~@mml[ill~L\l METRIC L\lllli 
BANVAKTSV. 20 171 19 SOLNA l TEL. 08/820400 
DANMARK, TEL. 021 BO 42 00 NORGE· TEL. 02/ 2B 26 24 FINLAND, TEL. 90/ 46 aB 44 

JOSTI BYGGSATSER 
Vi har samtliga Josti Electronies Byggsatser ca 150st. 

"Rlnnande ljus" 
Ny ljusorgel med ljus som "vandrar" antingen 
i takt med musiken eller egen inbyggd 
generator. 4 utgångar på max «>O Watt/st. 
Byggsats AT 868 Rinnande Ljus 245:-

IAC-STORÄTAREN!!! 
Nu finns Philips berömda IAC som byggsats att montera i bil el. 
vanlig FM-radio för att elim inera störn ingar. 
Drivsp. 12 volt 20 mA. 
Byggsats FM 680 ca 79 -

SLAVBLIXT· 
En enhet som styr extra blixtaggregat så att det 
går samtidigt med huvudblixten på kameran. 
Drivsp. 9 volt DC fördröjn.tid ca 20 nanosek. 
Byggsats AT 636 42:30 

JOSTI ELECTRONICs "GENERALKATALOG" 
på ca . 400 sidor innehåller beskrivningar, bilder och data 
på inte mindre än 2 125 olika elektroniska prylar, bl. a. 
byggsatser, högtalare och ,delningsfilter med samman
I(opplingsexempel , halvledare, data - & ekvivalentlistor -
och mycket, mycket mer I I Flerfärgstryck. 12 :- plus porto 

DIAGRAMMAPP - på SVENSKA - med diagram, kopplingsschema, kom -
ponentförteckning, byggvägledning samt utförlig bruksanvisning till JOSTI 
byggsatser. 
Varje konstruktion är lättfattligt uppbyggd så man behöver inte vara "elektro
nikgeni" för att ha glädje av denna bok. Jättefint bildmaterial! 
Varunr 1 000 500 sidor 35.-

-------------------------------------------
Till 
ELECTRO-BYGG • JOSTI ELECTRONIC 
Box 1107, 251 '02 Helsingborg 

Namn ... 

Adress 

Postadress ... 

Ev. Kundnr ... 

Obs Glom el tylla , namn o. adress' 

RT 2-79 

o Sänd mig "GENERALKATALOG" pris '17 r- i förskott el. 18 r- mot 
postförskott. (ink!. frakt) 
O Sänd mig DIAGRAMMAPP. varunur. 1000 mot postförskott, frakt 
tillkommer. 
O Sänd mig ...... .... ....... ..................... ...... ... ...... ......... mot postförskott 

ALLA PRISER I,NKL MOMS. Leveranser över 600 : - fraktl rin. 
Förskonsbelalning kan ske genom insättning på vårt poslgiro 298177-7 eller bankgiro 162-
8098 eller genom check ulslälld på oss. OBS' 12 : - frakt vid lörskoltsbelalning. 
Vill Du vela mer sA ring eller sknv till oss - lelefon 042-1 3 33 73. Affärsadress Karlsgalan 
9. Där Iräffas vi mellan 9.30 och 17 JO. på lördagar li ll 1300 ORDERMOTTAGNING 
DYGNET RUNT 
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~Skiv·tvätt·maskin 
med dubbelverkan! 
Här kommer en glad nyhet fö r 
alla skivsamlare. En vettig ren · 
göringsutrustning, som tvättar 
skivspåren ordentligt rena. 
PLA TTOFIX skivren~örare 
består av ett vätsketra~ i 
vilket skivan tvättas pa båda 
sidor med ett ko ncentrat som 
är speciellt framställt för 
skivor. Det löser upp smutsen 
dj u pt nere i skivans spår och 
ger samtidigt ett antistatiskt 
skydd. Efter lufttorkning är 
skivans ursprungliga klang 
helt återställd . 
Enkelt, effektivt, ekonomiskt ! 
IKolla hos Din radiohandlare. 

i fackhandeln 

BJ A-PRODUKTER ·AB 
Box 4090 - 38104' KALMAR - Telefon 0480-11634 

Informatlonstjanst 30 

deltron 
aktuellt -

Instrumnentrattar 

Informattonstjanst 31 
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Annonsörsregister för 
Radio & Television. nr 2, 
1979 

Ampex 
Audio Stockholm 
BASF 
Beckman Innovation 
BJ A-produkter 
Bolitz Elektronik 
Bose 
Computer Press 
cA El ektronik 
Deltron 
Elect robygg 
Elektroniktjä nst 
Elfa 
Hifi Kit 
Hitachi 
Intersonic 
J env ing, Tommy 
Josty Kit 
Jörgensen Musik, Bröd:na 
Ljudex 
Marlmius, Le if 
Mater Import 
MEFA Electronic 
Minic 
Rydin El ektroakusti k 
Scandia Metric 
Schlumberger Hethkit 
Sentec 
Se rvex 
Skand. El ektronikcentra len 
Tektron ix 
Teleton 
Tepro 
Thellmod, Harry 
3M Sv AB 
U66 Elektronik 
Wernor Elektronik 
Westenco 
Yamaha 

Sid 
5 

28 , 29 
75 
23 
74 
67 
45 
69 
64 
74 
73 
68 

52, 76 
69 
14 
68 
73 
21 
69 
65 
67 
65 
67 
74 

2 
73 
68 

9 
57 
69 
61 
49 
24 
17 
40 
66 
65 
69 
33 

2x75 WATT SLUTSTEG 
enligt beskrivningar i RT. 
Kompletta komponentsatser och 
alla ingående komponenter. 
Låda med kylare finns även. 
MINIC HÖGTALARBYGGSATSER 
FÖRSTÄRKARMOOUlER 60·170 Watt 
BASHORN MEO SIOOSYSTEM 
OElNINGSFll TER 
AKTIVA FilTER 
LJUSORGLAR 
HÖGTAlARELEMENT 
OROSSlAR,KONDENSATORER 

Vår nya katalog " Allt för HiFi 
byggaren" sändes mot 10:- i 
sedel eller frimärken. 

M'PI'J'!! Box-1203 5 
75012 Uppsala 12 Tel. 018/ 10 93 90 

Informatlonstjanst 32 

Prenumerationstjänst 
Postadress: Box 3263, 
10365 Stockholm 3 
Telefon: 340790 
Postg i ro ko nto : 88 9500-5 
Prenumerationspris : 
Helår 12 nr 95:95 
(OBS! det nya priset gäller 
inkl den nya momsen 
17,1 % ) 

Prenumerationer kan beställas 
direkt t ill Prenumerationstjänst. Box 3263, 
10365 Stockholm 3, i Sverige på närmaste 
postanstalt med postens tidningsinbetal
ningskort postgirokonto 889500-5. 

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 1 :50.) 

Nuvarande adress anges genom att ad
resslappen på senast mottagna tidning el 
ler dess omslag klistras på adressänd
ringsblanketten. 
. Adressändring på utländskt postabon
nemang verkställes på posten i respektive 
land. 

Äldre lösnummer kan rekvireras genom 
Pressbyrån eller direkt från Ahl';n & Aker
lunds Förlags AB, Torsgatan 21 , 10544 
Stockholm, tel 34 90 00 - Lösnummerexpe
ditionen. Som regel f inns dock endast ett 
halvt år gamla tidningar att tillgå. 

Bifoga inga pengar; tidningen sänds mot 
postförskott. Redaktionen kan inte effektu
era beställningar på kopior av artiklar ur 
äldre nr. Vissa bibliotek har inbundna år
gångar och kan ibland stå till tjänst med 
kopior. 

ADVERTlSING REPRESENTATIVES 
Belgium 
Publicitas M edia , Vleminckveld 44, B-200 
Antwerpen, Telephone 03/ 335461 , Telex 
33795 
France 
A. I.P.SA 26, avenue Victor-Hugo, 7511 Pa
ris 16, Telephon e 01/7277304, Telex 61067 
Denmark 
Civilakonom Bent S Wissing , International 
Marketing Servi ce, Kronprinsensgade 1, 
DK-1114 Köpenhamn. Tel 01/11 5255 
Germany 
Publicitas GmbH, 2 Hamburg 39, Bebelallee 
149, Tel 040/ 511 00 31-35, Telex 0215276 
Holland 
Publicitas, 38, Plantage Middenlaan, Am
sterdam 1004, Telephone 020/ 232071 , Te
lex 11656 
Italy 
Etas Kompass, Riviste Estere, Via Manteg
na 6, 20154 Mi lano, Telephone 02/ 347051 , 
Telex 33151 
Switzerland 
Mosse-Annoncen AG, CH-8023 ZQrich, 
Limmatquai 94, Telephone 01 / 47 3400, 
Telex 55235 
United Kingdom 
Frank L Crane Ltd, 16-17 Bride Lane, Lon
don EC4Y 8EB, Telephone 01 / 353-1000, 
Telex 21489 

Principscheman 
Principscheman i RT är ritade enligt följan 
de riktlinjer: 

Komponentnumren korresponderar mot 
motsvarande nummer i ev stycklistor. 

Beträffande komponentvärdena i sche
mana gäller att lör motstAnd utelämnas 
ohm-tecknet. och för kondensatorer ute
lämnas F. 

SIlledes är 100 = 100 ohm, 100 k = 100 
kohm, 2 M = 2 Mohm, 30 p = 30 pF, 30 n = 
30 nF (1 n = 1000 p). 3 u = 3 ut osv. Alla 
motstlInd 0,5 W, alla kondensatorer 250 V 
provsp om ej annat anges i stycklista . 

Alla förfrllgningar som avser i RT publi
cerat material- artiklar. produktöversikter 
m m samt byggbeskrivningar scheman och 
komponenter liksom kretsar - resp all 
männa Irllgor skall göras skriftligen till red. 
Telefonförfr'gningar kan i allmänhet inte 
besvaras p g a tidsbrist. För alla upplys· 
ningar om äldre RT-nr:s innehåll hänvisas 
till bibliotekens inbundna 'rg med IIrsre
gister. 



BASF Grön: Marknadens lägsta brus ger rent ljud 
i alla lägen. To m när du drar på ordentligt! 
LÄGSTA BRUS 

FÖR RENASTE LJUD! 

~BASF 

~ t ' I I 
. \M __ _ " nll'l>! 

BASF Grön har 
det lägsta bruset 
av alla kassetter 
avsedda för järn
inställning. Det 

innebär att du kan spela alla typer av 
musik på BASF Grön utan att störas 
av påträngande brus. Och att du kan 
höja volymen ordentligt och ändå ha 
rent och klart ljud. Det här är kanske 
den viktigaste egenskapen hos ett 
verkligt HiFi-band. Du ska inte be
höva lyssna på bandet - utan bara på 
det som du spelat in! 

HÖG UTSTYRBARHET 
FÖR BÄSTA DYNAMIK. 

För att få bra dynamik räcker det 
inte med lågt brus. Bandet måste ock
så ha hög utstyrbarhet. Dvs det ska 

finnas kapacitet också för att ta emot 
och registrera mycket kraftiga partier 
utan ljudförvrängning. Hög. utstyrbar
het är också förutsättningen för att du 
ska kunna få ordentligt tryck när du 
drar på volymen. BASF Grön har just 
dessa viktiga egenskaper - lyssna själv 
så får du höra hur det ska låta från en 
kassett! 

BAS F 
BASF Svenska AB, 
Box 53008, 400 14 Göteborg. Tel. 031-81 32 60. 

SÄKERHETS MEKANIK 
FÖR SÄKER DRIFT. 

För att musik 
från kassett ska 
låta bra krävs ock
så perfekt meka
nik. BASF har 
- för att i mesta möjliga utsträckning 
eliminera trassel och svaj - konstrue
rat SM (Säkerhets Mekanik). Den be
står av två små styrarmar, som tar 
emot bandet direkt vid bandrullen och 
leder det rakt och jämnt förbi ton
huvudet. Ett säkert skydd för att du 
ska få njuta av den musik du tycker om! 

f---------~~Fiii~:j~-~-;ki----------l 
I Jag vill gärna veta mer om BAS F Namn: ..................................... Ålder: ........... I 

II!}!i.:.,~ecievher:; Stereodiick, Adress: ...... : .................. ............................. ..... ~I 
I .cz°srlfo.lMo.6re oc .nassetter. ' . f- I 
I Postnr: .................. Postadr: .......................... cc I 

---------------------------------------



Arets utgåva av ELFA-katalogen. Elektronikbranschens oumbärliga uppslagsbok. 
I år större än någonsin. Med allt mellan antenn och jord. Inte mindre än 1200 sidor 
elektronikkomponenter, mätinstrument, halvledare, optoelektronik, mikrodatorer, 
chassisystem, byggsatser, hifi-utrustningar, studio- och videoutrustningar, fack
böckerm.m. 
ELFA-katalogen är nu under distribution till berörda företag, institutioner och skolor. 
Trevlig läsning! 
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