


Läs och begrunda! 
Produkt:Kassettdäck Beteckning:JVC KO-050 

Finesser: • JVC KD-D50 har logikstyrning som 
blixtsnabbt automatiskt sköter alla 
mellansteg och eliminerar alla risker 
för felmanövrering. 
En 5-stegs spektrumindikator visar 
enskilda frekvenser. Dessutom peak 
- toppvärdes indikatorer för optimal 
ljudkvalitet vid inspelning. 
Multimusiksökare finner upp till 20 
melodier på bandet. 

iBiila.....--. Ett elektroniskt räkneverk visar med 
lysande siffror hur länge du spelat och 
hur många minuter som finns kvar på 
bandet - även om du snabbspolat. 
Dessutom finns ett vanligt räkne
verk. 

• 3 alternativa brusreduceringssystem: 
Dolby B, Dolby C och Super ANRS. 

• JVC KD-D50 har det speciella SA
tonhuvudet som har bättre magnetis
ka egenskaper, vilket ger ett distink
tare, fylligare ljud. 

Ovrigt: I sin prisklass torde JVC KD-D50 vara 
marknadens mest avancerade kassett
däck. De flesta radio- och ljudfackhand
lare har JVC KD-D50 . 

Pris: ca 1.995:-

00-77 e Kristallstyrd, direktdriven puls- r-w •• iiiiiiiii!1 
servomotor ger svaj 0,04 %. e Trehuvud- l!!! 
teknik Dolby C. ca pris 3.995:-

KO-W7 e Metallkassettdäck för kassett
kopier ing vid normal eller dubbel hastig
het. ca pris 2.995:-

KO-030 e Dolby C, Dolby B och ANRS e 
Logikstyrd mekanik e 2 x 7 lysdioder 
ca pris 1.495:-

KO-OIO e Metallbandsklart 
e Dolby BIANRS ca pris 995:-

~ ----._---
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JVC JVC Svenska AB, 

Spångavägen 399-401 , 163 55 SpANGA 
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Åhlen & Åkerlunds Tryckerier 1982 

OMSLAGET: Hemda torn och 
mikroprocessortekniken domine
ra r det hä r RT-numret och att 
möjligheterna med den nya elek
troniken ä r nästa n outtömliga be
lyses i en rad inslag. Omslaget 
symbolisera r de nya kraftfulla 
smådatorernas förmåga till exem
pelvis fä rggra fi kgenereri ng . 
RT-foto: Lars Eklöf, Kamera-Bild . 

.NNEHÄLL 
DX-forum 4 
tar även denna månad upp Falklandskri
get och dess efterverkningar på radio
området. Mellanvågen börjar komma 
men illegala spårsändare stör i viss mån 
lyssningen. Stig'Adolfsson rapporterar. 

Atari 800 prova·d 6 
Ataris datorer är avsedda att användas 
i hem och skolor. Dess grafik och ljud 
passar utmärkt i spel och det är över 
huvud en intressant produkt som appel
lerar till en bred publik. 

Forth-kassett till VIC-20 11 
En av ROM-kassetterna till Commo
dore VIC-20 innehåller komplett in
terpretator för Forth. Vi har provat kom
binationen. 

West Coast Computer 
Faire 1982 12 
RT:s medarbetare Gunnar Lilliesköld 
rapporterar från årets hobbydatormässa 
i San Francisco. 

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

Rapport från USA: 27 
Har vi egentligen nått möjligheternas 
gräns i fråga om hi h-teknik och stereo 
från en gängse förstärkare och två högt a
larlådor? V år man i USA, Bob Angus, 
har gjort en lång intervju med professor 
Amar Bose, känd elektroakustiker. 

Texas Instruments 
TI 99/4 provad 28 
Texas l6-bitars hemdator har fått ett 
nytt tangentbord och har åter börjat 
marknadsföras aktivt efter den första 
"floppen" . Håller den nya versionen 
måttet? 

Sharp PC 1500 provad 32 
Ännu en liten fickdator från Skarp. 
Den är ovanligt kapabel. Till PC 1500 
finns en liten skrivare som klarar såväl 
färg som grafik. Läs provningsrappor
ten! 

Programspråket ADA 41 
ADA är språket som är tänkt att ersätta 
alla andra programmeringsspråk. Hur 
kom det till och vad kan vi vänta oss 
närmaste tiden? Gunnar Lilliesköld har 
intervjuat en av skaparna som numera 
finns hos Western Digital: Jim Carls
son. 
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Låt hemdatorn 
organisera ditt hus! 46 
En amerikansk professor berättar här 
hur han har låtit en dator ta hand om 
nästan alla rutiner i sitt hus! Blir detta 
framtiden? 

SR går in i digital åldern 48 
Sveriges Radio eller närmare bestämt 
Riksradion har börjat en intressant 
produktion, baserad på digital ljud upp
tagning och nu senast också digital redi
gering av materialet. RT har fått tillfälle 
att känna på den nya tekniken och har 
tagit del av produktionsplanerna. 

Operan ljussätts 
elektroniskt 51 
Göteborgsföretaget Avab har på några 
år fått erkännande som ett världsledande 
företag i fråga om scenljusteknik och 
teaterelektroniska installationer. På 
hemmaplan står nu Kungl Teatern i 
Stockholm i tur att börja använda värl
dens kanske mest avancerade ljussätt
ningsresurser . 

Datorspråket Forth 52 
Forth är ett språk som i många avseen
den skiljer sig från andra. Peter Lager
berg ger här en orientering om dess 
egenskaper. 

Video i Nordamerika 61 
RT:s korrespondent Bob Angus bevakar 
också ingående allt som sker i fråga om 
hemvideo, satellitsändningar och mate
rial för video. Här aktuella nyheter från 
USA och Kanada, där den häftiga ex
pansionen inte försiggår problemfritt . 

Bygg ut ZX81 med 
större minne och portar 70 
Vi startar här en serie om hur man 
bygger ut Sinclair ZX81 . 

För 50 år sedan 74 
handlade RT om verktyg i radioverksta
den. De verkade något grovt tillyxade 
enligt dagens sätt att se. 

Dator och instrument 
i busskoppling 79 
Hewlett Packards databuss för in
strument, HPIB, ledde så småningom 
fram till en internationell standard. V år 
utsände medarbetare Gunnar Lillie
sköld ger här en rapport från utveck
lingsavdelningen i Palo Alto, Kalifor
nien. 

16k minne till ZX81 84 
För låg kostnad kan man utöka minnet i 
Sinclair ZX81. Artikeln visar hur man 
bygger. 
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Radiosändare som vapen i 
psykologisk krlgsförlng 
• Kriget mellan Argentina och England blev 
också ett radiokrig. 
• Illegala radiofyrar på mellanvågsbandet 
är en allt vanligare företeelse, särskilt 
i öststaterna. • Mellanvågen har f ö uppvisat 
extremt dåliga konditioner, men vi kan vänta oss 
bättring i framtiden. 

•• Vi skall även i detta nummer 
av RT något kommentera radio
kriget mellan Argentina och Eng
land, som väckt betydande in
tresse. 

"Annie", den argentinska fri
hetsrösten , har genom pejling pla
cerats i den argentinska provinsen 
C6rdoba. Dess verksamhet har nu 
upphört, av lättförkl arliga skäl. 
Under den senare fasen av aktivi
tetsperioden hä lsade man till flera 
namngivna brittiska soldater. Den 
musik som spelades var, förutom 
lättlyssnad pop, även högstämda 
ma rscher med text om döden . 
Man hade också ett program kal
lat "Kommer du någonsin att 
återse London igen?" 

Det engelska svaret på denna 
station blev "Sydatlantens Röst" , 
vilken nyttjade en BBC-sändare 
på ön Ascension . Den kvinnliga 
rad iorösten "Alice" var en civilan
ställd vid brittiska försvarsminis
teriet. Enligt sa kkunniga talade 
hon spanska med chilensk accent, 
"något blandad med Cambridge
fraser" . Detta har föranlett en hel 
del sarkasmer i argentinsk press. 
Slogan för stationen var "Nueva 
Seten ta y Uno, Radio Atlantico 
del Sur". - Enligt engelsk lag har 
försvarsministeriet rätt att ta över 
BBC:s radioanläggningar vid hän
delse av krig. Trots detta proteste
rade två fackföreningar vid BBC 
hos premiärminister Thatcher 
mot rekvisitionen av stationen. De 
ansåg, att handlingen var "en grav 
kränkning av BBC:s redaktionella 
självständ ighet" . 

Den officiella argentinska ut
landsradion har hela kristiden en
dast givit militärjuntans bulleti
ner . Dessa har som bekant varit 
starkt censurerade, speciellt mot 
slutet av krigsäventyret, då bak
slagen kom tätt för Argentina. 
Sålunda talade man t ex om bulle
tin 163, vilken innehöll uppgifter 
om mötet mellan den brittiske och 
argentinske överbefälhavaren på 
Falkiandsöarna. Bulletin 164 
ha ndlade om resultatet av detta 
möte. Bulletin 165 avspeglade 

händelserna i krigsområdet mor
gonen den 15 /6, osv. 

De sä ndningar som här relate
rats visar betydelsen av psykolo
gisk krigföring, inte minst i ett 
modernt krig. Det är inte svårt att 
förstå att frusna, rädda och krigs
trötta soldater lätt påverkas av de 
mjuka kvinnliga röster som hela 
tiden talar om förluster, varför det 
ä r så orätt att soldaterna befinner 
sig just där , etc. - Vad beträffar 
fortsatta rundradioverksa mheten 
på Falkiandsöarna å terstår att se 
vad England tänker göra åt denna 
sin mycket avlägsna och kanske 
något bortglömda koloni .. . 

Fyrar i 
mellanvågsbandet 

Så här i början av hösten bru
kar mellanvågskonditionerna så 
smått börja återvända. Många av 
oss som lyssnar har säkert noterat 
att ett större a ntal radiofyrar dykt 
upp på mellanvågsbandet, före
trädesvis då på frekvenser under 
I 000 kHz. Det synes ganska klart 
a tt på blott ett par å r har antalet 
belagda frekvenser ökat drastiskt. 
En helt vanlig kväll kan i Mellan
sverige höras inemot 50 fyrar l 

Nästan alla sä nder med A2. dvs 
modulerad m'orse, och man har en 
vanligen två-ställig bokstavskom
bi nation som identifieringssignal. 
(En bokstav förekommer även.) 
Enligt tillgängliga uppgifter är de 
allra flesta av dessa fyrar beläg.na 
i Sovjetunionen, främst då i Os
tersjöstaterna . Några återfinns 
dock även i Danmark, Norge, 
England, Polen, Rumänien samt 
Frankrike. Ca 85 % av antalet är 
i alla händelser belägna bakom 
järnridån, och huruvida sändarna 
har militärt eller civilt syfte är 
inte klarlagt. Sannolikt nyttjas de 
för positionsbestämningar av både 
flyg och sjöfart, civil som militär. 
Effekten torde uppgå till kanske 
högst ett par hundra watt. Några 
av de mest lätthörda är: 
732.0 kHz "W" Riga, Lettland 
740.0 kHz "K" Reni, Rumänien 
(vid floden Prut) 
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785 .0 kHz "AV" Vilnus, Litauen 
930.0 kHz "SW" Vykhma, Est
land (bland de starkaste på ban
det) 

Enligt Internationella Teleuni
onens stadgar är dylik trafik inte 
tillåten inom rundradiobandet. 
Trots detta har respektive länder 
utan skrupler placerat radiofy
rarna på mellanvågen. Som skä l 
har man angivit att trängseln 
inom radiofyrbandet (långvåg) är 
så stor, att ytterligare stationer 
inte ryms där. 

En konferens om radiofyrars 
frekvensallokation skall hållas ti
digt 1983. Kanske skulle en skri
velse från radioklubbarna till ITU 
i äm net vara på sin plats? 

Historiens sämsta 
mellanvågskonditioner 

Att säsongen 1981/82 går till 
historien som en av de allra säm
sta i fråga om mellanvågskondi
tioner är väl helt klart. Dessa 
dåliga konditioner har slagit även 
mot låga kortvågsfrekvenser, 2-5 
M Hz. Det är osäkert om vi 1982/ 
83 skall få uppleva några väsent
ligt bättre lyssnarförhållanden. 

Som bekant är det i tider kring 
solnäcksmi nimum som de bästa 
konditionerna uppträder på 
nämnda band . Förra minimum 
inträffade i mitten av 1976. Erfa
renhetsmässigt har det visat sig 
att antalet solfläckar ökar mot 
maximum mycket hastigt. När 
maximum sedan passeras, mins
kar solfl äckarna över en tidrymd, 
dubbelt så lång som tiden för 
ökning. Med tanke på att senaste 
maximum inföll på hösten 1979 
samt tidigt 1980 är det sannolikt 
att solaktiviteten kommer att 
ligga på en hög nivå även denna 
säsong. 

Solfläckscykeln är norma lt 11,3 
år, men den korta tiden mellan 
senaste minimum och maximum 
visar att en relativt kraftig för
skjutning tidsmässigt skett. Det är 
i dag a lltså svårt att göra några 
säkra prognoser. En ligt professor 
Waldmeier. Ziirich (World Radio 
Television Handbook , 1982) är 
medeltalet för antal solfläckar un
der 1981 satt till 130. Prognosen 
för 1982 är 100. 1983 skall värdet 
ha reducerats till 65 för att 1984 
ha nått 40. 

Dessa siffror tyder på att våren 
1983 skulle vara bättre i det här 
frekvensområdet än hösten 1982. 
Keep listening ... ! • 

Hemdatorn från 
Texas Instruments 
hittar du på 
följande ställen: 
Göteborg 
Minital Eliasson AB, Norra 
Allegatan 8, Tel. 031-11 01 54. 
Halmstad 
J.B. Meijel AB, Brogatan 20, 
Tel. 035-118120. 
Helsingborg 
Hefoma AB, Stortorget 16, 
Tel. 042-127800. 
Jönköping 
Datahuset Månsson & Co, 
Nygatan 10, Tel. 036-119555. 
Linköping 
Kontorskonsult, Ågatan 23, 
Tel. 013-1301 75. 
Malmö 
Eckerström & Samuelsson, 
Östergatan 4, Tel. 040-
124098. 
Stockholm 
Blijenburgh Electronics, 
Kungsholmsgatan 20, Tel. 
08-541875 . 
Stockholm 
Esselte Svanströms, Hamn
gatan 8, Tel. 08-209806. 
Stockholm 
Elikon Kontorsmaskiner AB, 
Regeringsgatan 30, Tel. 08-
219300, 11 9861. 
Stockholm 
Esselte Svanströms, Svea
vägen 17, Tel. 08-228060. 
Stockholm/Bromma 
Esselte Svanströms, Ekbacks
vägen 32, Tel. 08-262500. 
Tranås 
Tranås Pappershandel, Stor
gatan 28, Tel. 0140-10130. 
Uppsala 
Maskinaffår Fyris, Kungs
gatan 32, Tel. 018-149015. 
Varberg 
Allan Lundgrens Bokhandel 
AB, Kungsgatan 24-26, Tel. 
0340-16130. 
Ängelholm 
Gullbergs i Ängelholm AB, 
Storgatan 51, Tel. 0431-
10771. 

~ 
TEXAS INSTRUMENTS 



----------------- TEXAS IN STRUM ENTS -----------------

En femspråkig hemdator från Texas Instruments. 
Den klarar BASIC, PASCAL, TI-LOGO, ASSEMBLER 
Och den talar engelska! 

Informationstjänst 2 

Jämför hemdatorn TI 99/4A med 
andra datorer, och du kommer att inse 
vilken fantastiskt användbar dator den är. 

Till att börja med får du möjligheten 
att använda de viktigaste programspråken, 
vilket inte är helt vanligt hos jämförbara 
hemdatorer. Minneskapaciteten i grundver
sionen är så stor som 16K Bytes RAM. Du 
kan sedan bygga ut till48K Bytes. Med till
läggsutrustning och programvarumoduler 
blir den totala RAM/ROM-kapaciteten 
upp tillllOK Bytes. 

Du kan ansluta TI 99/4A till en van
lig TY. Det finns också en mängd andra 
anslutningsmöjligheter, t.ex. två kassettspe
lare, enheter för fjärrkontroll, diskettmin
nen, skrivare och enhet för syntetiskt tal. 
Via ett RS 232-snitt kan man ansluta kom
munikationsenhet, vanliga skrivare och 
plotters. 

Färggrafik med hög upplösning 
(256 X 192 punkter) som kan återge 24 
rader med vardera 32 tecken, tre tongenera
torer och en brusgenerator ger ytterligare 
möjligheter. Standardspråk är BASIC, 
men du kan också få UCSD-PASCAL, 
II-LOGO och ASSEMBLER. Om vi dess
utom berättar att II 99/4A kan köpas från 
ca 3.995:- förstår du att den är en hem
dator med ett ovanligt fint pris/prestanda
förhållande. Du får också tillgång till mer 
än 600 fårdigutvecklade mjukvaruprogram 
för allt från problemlösning till datorspel. 

Avancerad teknik och realistiska pri
ser. Något som är naturligt att ~ 
vänta sig från företaget som In 
uppfann mikroprocessorn, den UI 
integrerade kretsen och mikro-
datorn. 

Vi hjälper dig att göra ditt bästa. 

TEXAS INSTRUMENTS 
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Från 
spel 
till 
dator 
Atari 800 ar harI 
* Atari 800 och dess lillebror 400 vänder sig 
direkt till hem 'och skolor. * Utmärkande är en god grafik, forg och ljud 
samt en stor mängd avancerade spelprogram 
att tillgå. 

•• Atari, ett av de unga a me
rika nska före tagen, ha r ba ra un
der det senas te å ret segla t upp i 
tä ten bla nd a ndra mikroda tor
t ill verka re som Apple, Commo
dore, Tandy m Il , Det va r en 
herre vid na mn Nor/an Bushnell 
som till sa mma ns med en pa rtner 
tog fra m det första tv-spelet, ett 
myntsystem för "ping-pong". 
Sta rt en skedd e inte i ett ga rage; 
så brukar ju historien a nna rs 
lyda med Apple och Hewlett 
Packa rd som exempel. uta n i 
litet större ska la frå n begynnel
sen. Åtskill iga ping-pong spel 
så ldes bra under en kort tid , men 
ma rknaden blev ga nska snart 
mättad eftersom spelet va r så 
enkelt a tt många trött nade efter 
en kort tid s anvä ndning. Det va r 
dock ett kreati vt tema som stod 
för utvecklingen på Ata ri . N ya 
produ kter såg stä ndigt dagens 
ljus, och det va r vä l i och fö r sig 
positi vt , men utvecklingen kos
tade också mycket pengar. År 
1976 hade ma n problem med 
likviditeten , så som fö ljden oft a 
blir i snabbt växa nde företag, 
men räddningen va r nä ra: War-

ner Communica tions köpte före
tage t. som då kunde leva vida re 
och utvecklas inom detta stora 
USA-konglomera t. 

Ett å r efter övertaga ndet 
släppte ma n ut det första pro
gra mmerba ra videospelet på 
ma rkn aden, VCS , som stå r fö r 
video computer system. Ti ll det 
finns i dag 40-ta let plug in 
moduler för olika spel. Försä lj
ningen va r i huvudsak riktad 
mot den a meri ka nska ma rkna
den fr a m till å r 1980, då ma n 
börj ade sa tsa intern a t ionellt och 
det skedde med stor fra mgå ng i 
Fra nkrike, England , Canada 
och Austra lien. 

En logi sk utveckling av de 
progra mmerba ra tv-spelen va r 
na turligtvis a tt man sa tsade på 
mikroda torer. Så skedde 1979 
då ma n presenterade model
lerna 400 och 800. På sikt kom
mer de a tt ersä tta tv-spelen. I 
datorn ha r ma n ju ett verktyg 
som ka n a nvä ndas för verkligt 
ava ncerade spel. H ur de fun ge
ra r ä r i hu vudsak en fråga om 
da torprog ra mmen. De ä r utbyt
ba ra och därför få r man en 
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mycket mera generell a ppara t 
ä n vad tv-spelen någonsin skull e 
ha kunna t bli . Dessutom ha r j u 
a nvä nda ren hä r möjlighet a tt 
göra egna progra m, a tt lä ra sig 
ett nytt fä lt , a tt få utlopp för sin 
krea tivitet på ett helt a nna t sä tt 
ä n med de ga nska pacificera nde 
tv-spelen. 

Det va r dock ga nska bekl ä m
ma nd e a tt på da tormässa n i Sa n 
Franci sco se hur människor i 
t imta ls va r sysselsa tta med olika 
tv-spe l. som för det mesta va r 
baserade på kri g och förintelse. 
Ett tecken på eviga aggressio
ner? De Ilesta utöva rna va r 
ga nska unga och det förefa ller 
som om må nga snart kommer 
öve r tv-spelstadi et och börja r 
göra egna spel progra m. Här ha r 
vi ge nas t kommit in på den 
pos iti va delen med de ava nce
rade spelen. 

Över dem ä r · det lätt a tt 
komma in i ett da torsprå k som 
t ex basic. S pelda torn ger da to
rerfa renh eter och seda n ä r ste
get inte så stort till de egna 
progra mmen. Lära re vid uni ver
sitet och högskolor mena r 
må nga i dag a tt det ä r j ust så 
ma n bör komma in i da torvä rl 
den, genom a tt ska ffa sig erfa
renheter med lek för att så 
små ningom komma in på de 
tyngre sektorerna . 

I mikroda torns ba rndom va r 
det ju tvä rt om. Då fick ma n 

a" GUN NAR LILLIESKÖlD 
Pro"ning, text, foto 

börja med a tt kna ppa in hexade
cima la koder för processorn . 
Om ma n så små ningom fick råd 
kunde ma n gå över till högnivå
språket basic. Det krävdes a lltså 
ga nska stora tekniska förk un
ska per inna n ma n kunde komma 
igå ng och det blev nödvä ndigt 
att hå ll a konta kten med likasin
nade för a tt ta del av va ra ndras 
erfa ren heter. Med den grad av 
tekniska förku nskaper som 
krävdes kunde det g ivetvis inte 
bli fråga om någon massrörelse, 
men nu fin ns faktiskt föru tsätt
ninga rna . Hemdatorn ä r hä r 
som ena nde företeelse: A lla i 
fa milj en ka n "leka" med da torn , 
på va lfri nivå, och det positiva är 
a tt det hela tiden finn s utrymme 
för utveckling av de personliga 
ku nska perna vilket i sig bredda r 
vägen för da torer i massuppla
gor. 

Ata ri sikta r a lltså in sig på 
hem och skol a, stick i stäv mot 
konkurrenternas inriktning på 
small business med några un
da ntag som t ex VIC 20 och 
Texas 99/ 4. ä r det gä ller ut
bildn ing ha r Atari en ide som 
ma n i USA prova t med fra m
gång, nä mligen somma rläger 
för ba rn i å ld ra rna 10- 18 å r. De 
få r under en veckas tid pro
grammera datorer i språken ba
sic och pilot. Må nga förä ld ra r 
ha r insett vikten av a tt deras 
ba rn lä r sig ha ntera da torer på 
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ett tidigt stadium, och köerna är 
i dag långa till d.essa "computer 
camps" , trots att anmälningsav
gifterna inte är särskilt låga . 
Vem blir först med en svensk 
motsvarighet ? 

De amerikanska sommarlä
gren startades för ett år sedan 
och i år samarbetar Atari med 
Speciaity Camps Corp som ak
tivt har arbetat med läger i 25 
år. Atari står för datorverksam
heten och trimmar instruktö
rerna . 

Datorer 
i paket 

En annan marknadsföring
side ä r att sälja datorer i nybör
jarpaket, ämnade åt en viss till
lämpning som t ex kommunika
tion där modem och lämpliga 
program ingår, utbildning, spel 
och programmering. Paketiden 
kommer troligen även att tilläm
pas på den svenska marknaden. 

Satsar stort 
på program 

Atari satsar stort på att få 
fram program för sina datorer, 
modell 400 och 800. Det är ju 
programmen som verkligen ä r 
avgörande för hur datorerna 
kan användas . Ett flertal firmor 
står som programleverantörer, 
t ex MEC (Minnesota Educatio
nal Consortium), SRA (Science 
Resource Association) och dess-

utom tar man in många pro
gram frå n privatpersoner. Det 
senare sker genom något man 
kallar APX som stå r för Atari 
program exchange. 

De finns i en diger katalog: ' 
Inga program kostar mer än 
$50. Den som sänder in ett 
program som blir antaget får 
10 % royalty. Om det är ett 
populärt program kan det bli 
stora summor pengar. Ett exel)1-
pel är en 17 år gammal stude
rande som årligen lyfter 
$100000 för sitt program! De 
som sänder in program deltar 
även i en tävling, där Atari 
betala r $25 000 kontant för 
å rets bästa progra m. Kanske 
något för svenska deltagare? 

Vilka skillnader 
mellan 400 och 800? 

Vad skiljer modellerna 400 
och 800? För det första är det 
priset. Grundversionerna kostar 
3995 resp 7 990 kr. Utanpå ser 
man direkt en stor skillnad i de 
olika utformade höljena. Atari 
400 ha r ett stumt tangentbord 
med beröringskontakter medan 
modell 800 har riktiga nedtryck
bara tangenter. Båda har som 
standard 16 kbyte RAM , men 
modell 800 kan dessutom ex
pa nderas i 8 eller 16k steg upp 
till 48 kbyte. Minnesmodulerna 
ä r utförda som kassetter vilka 
monteras i hållare under ett lock 

Fig J. Si I14r s~r progr.mkllss~t
t~r".ut (i flJrgr."d~.) oc" btlkom 
d~m ~. miaa~sluus~tt. 

Fig 2. T v. Si "'r s~r k.ss~ttli
d." .t i "'rbild. N~d~rlt till 
vl.st~r ser vi btlsic-kIIss~tt~ .. 
Hiir kli" m.a ,lIter".tivt sitt. 
kIIss~tter pr olikll s~/progr.m 
ell~r ."dr. sprik, som t ex Pilot. 
I d~" btlkr~ r.d~" fl""s exptl"
sio.smodu/~r"tI. Apptlr.t~" pi 
bilde" Ir fullt .tbyggt till tot.lt 
4B kbyt~ mi",,~. O~r.t;vsyst~
m~t/mo"itor" Ir "~/. 10 kbyt~ 
SIor. 

på datorns översida. Här sätter 
man också operativsystemet 
som är 12 kbyte stort i den 
svenska versionen med å, ä och 
ö. 

Det finns även kassetter med 
ROM som innehåller basictolk 
eller ett program . I priserna 
ingår ej ROM-kassetten med 
basic. Den stora modellen har 
två fack för ROM-kassetter så 
a tt man samtidigt kan ha t ex en 
basictolk och ett basicprogram . 
Kassetterna ligger i en gjuten 
låda för skärmning av radiofre
kvensutstrålning. När man lyf
ter på locket stängs maskinen av 
så att register o dyl nollställs . 
400-modellen har utgång för tv . 
I 800 finns det dessutom en 
videoutgång. 

Det utökade minnet i 800 gör 
att man kan ladda in de stora 
program som finns på flexskiva . 
Upp till fyra flexminnen kan 
anslutas . Bland de större pro
grammen kan vi nämna t ex 
ordbehandling och Visicalc. 
Normalt använder man den 
Atari basic som ligger i ROM
kassetten men på flexskiva ka n 
man alternativt få Microsofts 
basic. Dessutom finns det as
sembler och undervisningssprå
ket pilot. 

Man kan visserligen ansluta 
flexskivminnet till 400-datorn , 
men då får man bara kvar 4 238 
bytes för det egna programmet, 

Fig 4. Hlr Ir "igrll .1' d~ miaglI 
flirdig. progr.m som fl."s till 
At.r; BOO oc" 400. 

vilket verkar väl litet. I det fallet 
är det bättre att använda kas
settspelaren . Dess anpassnings
modem arbetar med 600 baud. 

Redigering 
av program 

Hur pass bekväm en dator är 
att arbeta med beror mycket på 
dess redigeringsegenskaper. 
Ataridatorerna har en finess 
som inte är så vanlig, nämligen 
fyra pil försedda tangenter med 
vars hjälp man kan förflytta 
markören i valfri riktning . I en 
programlista kan man alltså gå 
in och ändra enstaka tecken, 
lägga till eller dra ifrån tecken 
eller rader . Den här typen av 
redigering ä r mycket enkel att 
arbeta med och klart fördelak
tig . 

Grafiken 
har 12 moder 

Ataridatorerna har hela tolv 
grafiska arbetssätt . Tre av dem 
används normalt för text, de 
övriga nio för kurvor, diagram, 
spelplaner m m. 

Låt oss börja med de första. I 
dem kan man påverka ljusstyr
kan på text och tecken, bak
grundsfärg samt ramens färg. 
Normalt arbetar man i mod O. 
De övriga två textrnoderna skil
jer sig bara i presentationen av 
de tecken som vi skriver ut på 

forts på nästa sida 

RADIO & TELEVISION - NR 9 - 1982 7 



~=m= ,,~~~~~ ATARI800 forts fr föreg sida 

skärmen. Mod l har dubbla 
tecken bredden och mod 2 ger 
dessutom dubbla teckenhöjden . 
Båda ger enbart stora bokstäver 
men tillåter gra fiska symboler 
och siffror. 

De olika moderna får man 
genom a tt kombinera tre va ria b
ler. Den första, variabel aj inne
hå ller uppgift om teck nens ljus
styrka, bakgrundsfärg och ra
mens färg . Variabeln b) a nger 
önskad färg i femton kulörer och 
e) bestä mmer ljusstyrkan på den 
färg som ha r val ts. 

I grafisk mod ka n ma n a n
vä nda ett a nta l symboler som 
väljs med ta ngentbordet. En bi
fogad översiktska rta visar vad 
tecknen står för. 

De nio öv riga grafikmoderna 
skiljer sig i huvudsak vad gä lle r 
upplösn ingen, dvs a nta let punk
ter på skärmen, samt a nta let 
färger och ljusstyrkor· och bild
element som samtidigt ka n pre
senteras. 

Grafisk presentat ion åstad
kommer vi genom att skriva 
bildelement i skärmens tecken
positioner. I den mest högupplö
sande moden får vi 160 x 320 
posi tioner. 

Da torns basictolk har en hel 
del specia linstruktioner som un
derlättar uppbyggnaden av gra
fiken. 

För det förs ta bestämmer vi 
bakgrundsfärgen med SETCO
LOR. Färgen på vå ra bildele
ment a nges med COLOR och vi 
tänder va rje punkt med PLOT 
x, y där x och y ä r koordinater i 
grafika rean. En linje mellan två 
punkter ritar vi enkelt med in
struktionen DRA WTO x,y . Lin
jen dras från vå r senas te plot
tade punkt till den a ngiv na koor
dina tpunkten. 

Ljudgenerering 
i fyra stämmor 

Da torn ka n fås a tt ge ifrå n sig 
ljud på en särskild instruktion 
som heter SOUND som åtföljs 
av tecken för bestäm ning av 
ljudregister (ett av fyra), fre
kvens, ljudka raktär eller distor
sion och ljudstyrka. I nstruk
tionsboken poä ngtera r helt rik
tigt att datorn inte kan ge lika 
välklingande toner som ett mu
si kinstrument, beroende på att 
da torn ger 4-ka ntvågor och a tt 
ma n inte få r samma övertons
bild . 

Intressant ä r a tt da torn kan 
spela fyra register sa mtidigt. 

Många speciella 
basic- instruktioner 

Atari-basic har en hel del 
speciella kommandon och in
struktioner som man norma lt 
inte finner. Låt oss se på dem: 

Med CONT ka n ma n sta rta 
ett progra m efter avbrott (med 
BREAK, STOP eller END). 
Körningen fort sätter på rad
numret efter den rad dä r avbrot 
tet inträffade. 

För in- och utdata finns några 
speciell a instruktioner. POINT 
kan anvä ndas för läsa in en fil i 
RA M . För RS232-anslutna en
heter finns en speciell instruk
tion som heter ST A TUS . En 
a nnan generell in-utinstruktion 
för speciella operationer är X I O. 

Bland instruktionerna för be
a rbetning och progra mstruktur 
saknar vi IF... THEN .. . 
ELSE. Här finns endast IF .. . 
THEN. Dä remot finner vi en 
ovanlig instruktion som heter 
POP, som ma n ka n ha nytta av 
vid subrutiner. Vid GOSUB
an rop lagras uthoppsadressen i 
en särskild stack. RETURN 
hämtar seda n denna adress i 
stacken vid å terhoppet. När pro
graminstruktionen ä r såda n a tt 
körningen ka n lämna en subru
tin uta n RETURN, måste åter
hoppsadressen tas bort från 
stacken. Detta görs med POP
instruktionen. 

De aritmetiska funktionerna 
ä r ganska vanliga. Tacknämligt 
ä r att det finns såvä l den na tur
liga logarit men som lO-log. Det 
är a lltför va nligt att den sena re 
saknas . 

FRE heter en funktion som 
ger ledigt utrymme i ett anta l 
byte i a rbetsminnet. I a ndra 
da tore r heter den t ex SYS. 

För grafiken finns det en rad 
instruktioner som underl ätta r. 
Vi ha r reda n nämnt PLOT, 
SETCOLOR, COLOR och 
DRA WTO. Med GRAPHICS 
vä ljer vi gra fikm od. LOCAT E 
är en instruktion som hä mta r de 
da ta som finns i en angiven 
position för ett bildelement. I n
struktionen ser till a tt positions
a ngiveIsen lagras i va ria beln . 
Resultatet beror på a ngiven 
koordinat. 

I da torns framkant finns fyra 
kontakter där ma n kan ansluta 
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olika typer av givare, t ex joy
sticks e lle r paddles. För det än
da må let finns instruktionerna 
PADDLE, PTRIG, STICK och 
STRIG. 

Låt oss summera egenska
perna hos Atari-basic. Vi börja r 
med fördelarna: 
* Den ha r ett nerta I komman
don för grafiska till ämpningar. 
* Den ta r hä nsyn till hå rdva ra n 
och dess a npassning till datorn i 
inst ruktioner som SOUND, 
STICK och PADDLE. 
* Med USR få r ma n enkelt 
tillgå ng till assemblerrutiner. 
* Interpreta torn ligger i ROM 
vilket gör a tt den inte förstörs 
om man gör nå'got galet vid 
programmeringen . * Specialinstruktioner som 
NOTE och POINT får en direkt 
tillgä nglighet till nexskiva n ge
nom dess operativsystem. 
* Periferiutrustning av olika 
slag ka n nås direkt frå n ett 
basicprogram. 

Ata ri basic ha r också några 
svagheter: 
* Den ha r inte helta lsa ritmetik. 
All a ta l lagras som 6 ords 
BeD-kodade n ytta\. 
* De matematiska funktio
nerna ä r lå ngsa mma, eftersom 
a ll a tal ä r 6 bytes långa . * Inga strä ngma triser finns. 
Ba ra en-dimensionella strä ngar 
ka n ska pas. 

Som tillbehör ka n ma n köpa 
M icrosofts effektiva basic, som 
i den hä r versionen har begåvats 

med grafik- och speIkomman
don. 
Operativsystemet i ROM 
DOS på flexskiva 

Med varje Ataridator följer 
ett operativsystem som ligger i 
en PRO M-kassett med rymden 
12k byte . Den här biten ger i 
huvudsak datorn dess karaktär. 
Opera tivsystemet finns i alla 
da torer och ka llas ofta även för 
monitorprogra m. Atari ka llar 
det OS (opera tivsystem) . Häri 
ligger ett program som bestäm
mer hur videoskärmen skall dis
poneras och hur videoskärm, 
tangentbord , kassettspelare, 
nexskiveminne, skrivare, 
RS 232-a npassning, modem 
o dyl skall fungera . 

OS-programmet ä r uppdela t i 
monitor, avbrottsrutiner, sy
stemvektorer, in- och utrutiner 
för datorns periferienheter, rea l
tidsprogrammering, en standar
di serad teckenuppsättning vid 
sta rt och ett paket för nytta\. 

Diskopera tivsystemet ligger 
på nexskiva och laddas in med 
en rutin som finns i OS. Skivan 
laddas helt enkelt genom att den 
stoppas in i drivenheten, locket 
stängs och datorns återställ
ningsknapp trycks ned . När 
DOS är laddad kommer en 
meny upp på skärmen , varifrå n 
man kan välja det kommando 
som önskas, t ex alt kopiera 
filer, starta ett program från en 
viss adress, ge nytt namn till en 
fil e dy\. 
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Ergonomin viktigare 
än snabbheten 

Den första frågan allmänhe
ten ställer om en dator gäller 
snabbheten . Att göra en totalbe
dömning efter enbart den är som 
att välja bil efter antalet häst
krafter eller en högtalare efter 
märkeffekten . 

Hur effektivt en dator arbetar 
avgörs inte bara av dess för
måga att exekvera vissa pro
gram snabbt. Vi har t ex det 
vanliga testprogrammet 
10 FOR I = I to 10000 
20 NEXT I 
30 PRINT "KLAR" 
som Atari 800 behöver hela 23 
sekunder på sig för att klara . 
För Apple II tar det 16 sekun
der, för ABC 800 bara 9 sek. I 
vissa typer av tillämpningar är 
det viktigt med den här snabb
heten, där kanske en mängd 
beräkningar skall göras eller där 
programmet skall sökas igenom 
ett större antal gånger . Men 
många gånger är det kopplingen 
människa / maskin som tar den 
största tiden i anspråk . 

Den kommunikationen kräver 
att datorn har en en ut- resp en 
inmatningssida. Utmatningen 
sker normalt över en tv-skärm. 
Resultatet kan vara bokstäver 
och siffror men ännu bättre är 
kurvor och figurer där ögat på 
ett effektivt sätt snabbt kan ta in 
mycket information. Visserligen 
kräver grafiken mera .utrymme, 
tid, minne eller pengar men det 

ger effektivare program. 
Ljud från datorn kan också 

verksamt bidra till kommunika
tionen . Den grafiska presenta
tionen kräver uppmärksamhet i 
form av att man tittar på 
tv-skärmen. Med ljud kan da
torn nå användaren även om han 
inte aktivt lyssnar. . Med dess 
hjälp kan datorn förebåda en 
händelse eller varna för något. 

Ljud kan ju dessutom använ
das för att ge ljudeffekter eller 
t o m musik . 

Inmatningen sker normalt 
från ett tangentbord i en dator. 
Ataridatorerna har dessutom 
joysticks och paddles, dvs ett 
vred (potentiometer) . 

Sammantaget finns det ett 
flertal möjligheter på Atari 800 
och 400 för in- och utmatning, 

r något som har skapat utrymme 
för framför allt spel program. 
Det finns rikligt av dem och vi 
skall ta upp några stycken. 

Kärnkraftsolycka 
och världskrig 

De första exemplen är drama
tiska , för att inte säga drastiska : 
Ett kärnkraftverk som så små
ningom havererar och en realis
tisk bild av förlopp under andra 
världskriget. 

Kärnkraftprogrammet heter 
Scram och dess grafik är myc
ket illusorisk. Vi ser på skärmen 
ett blockschema över anlägg
ningens ingående delar: Reak
tor, vattenledningar, värmeväx-
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lare, turbin, kyltorn m m. 
Längst ned på sidan presenteras 
i siffror trycket, koktemperatu
ren i Fahrenheit, antalet arbe
tare i anläggningen och hur 
många megawattimmar kraft
verket har levererat sedan star
ten. Med en joystick skall man 
försöka undvika härdsmälta . 
Har man otur inträffar jordbäv
ning! 

Ett närliggande tema har pro
grammet Energy czar. I det är 
du den amerikanska regeringens 
officiellt ansvarige för energipo
litiken . Man måste ta beslut om 
sådana komplexa problem som 
vilka energikällor man skall 
satsa på, om de skall beskattas 
eller understödjas, hur man 
skall förhålla sig till miljöförstö
ring, om man skall införa pris
stopp eller reglera bensinpri
serna . I programmet får man 
reda på hur besluten påverkar 
landets hela energiförsörjning 
på basis av skatter och annat. 
Resultatet ser vi i form av eko
nomi, inflation (och om folket 
anser att du har gjort ett gott 
jobb) . 

Scram och Energy czar kom
mer båda från Atari . Så finns 
det, som vi nämnde tidigare, 
program att tillgå från AP X. dvs 
Atari program exchange. Ett av 
dem är spelet om andra världs
kriget. På skärmen visas en del 
av östfronten och man kan se 
andra delar genom att skrolla 
skärmen i vertikal eller horison-

tell led . 
Eastern front heter program

met som beskriver operation 
Barbarossa med start år 1941 . 
Det ledde till 4 års krig med 20 
miljoner människor dödade. 
Hade kriget kunnat få ett an
norlunda förlopp? Spelet går ut 
på att man provar det. Varje 
drag motsvarar en veckas aktio
ner. Det här spelet är så välgjort 
och så utförligt pedagogiskt att 
amerikanska försvaret lär ha 
köpt ett större antal. En morbid 
historisk händelse som i spel
form blir avancerat underhåll
ningsvåld! 

Musikprogram 
med notskrift 

Alla program är dock inte av 
den våldsamma sorten. Tag t ex 
Music composer, med vars hjälp 
man gör upp melodier som da
torn spelar. De byggs upp ton 
för ton som visas i notskrift på 
skärmen. Man kan stega igenom 
programmet och ändra enstaka 
toner eller tempo i efterhand . 
Upp till tio fraser i tre oktaver 
och med fyra stämmor är möj
liga. Man kan i efterhand ändra 
tempo, volym och t o m transpo
nera från en tonart till en annan . 
På skärmen . kan man också 
skriva in noter för en stämma 
som datorn inte spelar utan som 
är avsedd för ytterligare ett 
instrument tillsammans med da
torn . 

forts på nästa sida 

RADIO & TELEVISION - NR 9 - 1982 9 



Den programmerade musiken 
lagras på bandkassett eller tlex
skiva och kan listas som ett 
vanligt basic-program. Med ba
sic-satser kan man också gå in 
och göra ändringar i listan, så 
att man t ex utgår från en melo
dislinga och sedan tillfogar ac
kord för ackompanjemang. 

Det hela fungerar riktigt 
hyggligt om man inte har för 
stora pretentioner på · klangerna 
där det, som nämndes tidigare, 
är viktigt med hur starka överto
nerna är i förhållande till var
andra. 

Övningsprogram 
för färg och grafik 

Det finns en ROM-kassett 
som innehåller diverse övningar 
i att göra grafik i färg . Program
met . heter Video Casel. Med 
dess hjälp ritar man upp figurer 
på skärmen med hjälp aven 
joystick eller med tangentbor
det. Programmet är en kombi
nation av bildskapande och ma
tematik. Det innehåller också 
bildspelet Life som spelas aven 
deltagare . Någon konkurrenssi
tuation föreligger alltså inte och 
det spelas med enkla spelregler. 

En engelsk matematiker, 
John Horton Conway, uppfann 
spelet som är baserat på en 
matematisk modell. I stora drag 
är det fråga om logik och este
tik. Video easel är gjort så 
enkelt att det kan användas av 
såväl barn som föräldrar. 

Modtil för pilot 
enkelt nybörjarprogram 

Språket pilot finns att få till 
Atari-datorerna i form aven 
ROM-kassett. Pilot står för 
program med i.nquiry learning 
or teaching och det utvecklades 
av dr John Starkweather vid 
University of California i San 
Francisco. U rsprungligen togs 
det fram för att lärarna skulle få 
tillgång till ett enkelt språk med 
vilket. de kun~e skriva program 
för Sina elev r . Meii'så upp
täckte man v d Stanford Re
search InstituH:s Education La
boratory (1967-1974) att det 
mycket väl kunde användas för 
att lära barn att programmera 
datorer. 

Ursprungligen var det ägnat 
att fungera som ett enkelt kon
verserande språk, enbart för 
textutmatning. Ataris pilot in
nehåller dock grafik . De har 
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bakat in turtIe graphics, ett kon
cept som utvecklades av dr Say
mo ur Papert och logo-gruppen 
vid Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) . Det innebär 
att användaren kan rita figurer 
när de gör program i pilot. 
Dessa egenskaper och tillika 
möjligheten att generera ljud 
ger ett programspråk som utgör 
ett intressant alternativ till ba
sic. 

Instruktionsboken är gjord 
som en färgglad bilderbok där 
Röde baronen, hämtad ur Snob
ben-serien, guidar oss. 

Språkets instruktioner är 
mycket korta. I stället för att 
skriva PRINT som i basic, skri
ver vi T: vilket då betyder type. 
A: betyder accept, M: betyder 
match, J: betyder jump, C: bety
der compute, osv. I pilot kan 
man bygga upp moduler av pro
gram, dvs subrutiner, som anro
pas med U: som står för use. 

Kommandona liknar dem i 
basic, t ex RUN, LIST, REN, 
NEWosv. 

I nstruktionerna för grafiken 
börjar alla med GR, t ex GR: 
TURN, som innebär att man 
vrider en vektor ett visst antal 
grader. För ljudgenerering finns 
kommandot SO:. Man kan 

. skapa toner över 2 1/ 2 oktav 
med fyra stämmor, men tydli
gen får man vissa besvär med 
fraseringen! I kommandot finns 
ingen angivelse av tonernas 
längd. Det här är en mycket 
enklare funktion än vad pro
grammet music composer är, 
tydligen i huvudsak avsedd för 
att skapa effekter. Följaktligen 
har man också kallat komman
dot sound och inte music. 

Programmen i pilot verkar bli 
mycket kortare än motsvara nde 
basicprogram, men pilot är å 
andra sidan inte lika mångsi
digt. Det är trots det ett intres
sant alternativ, kanske värt att 
prova för den som har tröttnat 
på basic, eller för dem som helt 
enkelt vill göra sina första slapp
Jande steg i programmering. 

Så som den här vackert illu
strerade handledningen är gjord 
borde även basichandledningen 
vara utförd. Den är å andra 
sidan ganska redigt skriven, lo
giskt disponerad och lätt att 
följa . Men vad är pixel, frågar 
sig kanske läsaren av handled
ningen ? Uttrycket förutsätts 
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vara bekant. Det betyder fak
tiskt bildelement och det an
vänds då man ritar upp grafik. 

Allt står dock inte i den här 
relativt tunna boken . Den som 
vill gå vidare har ca 500 A4-si
dor engelskspråkig litteratur att 
hämta information ifrån : Tech
nical reference notes och A 
guide to effective programming. 
Här finns mycket fakta, men det 
är ganska tungt att tränga ige
nom bladen och böckerna blir 
snarast något man tar till i 
nödfall. 

En sammanfattande 
kommentar 

Atari 800 är helt klart en 
dator att räkna med . Nybörja
ren attraheras av det rikliga 
sortimentet av mycket avance
rade spelprogram och den mera 
erfarne gläds åt de hjälpmedel i 
form av program- och hårdvara 
som finns för att åstadkomma 
grafik och ljud . 

Tack vare kassetter för ROM 
och RAM bygger man enkelt ut 
datorn utan att behöva ta fram 
lödkolven . Presentationen på 
skärmen är hyggligt god, men 
man får förstås inte samma 
skärpa och lugna bild som med 
RGB-matning . 

Atari 400 har vi inte tittat 
närmare på . I stort sett är det ju 
samma dator fast till ett betyd
ligt lägre pris, men man får då 
stå ut med ett enklare tangent
bord . Vid jämförelse med andra 
datorer, t ex VIC 20 är inköps
pri set högre, men Atari 400 har 
16 kbytes RAM som standard 
och kan expanderas utan yttre 
kortlåda. De renodlade hemda
torerna blir allt tler, med Tf 
99/4 (som vi testar i det här 
numret) , Sinclair Spectrum (i 
princip Z X81 med färggrafik) 
och Commodore VIC 20 som 
exempel.. 

Det kan bli svårt att välja! 
Titta framför allt på total priset 
för systemet: Hur mycket kostar 
det system jag kan tänkas börja 
med och hur dyrt blir det att 
expandera? Vad finns det för 
grafiska möjligheter? Finns det 
vettiga program ? Kan man 
bygga ut med tlexminne och 
skrivare? - Atari 800 och 400 
är så pass intressanta att de kan 
vara värda en ingående gransk
ning innan du bestämmer dig för 
ditt datorköp . • 

* Modespråket 
Forth finns nu att få 
i form aven ROM
kassett till Commo
dore VIC 20. 
År kombinationen 
marknadens billi
gaste Forth-dator? 

•• Forth på VIC-20. kan 
det vara något? Ja, definitivt! 
Jag har haft det stora nöjet 
att prova en VIe med det 
svenska företaget Datatro
nies Forth-kassett i ungefär 
en månad och jag skall här 
redovisa lite av mina erfaren
heter . 

Först något om mina egna 
Forth-erfarenheter: Hemma 
har jag en "stordator" (dvs 
en Z80-baserad maskin med 
64k ram), två åttatums tlex
skivminnen och en vanlig ter
minal. Utrustningen är ett 
hembygge. För två år sedan 
läste jag ett par artiklar om 
Forth och tyckte genast att 
det verkade intressant. Jag 
beställde listor över kälIko
den från USA och knappade 
in den på min egen dator. Det 
var ett jättejobb och jag 
skulle rekommendera någon 
att prova det. Totalt rörde 
det sig om ca 6 000 rader 
assembler. Men det funge
rade, och jag har därför kun-



na t beka nta mig med språket 
under det senas te å ret. Bl a nd 
de första saker jag gjorde var 
en full skä rmseditor fö r att 
kunna lag ra kä llkod på dis
kett. Den har varit till stor 
glädje. Sedan ha r det blivit 
någ ra mindre för styrning av 
en grafisk skärm, bland an
na t. 

Forth-dator 
med färg och ljud 

Nog om detta . VIC-en an
lä nde till mig lagom inför en 
helg och jag börj ade genast 
beka nta mig med a lla in
byggda finesser. För mig, 
som bara ha r a nvä nt en van
lig termina l till min egen 
da tor , va r färgen och ljudet 
hos VIC en rolig upplevelse. 
Jag började naturligtvis med 
a tt sk riva lite basic. Dä r 
måste jag ge några poäng f<;ir 
den roliga instruktionsboken . 
Den ä r fullkomligt proppad 
med fina små progra m som 
exemplifierar VIC-ens a l1a 
finesser. Ett gott föredöme 
för en da tor som rikta r sig til1 

. nybörja re! För den mer ruti
nerade finns ytterligare en 
ha ndledning a tt tillgå som 
beskriver a lla maskinspråks
rutiner som ka n va ra av in
tresse och som även innehål
ler en genomgång av samt
liga BASIC-kom mandon. 
Bra dokumentation från til1-
verkaren a lltså . T yvärr måste 
jag ge en liten spa rk til1 

Datatronie för dokumenta
tionen av Forth-kassetten! 
Den innehål1er inga pro
gramexempel uta n beskriver 
enbart de Forth-ord som in
går. Dessutom ingår 2 A4-si
dor med a l1män information. 
Jag ka n först å att man inte 
a nsett sig behöva mer doku
menta tion , eftersom model
len ma n a nvä nder sig av ä r 
baserad på (och kompatibel 
med) Fig- Forth. Detta gör 
a tt det finns en mängd annan 
littera tur a tt tillgå . Dess
utom finns en ma nual på 
PET-Forth på svenska som 
jag hade til1 förfo
gande. Den ka n rekommen
deras för den som tänker 
prova Forth på VIe. Dock 
saknade jag (dä rav klagomå
let) informa tion om hur man 
a nvänder kassettlagr ings
orden, CLOAD och CSA VE, 
hur ma n a nvänder NAME 
för a tt döpa filer , var fä rg
minne och videominne finns 
och saknade även käl1kod för 
editorn och assemblern. 
Detta ka n bero på att jag inte 
fick med a ll dokumentation, 
men kolla detta om du köper 
kassetten. Jag lyckades a ld
rig få CLOAD och CSA VE 
att fungera (vilket nog ä r 
meningen ). En tänkba r a n
ledning kan vara a tt de är 
tänkta för att spara och 
ladda käl1kod och inte till den 
ordlista ma n byggt upp. Ef
tersom jag inte hade tillgå ng 

till någon editor kunde jag 
inte ska pa någon kä l1kod och 
hade a lltså inte möjlighet a tt 
prova den varianten . 

Egna definitioner 
i Forth! 

Programmeringen i Forth 
bestå r i att man knappa r in 
sina funktioner och bygger ut 
grund-Forth til1s man ha r en 
definition som gör det man 
vill ha gjort. En teknik för a tt 
spara a rbete ä r då a tt helt 
enkelt göra en kopia av den 
minnesarea där ens egna de
finitioner finns. Dock kan 
man inte gå in och ändra en 
defini tion sedan den en gång 
skrivits in, utan man skriver 
då om den helt. 

Detta gör att även al1a 
efterföljande definitioner 
som använder den omskrivna 
definitionen måste skrivas in 
på nytt, eftersom adressrefe
rensen i dessa peka r på den 
gamla definitionen . Det sä
ger sig självt att detta ä r lite 
tungjobbat och därför brukar 
ma n a nvända en editor för 
att skriva si na definitioner i 
källkodsform och dä refter 
mata in dessa til1 Forth med 
LOAD-kommandot. Om 
man då behöver ändra är det 
möjligt att gå in med editorn 
i sin käl1kod och sedan mata 
in allt med LOAD igen . Det 
innebär mycket mindre 
skrivarbete. 

Tvivelaktigt 
använda kassett 

Reda n här ka n sägas att 
jag inte anser a tt kassett är 
något sä rskilt bra medium 
för lagring av da ta i Forth . 
Den som funderar på a tt 
skaffa Forth bör absolut 
sikta in sig på ett flexskiv
minne också. I dokumenta
tionen nä mns a tt det finns en 
flexskiva att köpa til1 VIC 
som innehål1er editor, as
sembler, fl ytta l, grafikruti
ner , trigonometriska funktio
ner, komplexa ta l och ava n
cerad stränghantering. Den 
bör vara en riktig godbit. Jag 
ha r länge drömt om flyttal 
och trigfunktioner på min 
maskin . Skiva n ka l1 as Sy
stem Extensions Diskette. 

Jämför 
Basic med Forth 

Naturligtvis va r jag 
tvungen att jämföra BASIC 
med Forth. J ag provade ett 
program av följande ut
seende: 
l for x = l to 20 
2 for y = l to l 000 
1 t = Y 
4t = t +5 
5 next y 
6 next x 
I Forth: 
O va riable t 
: tst l 000 O do l t ! 5 t + 
loop; 
: tst l 20 O do tst loop; 

forts på nästa sida 
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FORTH PÅ vie 20-DATORN forts fr föreg sida 

Programmen avslöjar 
skillnaden i snabbhet mellan 
språken: BASIC-program
met tog ca en oc h en ha lv 
minut medan motsva rande i 
Forth tog 12 sekunder. Forth 
är alltså mycket lämpligt att 
använda i snabba program. 
exempelvis i grafiska til
lämpningar. Dock måste sä
gas a tt grund-Forth endast 
arbeta r med helta l och att 
det naturligtvis går lite lång
sammare med nytta lshante
rIng . 

Efter detta tyckte jag att 
det var dags att göra något 
vettigt. På en mas kin som 
denna föll det sig ganska 
naturligt att göra ett spel av 
något slag. Eftersom den ha r 
en förnämlig tongenerator. 
valde jag ett "lyssna och 
härma-spel" av den typ som 
sä ljs som leksaker. Man har 
a lltså fyra knappar a tt trycka 
på som var och en ger en viss 
ton . Datorn spel a r först en 
ton som man ska ll hä rma 
genom att trycka på rätt 
knapp oc h den bygger seda n 
på med en ton å t gången tills 
man trycker fel. Ett ganska 
intressant och ro li gt spel! Jag 
kommer a tt visa a lla funktio
ner som behövs för att göra 
spelet. 

T on genera torn 
har tre stämmor 

V i började med a tt leta 
upp tonge neratorn . Den har 
tre stämmor som kan va ra i 
gå ng sam tidi gt och jag va lde 
den högsta av dem . För a tt 
sli ppa komma ihåg adressen 
kan ma n skriva följande : 
HEX (för att kunna sk ri va 
a llt i hexadecima la ta l) 
-6FF4 CONSTA T TREG 

Följande definiti on ger ett 
pa r lämpliga toner: 
: TO 

TON (få r ett värde på Slac
ken) 
DUP O = IF 9F TREG Ct 

E DIF 
DUP I = IF AFT R ECj et 

E DIF 
DU P 2 = IF e3 T R EG e' 

E DIF 
DUP 3 = IF DO TREG e! 

E DIF 
DUP 3> IF TREG e' 

ELSE DROP END I F: 
Funktionen ger a lltså fy ra 

olika toner för invärdet 0- 3 
och den laddar tonregistret 
direkt om värdet öve rstiger 3. 
Om man skrive r 5 TON 
kommer ljudgeneratorn att 
tys tna. eftersom det inte 
finns en ton för vä rdet 5 i 
tonregistret. Om ma n i stäl
let skriver O TO kommer 
man a tt få tonen som mot
sva ras av värdet 9F: all tså · 
kommer 9F TON att ge 
sa mma result a t. 

För a tt reglera volymen 
ka n ma n skri va så h ~i r : 

VOL (får ett vä rde på stac
ken) 
- 6FF2 Ct : 
5 VOL kommer då a tt 

ställa in vo lymstyrka 5. O 
VOL kommer a tt stänga av 
ljudet helt. Från tangentbor
det vill jag ha vä rdet 0- 3 
beroende på nedtryck t kn app 
( 1- 4) : 

K N A PP (ger 0- 3 på stac
ken) 
KEY 3 I - : 
KEY läser av ta ngen tbor

det och ger ASC II -kode n. 
Från den subtrahera r man 31 
och får då önskade v~irden. 
För a tt ge lämpliga pa use r 
gjorde jag så hä r: 

PA USE (får ett v~irde på 
stacken) 
O DO 100 O DO LOOP 
LOOP: 
PA USE kräve r ett v~irde 

på stacken. 10 PA USE ge r 
en paus på ca IOs. Spelet 
ska ll j u ge olika toner slump
vis och jag hitt ade ett bra 
register i video- bricka n som 
räkn ar rasterscanningen . Det 
fanns på adress 9004. Så h ~i r 
gör man för att få ta l mellan 
O och 3. 

SLUMP (ger 0- 3 på stat:
ken) 
9004 -g 3 A D : 

Några variabler 
hjälper till 

Lite var iabler ka n vara bra 
a lt ha . och h~ir kommer 
några : 
• VAR IABLE FEL 
• VAR IABLEA TAL 
• VARIABLE TAB 50 
ALLOT 

FE L anv~inds för a tt styra 
den yttre loopen. dvs avbryts 
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när man gjort fe l. ANTAL 
a nv ~inds för att hå lla reda på 
hur många toner man kl a rat. 
och hur många toner da torn 
skall spela upp. TA B ~ir den 
tabell dä r spelande toner lag
ras. TAB har hä r definierats 
som en va nlig 16-bitars va
riabel. men omedelbart efter 
ha r jag rese rve ra t 50 bytes 
som jag ka n utn yttja som en 
tabell med vanlig indexering 
(ordet ALLOT nyttar Dic
tionary Pointer det antal by
tes ma n a ngett och reservera r 
på så s~itt utrymme) . För att 
initiera mina variabler har 
jag gjort följande definit ion: 

IN IT 
I A TAL t 
O FEL! 
SKUMP TAB e t 
51 - 6FF I C!: 

Inte bara ljud 
utan även bild 

Den sista raden ger en 
Wmpli g bakgrundsfärg på 
skärm en. Eftersom VIC har 
f~irggrafik tyckte jag a tt man 
skulle ha en visuell ma rke
ri ng a v de toner som spelas. 
Definitionerna blev så här 
(h~ir finns utrymme för för
bättringa r av spelentusias
ter) . 

TKNO (skriver en rad med 
teck net på stacken) 
e R e R CR 
16 O DO DUP EMIT 
LOOP DROP e R : 
TK (skriver hel skärm) 
93 EM IT (rensa sbrmen) 
31TKNOeR 
32 TK O e R 
33 TKNO eR 
34 TK O: 
VISA (får nr alt visa sam t 
nirg på stacken) 
SW A P X4 9400 + (posit ion 
a tt starta på) 
DUP X4 + SWAP DO 
DLJ P le! 
Loor DROP : 
ILi r kan nämnas att jag 

lyckades list a ut var vi deo 
respektive nirgm innet fanns i 
mask inen . Hirgmin net ligger 
på adress 9400 och videomin 
net startar på adress 1000 
(hexadeci ma It) . .J ag a nv;in 
der mi g av f~irgminnet för a lt 
ma rkera vi I ken ton som spe
las . videominnet (som inne
h ~tllcr tex ten) ha r hel a t iden 

samma innehål l. 
För a tt spela upp a lla toner 

man klarat använde jag mig 
av SPELA: I 

SPELA 
ANTAL @. o DO 
DUP I C! 
LOOP DROP: 
Här kan nämnas att jag 

lyckades li sta ut var video 
respektive färg minnet fanns i 
maskinen . Fä rgminnet ligger 
på adress 9400 och videomin
net sta rta r på adress 1000 
(hexadecimalt) . Jag använ
der mig av färgminnet för att 
markera vilken ton som spe
las. videomi nnet (som inne
hå ller texten) har hel a tiden 
samma innehå ll. 

För a tt spela upp a lla toner 
man klara t a nvände jag mig 
av SPELA : 

SPELA 
ANTAL g' O DO 
I TA B + (adress till akt uell 
ton) 
Q DUPTON DUP DUP 5 
+ VISA 
10 PA USE I VISA 5 TON 
I PA US E 
LOOP : 

ä r man trycker fel bör 
det låta illa och det fixadejag 
genom att ma ta TON med 
olika SLUMPtal på det här 
viset : 

T UT 
30 O DO SLUMP TON 
LOOP 5 TON: 
Nu har det faktiskt kom 

mit så långt a tt det bara är 
huvudfunktionen kvar. Tänk 
på att man lätt kan testa 
tidigare funktioner bara ge
nom a tt skriva deras namn 
oc h se vad som händer . Här 
kommer sis ta funktionen . 

START 
I N IT (in itiera va ria bl er) 
TKN (initiera skärmbild) 
X VOL (stä ll in volym) 
BEGIN SPELA (spela upp 
de toner som hittills finns) 
A TAL Ig., O DO (Ioopa 
för att kolla alt rält knap
pa r trycks) 
KAPP DUP I TAB + C 
Q.. (häm ta knappkod mot

sva ra nde ton) 
I F (0111 rätt knapp) 

DUP DUP TON (spela to
nen) 
5 V ISA (visa på sbrmen) 



~~~~~~~~o~o~s~o 
rpUl~0dsr 

5 PAUSE 5 TON I VISA 
(spela en stund och åter
ställ ) 
ELSE (om fel knapp) 
DROP TUT I FEL! (tuta 
och ma rkera fel) 
ENDIF 
LOOP (nästa ton) 
10 PAUSE 
I ANTAL +! (öka a nta l 
toner) 
SLUMP TAB ANTAL @ 
+ C! (ta fram ny ton och 
lagra i ta b) 
FEL (hämta felflagga) 
UNTIN (loopa tills fel) 
." DU KLARADE" (slut
meddelande) 
ANTAL @ 2- . 
. " TONER" 
O VOL (stäng av ljudet) 
; (slut ) 
Vä rre än så hä r var det 

inte . För a tt spela skriver 
man START och datorn 
ska ll då svara med a tt ge en 
ton som ma n ska ll hä rma 
genom a tt trycka på en av 
knapparna 1-4. Observera, 
a tt det inte är funktionsknap
parna man skall a nvä nda. 
Om man gör fel avslutas 
spelet. och da torn skriver re
sultatet på skä rmen. Prova 
gärna a tt ä ndra spelet! Ett 
tips ka n va ra a tt förfina a n
vä nda ndet a v ton genera torn, 
ma n kan exempelvis spe la 
med flera stä mmor genom 
a tt ä ndra i definition TON . 
Mycket nöje! 

Forth passar på VIe 
Flexskiva rekommenderas 

Slutomdömet av kombina
tionen VIC - Forth: VIC i 
sig visade sig vara en rolig 
maskin a tt a nvä nda , snabb, 
med fina finesser. Tangent
bordet ä r klart godkänt om 
ma n jämför med maskiner i 
samma priskl ass. Dock va r 
bildskä rmen något liten för 
tex ta ppl i ka tioner. 22 tecken 
per rad . men vad ka n man 
begä ra aven så billig ma
s kin'~ Forth visade sig i sin 
full a gla ns på denna maskin 
och ka n kl a rt rekommende
ras till dem som vill pyss la 
med grafik och ljud på VIC
tn . Rä kna dock med att du 
kommer a tt vilja ha e tt flex
skivmin ne så små ningom! • 

av GUNNAR LILLIESKÖLD Rl!-J./Ji 
Intelligenta hemterminaler :l-(E 

och självskrivande program 
bland fåtaliga mässnyheter 

Fig I. Mannen bakom West 
Coast Computer Fair, Jim War
ren, förjlyttade sig ledigt med 
rullskridskor inom mässområdet 
jör att vinna tid. En lika själv
klar geItalt på den här mässan är 
Jan N ilsson (t hj, nestor inom 
den IVenska hobbydatorrörelsen 
och tillika ägare av Hobbydata / 
Mica dataprodukter AB i Malmö. 

* Den amerikanska mässan West Coast Com
puter F air, som vi rapporterade från redan 1977, 
har helt ändrat karaktär. Där finner man inte 
längre så många nyheter utan det hela har 
snarare blivit ett slags torgmarknad för USA
västkustens datorfreaks. 

•• För så där en fem. sex. sju å r 
seda n ha de just hobbydatorn bör
jat bli etablerad som företeelse i 
USÄ. Ent us iasme n kände inga 
gränser oc h rörelsen fick en näs
tan re li g iös prägel: åt det fana
tisk a hå llet. Den ena datorprofe
ten efter den a ndra samlade ska
mr a v å höra re som röru nd rade tog 
del av det nya fantastiska som 
hade hänt. Mässorna blev ett slags 
centrum för akt iviteterna. och i 
synnerhet gä ller det om West 
Coast Computer Fair. 

Ätt den blev stö rsta hobbyda
torm ~issan ~i r kanske inte så un
derligt. dels dä rför a tt den ägde 
rum i San Francisco-område t . 

"Silicon Va lley" . dels därfö r att 
den drevs av den synnerligen entu
siastiske Jim Warren . som med 
sina tidigare professionella erfa
renheter a v datorer hö rde till 
pion j~i rern a på hobbyda torområ
det. 

Den rö rsta mässan ägde rum 
rör sJu å r sedan i liten skala . I dag 
~ir det något aven storindustri . 
Den samlar å rligen 40000 besö
kan: och har blivit näs ta n en 
institution . 

.l im har vissa planer på att sälja 
m ~iss a n rör a tt få t id med öv riga 
aktiviteter . H an ha r t ex startat 
upp f)r f)ohh's J ou rna I. I njiJ 

forts sid 17 
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Våra nya moderner beställer du lika enkelt 
som allt annat man kan köpa på post
order. Inom några dagar kan du hämta ut 
din modem på posten. 

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

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

De har full duplex och asynkron överföring. Med 
Datel 300F är överföringshastigheten 300 bps i båda rikt
ningarna. Och Datel 75/12ooF sänder med 75 bps och tar 
emot 1200 bps. 
- Modemerna kan kompletteras med bland annat auto
matsvar och separat ströroförsöIjningsenhet De är mycket 
enkla att sköta och passar både Dialog/ Diavoxtelefoner. 

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

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

aJl) 
~ 
",%JII{~ 

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

ring televerkets dataförsäljning på telefon 90 100. 

14 RADIO & TELEVISION - NR 9 - 1982 Informationstjänst 3 

o 



SEPTEMBER 1982 .. 
MANAD EN S SOLFLACKSTAL: 98 
I R T 1979 nr 4, visades hur diagrammen sk~ tolkas. 

. amme~ över brusfäItsstyrkan anger den f~ltsty~ke-~laPdB" er I V/ m radiobruset förväntas överstiga hogst 
mva I ov Il 3 kHz men 10 % av tiden . Bandbredden antas vara , 
k kan lätt omräknas till anna n ba ndbredd om 10 log 

urvorna .. k d b dbredd i kHz B/ 3 adderas till av läst värde. B är ons a an d RL' 
är framtagna av Televerket, av , Prognoserna 

Farsta. 
BRUSFÄLTSTYRKA 

MHz Mottogning i Sverige, höst . Bondbredd 3 kHz 
30 • 

AFRIKA 
MM, 
30 

l b Kor s org- Monro .... io 6200km 211 ° 
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OIGITALMULTIMETER 
OT830 

DT-830 är en robust, 3 112-siff
r ig dig italmultimeter ~ör mät
ning av ström , spänning och f 
resistans. Den är även utr~s- I 
tad med d iod-test, transIs
tortest och kortslutningspro
vare med summer. 
DT-830 är konstruerad för 
hård daglig användning i 
tuff miljö. 
Följande tillbehör ingår 
pr iset : . 
Väska, testkablar, transls
torprob, batteri , reserv
säkring och bruksanvls-
ning . 

Pris: 475:- exkl moms 

f 
I. 
i 

DEN KOMPAKTA 
FÄRGBILDSGENERATORN . 

· ·f t lämplig signalkäl la vid .. h" I PAL MC 11 B Generalorn i mmiorma , Nu orden or . . 
kundbesök och i verkstaden. . 

• Små dimenSIOner . . (131X B1 X 23 mm ) och låg vlkl (250 g ) -

får nog plats i Din serviceväska. 'Cd il h batteriladdare/ nätadapter . 
• Levereras komplett med laddningsbara NI -<:e er cc 

• Signalmönster. 

l. Färgbalkar. Gråskala i svart/vi U 6. Miupunkt 
2. Rött roster. Grått i svart/ vift 7. Vitt raster 
3. Rutmönster B. Vert ika la l injer vid 2.217 MHz 
4. Punkter 
5. MiUkors 

Liudmadulering 650 Hz på mönster 1- 7 

Pris 1.580:- exkl. moms. 

~©m~@~mMETRICmw 
;~~~~~~~~~;:Z 20, BOX 1307, 17125 SOLNA, TEL 08182 04 00 

InformatlonstJanst 4 
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"Omutifallattmaskinen. 

"Om vi ökar belysningstiden 11 % på hälften 
av gatunätet, vad kommer det då att kosta i 
merförbrukning av lampor?" 

"Om nativiteten ökar 3 % och inflyttningen 
4 % varje år, hur många dagshemsplatser 
behöver vi 1985?" 

Vad är det en smådator som Apple kan uträtta 
för dej som har ledningsansvar? Hur kan Apple 
på en gång både förenkla och effektivisera din 
vardag? 

Apple gör "omutifallattberäkningar:' 
Via Apples program VisiCalc™- som du 

lär dej behärska på några dagar - kan du simu
lera händelser. Du kan på några sekunder pröva 
hur förändringar i omvärlden kommer att slå 
på din egen verksamhet. 

Dollarkursen går plötsligt upp. Hur mycket 
kan du höja era priser för att ge bibehållen lön
samhet trots väntat säljmotstånd? 

Om du vill vinna ytterligare 3 '70 marknads
andel , hur mycket har du då råd att investera i 
marknadsföring ? Kommer den investeringen 
ge den ökning du kräver? 

1 6 RADIO & TELEVISION - NR 9 - 1982 

"Om våra lönekostnader ökar 6,2 % och lunch
subventionerna 260.000:- hur slår det då på 
årets vinst?" 

"Hur mycket kan vi minska våra transport
kostnader om vi investerar 4 miljoner i ett nytt 
lager i Umeå?" 

Du kan göra överslag av konsekven
ser, beräkna effekter av olika inves
teringar, bedöma skillnader mellan 
olika insatser. Exempelvis. 

Skicka efter vår stora mapp för 
beslutsfattare, så får du veta mer. 

r-----------I Sänd mej er stora mapp om Apple , 
I beslutsfattarens smådator. wliiliiiii __ .. _lIIiil 
I Namn _ _ ______ _ _ ____ _ 

I Företag _____ _________ _ 

I Adress _ _ ___ ___ ______ _ 

I 
I 
I 

Postnr/adress Tel ___ _ 

Sänd kupongen till Gylling System-Elektronik AB, II 
Apple, 16185 Bromma. L _____________ ~-g 

i. 

.aPr*!~}?e~~~ 



MÄ'SSNYHETER forts fr sid 13 

World och nu senast Data Cast. 
Jim är jäktad men rationell: Följ
aktligen förflyttade han sig per 
rullskridskor under mässan och 
man kunde från sekretariatet lätt 
komma i kontakt med honom över ' 
en walkie-talkie. Det var också en 
markering av st ilen på mässan . 
Kritstrecksrandiga kostymer och 
slipsar lyste med sin frånvaro. I 
stället var det stora skägg och 
T-shirts, vilkas påtryckta texter 
ibland hade ganska provokativa 
budskap. Här fanns alla åldrar 
representerade med viss övervikt 
för skolungdomar. 

Mera marknad 
än mässa 
När vi förra gången rapporterade 
från mässan, 1977 i majnumret, 
fanns det många nyheter. Inrikt
ningen har dock ändrat karaktär 
mot en torgmarknad , ägnad små
användare vare sig de är amatörer 
eller professionella. Det har tydli
gen inte intresserat de stora till
verkarna och därför var det skralt 
med nyheter. Atari och IBM fanns 
t ex inte med och det mesta var 
känt förut. Men några nyheter 

har vi dock att berätta om. 

68 OOO-processorn 
vinner terräng 

Den första generationen små
datorer hade S-IDO buss och 8080 
eller 8085-processor. Så kom de 
fabrikstillverkade enkortdato
rerna, typ Commodore-PET, VIC, 
Apple II och Ohio Superboard 
som var baserade på 6502. Det 
verkar nu som om flertalet 16-bi
tarsmaskiner skulle använda 
68000 som bas i systemet (32 
bitar internt), även om nog många 
kommer att följa IBM :s linje med 
processorn 8088, som internt ar
betar med 16 bitar men vars 
minne är orienterat i 8-bitarsord. 

Fortune Systems 32:16 heter en 
68 ODD-dator med minidatorpre
standa till mikrodatorpris $5 000. 
Intressant är den flexibla upp
byggnad med möjlighet till mång
användarsystem och eventuell an
slutning till ett lokalt datanät av 
typen Ethernet som används av 
Zerox, DEC och Intel. Som opera
tivsystem har man valt Unix, ur
sprungligen utvecklat av Bell 
Labs. Datorn talar såväl basic, 

cobol och fortran som pascal och 
C. 

Sage (( är en annan 68000-da
tor som har USCD:s operativsy
stem. Det kanske inte är så känt 
på den här sidan av Atlanten men 
sägs vara anlitat av 80-talet pro
grammakare som gör alltifrån 
enkla postadress listor upp till da
tabaser. Sage Computer Techno
logy produceras i Reno, Nevada . 
USCD:s operativsystem arbetar 
med p-kod och det gör det hela 
mycket intressant. Programvaran , 
som tillverkas av Softech, kan 
användas i alla maskiner som 
arbetar med p-kod och program-

Fig 2, Kaycomp II är en 
ny "väskdator" och ett 

direkt svar på Osborne I. 
Den har större skärm, 9", 
men kan ungefär vad Os

borne I kan och 
kostar lika 

mycket. 

men kan direkt lyftas över från 
maskin till maskin oberoende av 
vad de har för processor: Z80, 
8080, Z8, PDP-II / LSI-II, 6502, 
6800, 6809 och 9900. För dem 
finns språken basic, fortran- 77 
och USCD pascal. 

För ett år sedan skrev vi om 
Commodores dator med två pro
cessorer: 6502 och 6809. Nu har 
Tandy kommit med sitt svar i sin 
Radio Shak TRS80 modell 16 
med såväl den ordinära Z80- som 
6809-processorn. 

Osborne l , den lilla kapabla 
datorn i portfölj , som vi tidigare 

forts på sid 38 

Liten men stor! 
D@!9rn 4-färg. 

Med nya fickdatorn PC-1500 bevisar 
Sharp att en avancerad dator med 
mycket stor kapacitet inte behöver vara 
skrymmande. På bilden ser du hur be
händig 1500:an är. Och den har verk
ligen "stora" egenskaper. 

Stor kapacitet 
PC-1500 har ett minne på 16K ROM 

och 3,5K RAM. Räcker inte det kan du 
med tillbehörsinterface öka RAM ti1l11,5K. 

4-färgs printer 
Programmerbar i BASIC förstås. Klocka, 
signal, grafisk display (7x156 punkter) och 
en 4-färgs grafik-printer som tillbehör. 

Alltså kapacitet som en stordator, 
men behändig som en fickräknare. 
(Yttermått 33x5x12 cm inkl. printer). 

SHARP PC-1S00 
Addo Försäljnings AB. Tel 0120-119 30. 
Du kan köpa Sharp PC 1500 hos någon av våra 70 kontorsfackhandlare som finns över hela landet. 

In formationstjänst 6 

Jag vill veta mer om 
Fickdatorn PC-1S00 

I 
I 
I 
I 

Namn________________________________ I 
Företag ______________________________ I 

I 
Adress ------------------------------- I 

I Postnr&Orl I L _____________ ~~W 
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. Tre nyheter från Newle~Packard . 
. Hp .. 125 ''Business Assi~nt": 
persondatorn med förbindelser. 

HP~125 ~r vår mångs~digt användbara person~ 
dator med tonvikt p~ administrativa tillämp~ 
mngar. 

Den kan arbeta som fristående persondator, 
ordbehandlings utrustning, grafisk arbetsstation 
eller terminal med förbindelse till företagets 
centraldator. 

Bland de tillgängliga programmen finns kom~ 
plett:;l administrativa programpaket : ordbehand~ 
ling och databasbehandling (sök~ och sorterings~ 
rutiner). Dessutom VisiCak™ och program för 
grafisk presentation med hjälp av plotters. 

Fickdator .. systemet är fött: 
HP introducerar g~änssnitts"slingan HP .. IL. 
Nu har världens mest avancerade fickkalkylator 
blivit en del av ett datorsystem. Med HP~IL kan 
HP--41 C/CV kopplas ihop med upp till 30 
kringutrustningar i en slinga. 

Kalkylatorn kan läsa in data på fältet, som 
sedan förs över till datorn på kontoret. Den kan 
läsa av instrument och kan fungera som "mini~ 
terminal". -

Med HP~IL kan man koppla ihop ett enkelt, 
bärbart och batteridrivet system med kalkylator, 
bandkassett och termo skrivare i 
en portfölj. 

Fickkalkylatorn har blivit fullvuxen. 
HP~IL arbetar med en trådslinga från apparat 

till apparat. Data passerar i en riktning runt 
slingan, varje enhet avgör i sin tur om någon 
aktivitet ska äga rum, meddelandet återgår och 
efterkontrolleras. 

Senaste tillskottet i HP .. SO serien: 
HP"S7, en ännu kraftfullare smådator. 

HP~87 innebär ytterligare ett steg uppåt för små~ 
datorer med tonvikt på forskning och teknik. 
Minneskapaciteten är imponerande. Den levere~ 
ras med 32 kByte användarminI\e (RAM) som 
totalt kan byggas ut till 544 kByte. 

Den väl tilltagna bildskärmen kan visa 24 rader 
med 80 tecken. Som vanligt hos HP är förmågan 
till grafisk framställning högt utvecklad. 

Stor tillgång till programvara och kringutrust~ 
ning. HP~87 kan använda alla tidigare program 
för HP~80~serien, nyutvecklad programvara för 
HP~87 och - försedd med CP IM - kort som 
extra tillbehör - ytterligare flertalet program. 

En bred serie gränssnitt ger möjlighet till 
kommunikation med andra datorer och i princip 
vilka instrument och vilken kringutrustning som 
helst. 

Vår adress är H~wlett~Packard Sverige AB, 
Box 19,16393 SPANGA, tel. 08~7502000_ 

l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
; 
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Aktualiteter och debatt , 
kom mentarer 
och recens ioner 

Redaktör : Ulf B Strange 

Modern hemelektronik 
-ett fall för den 
inlärda hjälplösheten? 
•• Att vissa slags hemelektro
nikgrejor. och även en del -'v itt 
gods" som tvättmaskiner. spisar osv . 
kan vara knepiga fö r en rätt bety
da nde del av den stora publiken ha r 
vi länge ana t. 

St ä lld inför nya re a ppa rater . som 
i sig besitter en mot föregångarna 
närmast enorm kapacitet på det e na 
eller a ndra om råde t - där fö rstås 
mikrod atorbestyckning utgör 
störs ta fö rutsä ttningen fö r alla 
konsterna - grips man stundom av 
miss ta nken . a tt det hela på många 
gör intrycket av a tt gå runt i cirkel. 
att det bästa ibland bli vit det godas 
fiende. etc: Alla finesserna bidra r 
till utlovad super-funkti on. men hur 
i H errans na mn får ma n då fines
serna a tt fungera 'J 

M a n a na r scene r med gråtande 
barn . gräl a nde kvinnor och husfäder 
med begynnande vansinne i blick 
(och ett oläs bart brux i handen ) 
inför ett efterlängtat nyförvärv 
hemma. Reda n a tt packa upp a ppa
raten erbjöd något av ett företag . 
Att få i gång den går möjligen -
men a tt sen få den a tt göra det man 
tänk t kan va ra lögn i h-e. a tt döma 
av a lla uppslita nde skildringa r jag 
medkä nn a nde fått ta del av. 
::: Alldeles konkret har vi på denn a 
tidnings redak tion själva fått kä nna 
av liknande. det skall tillstås . Spe
ciellt gäller det se na re generationer 
av videospelare vi ha ft till test. I a ll a 
pra ktiska prov ingår . givetvis. an 
vä ndn ing av a ppara ten i hemmiljö. 
förs tå r det sig. S å dä r över en helg 
eller så , inn a n det sa mma nfatta nde 
omdö met skall avfattas och g re
jorna packas ihop för returen . 

Så hä r ka n det gå till . 
In genjör H. som inte kommer a tt 

vara hemm a en viss kvä ll. be r kol
lega L a tt bistå med lite inspelning 
av tv-program met åt honom . Jo
menvi ss t. 

Om någon tid på minns L o m si tt 
åtagande . Visst. visst. Kasse tt näs ta 
dag . 

Icke. då . L uppenba ra r sig med 
ett få raktigt uttryck. svä ljer och 

säger : Det blidde inget' 
Vaddå blidde inget '? undra r H 

dov t från sitt labb-h örn (eller te
muggen) . G lö mde du bort a tt slå på. 
tro" 

- \lej . suckar L uppgi vet. Nog 
slog jag på . O ch så tryckte jag på 
a lla knappa r det gäller . Trodde jag 
å tmin sto ne . Ba ra bl a nkt brus ä r det 
likt fö rbaskat. Jag är så ledsen. 
( M orrn inga r från H .) 
~äs t a gång L får i uppdrag a tt 

spela in program lyckas han ge nas t 
bä ttre - fö rl ä get flin a nde visa r han 
upp en kasse tt. som visa r sig inne
hå lla ca 10m inuter Sportspegel och 
30 minuter programserie (av tä nkta 
55 minuter) . Ett slags video torso. 

Sjä lv släpar j ag hem en videospe
la re till lå ns oc h betra ktar förhopp
ningsfullt det ganska enkla utfö ran
det. Play och R ecord kä nner ma n ju 
till . Ingen besvä rlig tida utomatik a tt 
passa . för hä r gä ller det ra ka rö r: 
Programmet som ö nskas inkört på 
rulle är hä r o m tio minuter. realtid . 
så a tt säga. 

Sälla n har en videokasse tt va rit så 
s igna lfri. i skick som ny! 
:'1 Efter någ ra d ylika incidenter 
med icke-inspel ning etc enades vi 
om. i ett öppenhj:i rtigt sam tal Elek 
tronikm ä n emellan. a tt det kan vara 
nog så svå rt att finn a sig tillrä tt a 
med vissa doningar . Den meningen 
ha r ibland också försiktigt fo rmule
ra ts i våra sy nn erligen se riösa tester . 
Ergono mi . H a ndhava nde, Di sposi
tion. Hm . hm . 

Om nu vi. med viss vana vid 
ma teri e len . går bet på a tt slå in rätt 
program etc i dessa underve rk av 
d a torbest ycka d hemelektronik. hur 
skall då icke en s k bred allmänhet 
lida detta 'J Vi ha de j u vå ra a ninga r. 
Min vän Radiohandlaren ser som 
befar a t inte glad och fryntli g ut vid 
frågan : 

- Nej. om du bara a na de så 
mycke t g rå t od ta nda gnisslan de t 
ä r och ha r vari t varje säsong. s:i r
skilt öve r dessa ibland näs tan hopp
lösa och gnetiga bruksa nvisni ngar 
till grejorna som ja pa nerna tror 

skall funka. O ch må nga är fa k
t iskt upprörda. a tt icke säga ä rligt 
lömska. över a tt saker gjorts så 
tillrö rda som de ofta i n t e ä r! 
Ha ndl edn ingarna ä r inte sä ll an onö
d ig t ko mplice ra de . därfö r att. g issa r 
Jag. ingen hos distributören ha r få tt 
sitta ned och sjä lv syss la med a ppa
ra ten uta n e nba rt få tt översätta en 
flera gå nger om tidiga re översa tt 
och tillknö la d "ma nual". dä r det 
väsentli ga så gott som alltid hamna t 
i skymunda n. 

- Vi få r dä rför a lltsomoftas t 
ti tt a på g rejor vi leverera t där kun
den kl a gar över a tt de inte fungerar . 
Men viss t gör a ppara te rn a det -
ba ra någon få.r i gå ng dem som 
tä nkt va r! S a handl a ren. (En av de 
mycket få som gitte r gc nå gon so m 
helst "service" numera i paket
krä nga ndets epok.) 
:'~ Nu ä r de t uta n vid arc så. a tt 
väldigt må nga mä nniskor :ir tck 
niska a na lfabe ter oc h dessuto m 
rädda fö r tckniska a nordningar; det 
må gä ll a bilmotorn . kamcra n, sä k
ringsskå pet i lägenheten elle r någo t 
annat. De står full stä ndi gt ha nd 
falln a också inför enkla svå righeter . 
Det mås te a nföras som balans av 
kr itiken mot överkomplcxa hem
a ppa ra ter oc h då li ga brux . 

I fö rra numret tog jag upp den 
omstä ndig heten . a tt en stor japa nsk 
konce rn idogt strä va r mot a tt radi
ka lt fö renkl a frlims t skivavs pelning 
hemma . J ag å tergav ja pa nernas 
uppgift om a tt de undersökt en 
grup p där ca hälften av de ut va ld a 
inte visade sig fö rstå ens de n enkla 
princi pen ba ko m en tona rms utba 
lansering . Ja panerna avs tod dock 
från a tt meddel a huruvida den av 
dem undersök ta g ruppe n bestod av 
j ust japane r elle r tyskar, svens ka r 
eller någon annan popu la tio n. så det 
fö rb lir en öppen fråga. Medge. att 
det skulle fö rvå na om de all mlint 
som hypert e kniska. tå lmodiga od 
a nalytiska a nsedd a japane rn a ut
gjort gruppen i skamv rå n. Men s to r 
sak i det. rcsultatct ä r nog riktigt. 
nedslå ende nog - oc kså om hi 
fi-tekniken sa nnerli gen be höver en 
sto rstädning som sikta r till rcnt hu s 
med a llt de t i må ngas ögon löjeväc
kande me ka niska precisi ons knå 
pa nd e som än nu a nses ofrå nkomligt 
(?) 

Fö r ba ra någ ra å r seda n tydde 
uppgifter från en rad levera ntörers 
serv iceve rkstäder på a tl majoriteten 
a v a ll a uppeld ade / sönd erbl ås ta 
högt a la rkoner som kom in hadc fått 
si na talspolar brlinda av popdå n
frä lst ungdom. som trö tt a ndc regel 
bundet vridit upp baskontro lle n på 
max och samtidigt ställ t disk a ntrat 
ten i sa mma lägc. Elemcntbytena 
var legio. 

M e n. me n: Jag minns också att 
ett ga nska s to rt a nta l hi fi - tcs ter i 
RT tog fasta på en a nn an omst ä n
dighct som nästan va r vä rre: De n. 
a tt vä ldigt må nga apparat köpare 
syn- och hörba rli gen a ldri g rö rde 
sin a tonkontro ller. "N i har j u bctalt 

fö r dem '" vädja de bådc vi och bran
sc hen . "Använd dem i sllille t fö r a tt 
kl aga på ljude t , .. " Vi kom i berö
ring med en hel del go tt folk som 
skrämt skygga de fö r denna tanke . 
Tonkontro llerna sk ull e inte röras. 
De va r j u instä llda e n gå ng' Dct' 
skulIc bara led a till fel och tråkighe
ter a tt ,indra dem . Troddes det. 

Vilkct omgåe nde fö r ta nke n till 
a ll a hopplösa f:irg- tv-bi lder man ge
nomlidit. Också hä r finns förtr ,iff
liga reglerkretsa r som ingå r i prise t 
för a ppara tcn . Men hellre gulg röna' 
e ll e r bl åa bildcr clle r inga fä rger a lls 
ä n a tt skru va på någ ra små skriim
Illa nde po tar . " Radi oha nd larn har 
j u stä llt In motta garcn ( Dct 
skedde 1977 .) 

Att fo lk varc sig villc ha bas e ll er 
di skant i ljudet gä llde må nga å r 
efte r det att fm-tc knik en debut e ra t 
ca 195:'- Va na ns ma kt är oe rhö rd . 
Det ha r ko mmit a tt a ktualiscras i 
ä nnu e tt avseende : Ka na lbyte . 
:'; U nder sommare n ha r nli mligen 
uppstå tt po lemik kring ett radi opro
g ra m. dct gällcr Riks radions serie 
Barlll illöte t. Arga meni ngs u t byten 
ha r fö rsiggå tt mellan programre
daktionen . R iksradioledni ngen och 
diverse pa rt er i målet. Kurt och gott 
gii ll c r , a tt redak ti onen kä nn cr bit 
terhet öve r att prog ra mmct av R iks
radioledningen n yttas frå n P J till 
P /. dett a som e tt Icd i kanalcrnas 
" renudl ing". vilket å tminstone un 
dertecknad lir tac ksam fö r som cn 
reform i a lldeles rii tt r ik tning . (Men 
fö r bara e tt å r scdan var hel t a ndra 
tanka r a ktuell a . Det gå r und a n i 
svänga rn a . ) 

- Det lir mycket ödesdigert fö r 
oss (!) a tt av färdas från den ka na l 
(sic') vi haft våra vik tigas te Iyssna rc 
i. säger redaktionen. e nligt e tt 
SvD-referat. Progra mdirekt ören 
TorstelI Byggdcli a rgum e nt era r då. 
att "följer int e lyssnarna med vid 
ka na lbytc t ä r de vlil inte tillriickligt 
intresse radc". vil ket lå ter r imlig t 
nog . Men så få r ma n ve ta a tt 
ra dio ns Publik- och progra mfo rsk 
nin g undersök t sa ken och fa kti skt 

I Fon s pil .Iid .? _' I 

- En rätt olanlig begäran får 
jag säja. men OK - du får dra a l 
för radion mot en stereo i stä llet. 

I A ll/lOns i t : sCj/lire 
{li r Jensen ea r aud io, USA } 
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Bygg Din förstärkare själv med färdiga 
Hi-Fi moduler från@"F 

Vi tror oss lugnt 
kunna säga att få förs tärkare låter 
bättre än ILP:s MOS-module'r. 
Med sitt pris är de därmed när
mast ett fynd för självbyggare. 

- för sång, tal, 
gitarr, bas, orgel, diskotek, biograf, hemma Hi-Fi 
Med ILP:s helt färd igmonterade HiFi moduler är det lätt att komponera och bygga en förstärkare för just 
Dina behov. Förförstärkare finns i stereo och mono, slutsteg finns med van liga bipolära och MOS-FET tran
sistorer, samtl iga nätaggregat har ringkärnetransformatorer. HD-stegen (Heavy Out y) är elektron iskt kort 
slutningssäkra och har extra stor kylf läns. 
Modell HY6/HY66 HY60A HD/HY120 HD/HY200 HD/H Y400 MOS120 MOS200 MOS40P 

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

Frekvens· tape 100mV 
omr. · 3dB O-100KHZ 15HZ- 50KHZ 15HZ- 50KHZ 15HZ- 100KHZ 
Distorsion , 
THD < 0,01 % 0,015% 0,01% 0,005% 
Slew rate 12V/IlS 12V/IlS 20V/IlS 
Övrigt Pu 3mV Samt liga slut steg har 100 dB störavstånd. Belast ningsimpedans 
tonkont ro ller Mic 1-12mV 4-oofl. Ingångs impedans 100Kfl. Känsli ghet 500mV. 
±12dB Aux 100mV 

mon o/stereo 
Pris 135:-/229:- 135:- 275:-/255:- 375:-/350:':"" 530:-/495:- 345:- 595:- 895:-

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

/~\ 

Floppy Diskpac 92K Byte. 5 1/4" 
Acorn Floppy Discpac ger 92K Bytes minneskapacitetI 
disk. 3K RAM minne för filbuffrar och SV/3A spännings· 
matning för datorn. Alla tidigare kassettkommandon ut· 
ökas nu för filhantering. Ytterligare kommandon tillkom· 
mer för hantering av data inom filerna. Datorn bör har 
6K programram och skall ha Bussbuffring. 

Best.nr: 2037 Pris: 0\ .995:-

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

Best.nr: 2009 Pris 225:-

Tillbehör till Din Acorn Atom dator 
Printerinterface Kassetter 
För anslutning av parallellprinter. En portkrets 6522 Best. 
med 2 st programmerbara IN/UT·portar och 2 st Timers nr: Innehåll Pris 
ingår. En timer kan interruptstyra datorn för tidtagning 2011 Asteroids·Sub Hunt·Breakout 165: -
eller realtidsstyrning. Kontakter ingår. 2012 Doglight·Mastermind·Zombie 165:-

Best.nr: 2008 Pris: 225:- 2013 Rattrap·Lunarlander·Blackbox 165:-
ROM·kretsar 2014 Startrek·Four Row·Space Attack 165:-

Flyttal ROM, o\K Trig·, log·, flyttalsaritmetik 2015 Invaders·Wumpus-Reversi 165:-

Best.nr: 2003 0\50:- 2016 Dodgems·Simon-Amoeba 165:-
2017 Green Things·Ballistics-Snake 165:-

Word-Pac ROM, o\K Text· och ordbehandling 2018 Stargate-Gomoku-Robots 165:-
Best.nr: 2028 0\50:- 2019 Design av egen teckenupps. ex. Å, Ä, Ö 165:-

Utility ROM, o\K 17 kommandon typ INKEY, 2020 Matematik: Plot fIx), Regression. m.m. 165:-
REN, DISASS, DUMP 2021 Matematik: Algebra graliskt, m.m. 165:-
Best.nr: 2038 0\95:- 2022 Disassembler, 1200 Baud kassett eos, m.m. 165:-

Böcker 2023 Business-Affärskalkyler 130:-

Atom Forth Manual för Forthkassett 
2024 Databas-registerhantering 165:-

Best.nr: 2032 95:-
2025 Grafisk visning av maskinkodsprogr. 165:-
2026 FORTH: nytt programspråk 165:-

Atom Business Manual för Businesskassett 2039 LIFE: mycket komplext grafiskt spel 165:-
Best.nr: 2029 125:- 2040 Synthesieser. Melodier kan ändr. o. lagras 165:-

ACORNS!FT 
2041 Ordlek: Vilka ord passar ihop, m.m. 165:-
2042 Registerprogram: Adressbok, kalender 165:-
2043 l O spel för outbyggd dator 165:-

Generalagent_-----...... ,.----------------------------<.. 
BEI:KmAn 
Beckman Innovation AB 
Telefon 00.390400 
Postbox 1007 
5-12222 Enskede 

Telex 10318 Beckman S 
Gamla Dalarövägen 2 
Stockho lm SW E DE 
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J [J I M D I N, 
.... LE T 1 =1 

~ ~iHf ~~ H 
fl. LE.,. t-=]+l 

10 If:: l <N liR l - N THEN GO TO!5 
il F OR X "' l TO N . 
1. L.T Q C)()- IIt XI 
13 NeXT x 
14 LeT J - O 

~ 9 l~T J~~.J~J J - N TH~ GO TO 4e 
i! O I..ET T - J+1 
1~- 1~ "'NOT C I .,) , ) I=I IT I 

lX-Bl Byggsats B95:
lX-Bl Monterad 995:

l6K RAM 595:-
&!4 l...ET p. ~ l oJ I 
a. LEr R (J'_ ~ C T ) 
all L.ET ~ .T'_P 
3~ W K~ i,J T~ GO TO 15 

Nya tillbehör: 
Bok 4: liD-teknik 
Ytterligare liD-kort 

Programkassetter' 
Space Raiders 
Schack 
VU-calc 
Backgamm 
Fantasy Games 

sinclair 

Sinclair störst. 
Sinclair har redan inom ett år levererat över 350.000 st 
lX-B1 vilket gör lX-B1 till världens mest köpta mikro
dator. 
De stora produktions volymerna gör att Sinclair ytterliga
re kunnat sänka de redan låga priserna. 

lX-Bl för kunskapstörstiga 
lX -B1 är gjord för Dig som vill lära Dig hur en dator fun 
gerar, hur man programmerar, beräknar och ritar, hur 
Du styr och övervakar med dator, hur Du spelar dator
spel etc. etc . lX-B1 och medföljande svenska BASIC
kurs lär Dig detta steg för steg. Roligare och roligare blir 
det allt eftersom Dina kunskaper växer. För skolor & 
studiecirklar finns speciell lX-B1 kurslitteratur. 
Radio och Television skriver efter test: "Det finns knap· 
past något bättre och billigare sätt att bli bekant med 
riktig BASIC än att köpa lXB1" . 

Använd din TV 
lX- B1 behöver ingen speciell bildskärm, den använder 
Din vanliga TV. Din lilla kassettbandspelare kan Du an
vända som programminne. Sladd till både TV och band· 
spelare ingår liksom nätadapter. 

Funktioner i mängd 
lX-B1 har massor av funktioner. Över 60 olika BASIC
kommandon . Matematiska och grafiska tecken, bokstä
ver, siffror, symboler. Slumpgenerator och tidmätning 
finns. Anslutningsmöjlighet för minnen, printer, styrmo
duler, bandspelare, TV och nätadapter m.m. 
Matematikern har nio siffrors noggrannhet, decimalkom
ma, trig -, log.- och exponentialfunktioner, exponent· 
redovisning. 
Rörlig grafik för t.ex. datorspel. 

För Dig som kan lite mer: 
cpu: 
RAM: 
ROM: 
Bus: 

Kassett-

l 8DA, 3,25 MHl 
l -16K 
8K 
44 poIig kontroll-, adress-, data· och 
memoryselectledningar, SV, 9V, DV, klocka 

In te~aee: 250 Baud, söker namn eMer tar första program 
Må": l67 x17Sx4D mm 
Vikt: 350 gram 
Matning: 7,5-l 0V, 400 mA. Intern SV regulator. 

• 32 bitars .ritmetik 
• muHldimensione"a matriser för både strängar och variabler 
• PEEK, POKE, USR för maskinkodsrutiner 
• 6h 44 pkt upplösning 
• 24 rader med 32 tecken 
• 40 st plana trycktangenter 
• Automltlsk syntukontro" före .. ekvering 
• En tangenUryekning per BASIC kommando 
• Fullständiga editeringsmölllgheter 

UHF·TV modulator 
Gör Din TV till 
datorbildskärm 

\ 
Uttag för TV 
bandspelare 
nätadapter 

zaOA mikroprocessor 
Ny snabbare version 
av den berömda zao 

I 

Bus. 44 pol. uttag lör 
minnen, printer etc. 

I 

lK RAM 
........ minne 

Z)(Bl 
Byggsats eller färdig 
lX -B1 finns monterad och i byggsats. Byggarbetet är 
mycket en kelt. 
Svenska bygganvisningen går steg för steg. Har Du 
bara någon löderfarenhet så kommer Du att börja pro
grammera BASIC samma dag Du hämtar Din lX-B1 . 

Har du lX-BO? 
lX -BO ägare kan göra sin dator betydligt rrrer avancera
de genom att köpa Sinclairs nya BK lX-B1 ROM. Den 
nya IC-kretsen är en ren plug-in enhet SOIll monteras på 
några minuter utan verktyg. Ett nytt tangentbordsöver
lägg medföljer liksom ny manual. 

Tillbehör: 
Best.nr å-pris 

lX Printer Med nätadapter 1013 995:-
16 K Byte Ram minne 1003 595:-
Ram VO Universellt IN/UT-kort 1020 5BO:-
AJO Omv, För Ram l/D kortet 1023 520:-
BKROM Till lX-BO 1004 350:-
Kursbok 2 Svensk datorkurs 1011 136:-

Lärarhandledning 1012 45:-
Kursbok 3 Mer om Basic, lX-B1 1027 120:-
Kursbok 4 Maskinkod l/O-teknik 1033 125:-
Kassetter Schack 1025 99:-

Space Raiders 1034 99: -
VU-calc 1035 99:-
Backgammon 1036 99:-
Fantasy Games 1037 99:-
VU/File 1038 99 :-
Flight Simulation 1039 99 :-

Med 16K extra RAM-minne kan Du lätt göra ett datare- _= 
gister för telefonnummer, skiv- eller boksamlingen. / ~ 
lX-B1 kan själv leta efter namngivna program på band. Regulator. 5V·temperatursäker aK ROM Basic tolk 

>----Generalagent_---......... _---...... - ______________________ -< 

BErKmAn Javisst jag beställer st ZX-81 Byggsats el 895:-
L. st. Best.nr st. Best.nr. . st. Best.nr 

st ZX-81 Monterad el 995:
st Best.nr 

Beckman Innovation AB Jag har 14 dagars returrätt på oskadade varor och 1 års garanti. Porto tillkommer 
Telefon 08-390400 Telex 10318 Beckman S Namn 
Postbox 1007 Camla Dalarövägen 2 

12222 Enskede Stockholm SWEDE Adress . 
RT 9 -82 

Postadress 

Aterförsäliare: Sthlm. Kommunsamköp, Deltron, Elek Uppsala. Studieförlaget Göteborg. Deltron, CB·Radio Josty Kit Malmö. Josty Kit Mot.la. Hem & Kontorselektronik linköping, Eltema Vbt.rAs. Mikrokit 
Sundsval. Amitron · Örebrll. Eartone 
Beställningar frän Finland. Minska priserna med 17,7% (svensk momsl och lägg pä SEK 60:- för frakt & expo Betalning i förskott via postgiro eller Bankcheck. Välkomnai 
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kan bekräfta redak t ionens fa rhågor: 
Hela 70 procent av programmets 
publik kommer - i n t e att följa det 
vidare i P I: "Det är helt enkelt för 
komplicerat a tt byta kanal på ra
d ion." 

Tablå ' Så långt har det a lltså 
gått. Fullmyndiga svenskar - Sve
rige omtalades för inte så förtvivlat 
längesedan beundrande som "ett 
land av ingenjörer". om någon nu 
kan minnas det - har a lltså hamnat 
i en närmast total hjälplöshet inför 
det man trodde som a llra enklast. 
att slå ner en tangent på en transi
storappa rat. märkt " p I " - nerta let 
måste vid det här laget ha förvals
mottagare oc h i 10 OOO-tals fall 

Marknad 
USA-högtalarna 
från Phase-T ech 
hos svensk agent 
Till hösten lanseras på Sverigemark
naden det a merikanska högtalarfabri
katet Phase-Tech. "Jew Je rse\·. en 
firma med 26 års erfarenhet i 'bran
schen och som står under ledning av 
William HechT I Phase Technology 
Corpora tion heter bolaget) 

Dett a meddelar Göran Longberg. 
Interaudio i Älvängen. och märket 
a\'ses även bli sålt i övriga " orden om 
en tid. 

Två serier blir aktuella . PCoch HT. 
men det är den förra som Intera udio 
vill arbeta med huvudsakligen. PC 
står för fas -koherens . PC-serien kom
mer i Sverige att kosta från I 395 till 
4 860 kr som styck pris inkl moms . 
framgår det. 

Dual blir franskt? 
Rank söker agentur 
Då detta skrivs i slutet a\' sommaren 
verkar det som om den franska T hom
son-gruppen gi\'it ett bud på de attrak
tivaste delarna av den konkursförsatta 
väsll\'ska Dual-industrin. vilket vä l 
inte kommer a lldeles oväntat. 

Enligt uppgift vill de tilltänkta 
ägarna av den tyska hemelektronikfir
mans kvarvarande delar inför liva dem 
med det redan Thomson-ägda "iord
mende. som liggger i Bremen. På 
agentursidan uppges man också vilja 
se ett sammanförande av de två fabri
katen i de olika av näma rländerna . 
Hur detta skulle bli för svensk del är 
oklart : :"iordmende ligger hos Gy lling. 
som har japanska Sony som främsta 
fabrikat på hem-sidan . 

Betorna i Solna . som redan mot 
slutet a\' 1981 lät förstå at t man inte 
kunde binda resurser i brittiska Ranks 
högt a la rprog ra m I Wharfedale I. ha r 
successivt avveck lat agenturen . Brit· 
tern a har under 1982 fö rt förhand· 
lingar med nera svenska detalj han· 
del si nriktade hemeiektronikföretag 
men veter ligt har inget av tal slutits. I 
bakgrunden finns en betydande osä
kerhet om Ranks planer för Wharfe
dale-industrin - hela koncernens un
derhåll ningssektor håller på att ä ndras 
om med nera omtalade nedläggningar 
hittills . 

även sådana mottagare med upp
märkta ta ngenter för fixa frekven
ser. Det kan bara i u ndantagsfall 
vara fråga om manuell avstäm ning 
med ratt och skalvisare . Även om så 
vore - att inte hitta Riksradions 
Kanal I av tre närligga nde möj liga. 
säger och skriver tre. ter sig ju 
patetiskt. Vill inte lyssnarna" 
{:; Bestämt ligger det åtski ll igt i den 
samhällskritik som tagit fasta på att 
svenskarna numera ~ir ett fo lk som 
konsekvent ha ndlar enligt mönst ret 
"in lärd hjä lplöshet ". Hela vår sam
hällsstruktu r har bragt utvecklingen 
dithän. Sådant som ansvar. initiativ. 
lust till ku nskap - om så ba ra den 
att utröna vad som kan finnas i den 

Industrinytt 
T elefunken först 
med CX-dekodern 
Till Ijud- och videomässan i DUssel
dor f meddelade Telefunken att man 
lanserar ~n serie skivspelare med in
byggd C\·krets P'l licens från CBS i 
USA och att man för den som inte vill 
köpa ett komplett verk tillhandahåller 
separata dekodrar i prisklassen 200 
DM Hur Iiinge den exklusiva Tele
funken-rUtten till CX skall bestå har 
inte meddelats . 

CX iir som bekant ett brusunder
tr:ckningssvstem som hävdas ge ca 20 
dB b,ittre dynamik vid a\'spel ning a\' 
eX·kodade skivor och metoden är 
fullkompatibel. dvs alla skivor kan 
an\'ändas utan inskr;inkning. Telefun· 
ken har tidigare sjii h lanserat syste
men T~/(,()/1/ och Hi?hCo/1/ för band
bruk - det förra 'I r ett proffss\'stem 
för studior. det senare ä r hi fi-inriktat 
med ni rre band . 

Teldunkens CX·skivspelare kostar 
från 450 till 600 D\1 . 

Samtidigt publicerade Telcfunken 
~n per den 13 juli 19X2 klllllplett lista 
ö\-cr alla i Europa befintliga inspel
ningar som gjorts för ex. \'ilken 
toppas a\ utgåvorna från C BS i LSA 
och Teldee i Västtvskland. inalles 2X 
CBS-titlar och 15 Teldcc-nu mmcr. 
fördelade poi alla slags musik . Från 
IMS i Hannm'er finns ytterligare sex 
titlar och i LSA bland a ndra de II 
som listan upptar . Holland. slutligen. 
bid rar med fyra skivor . 

Om AEG-Telefunken gä ller f ö då 
detta sk rivs att Max Grundig givit ett 
bud på detta krisföretags hcmelektro· 
niksida. dock utan att vilja överta de 

, gigantiska skulderna . Grundig. 
som sj ,il \. var illa ute för något å r 
.sedan men "rilddades" av Philips. som 
köpt in sig med 2) f j; i han~ koncern. 
\'ill försöka skapa n:1got slags euro· 
peiskt stor-konglomerat på hemeIck· 
troniksidan för att bjuda japanerna 
spetsen. Förhand lingar med banker 
etc pågår . 

Siemens-Lövånger i 
mbs-samarbete 
Lö,'ånger elekt ronik ab utanför Skel· 
lefteå och Siemens har ingått samar
bete ifråga om mobiltelefonmatcricl. 
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a ndra radiokanalen - står en majo
ritet tyd ligen fullständigt friim-
mande för . ~ 

Torsten Byggda ls stillsamma re
plik "vuxna lyssnare borde lära sig 
att byta kana l" kan ve rkningsfullt 
stiillas mot det som sägs. och inte 
minst det som görs. av mr ('arter 
('oll1f1!on ('ollins. USA . som du 
möter i detta RT-nummer. 

Det iir den lille . intensive och 
långh å rige man med baskermössa 
(och ett rejiilt lager av visioner 
under den) som vår uts iinde G/lnnar 
Lilliesköld fascinerades a\' i San 
Francisco i våras till den grad . att 
han mer eller m indre avtvang Col
lins hans ma nus ti ll den underbara 

Ltöver si n egen konstruk tion har Sie· 
mens nu utökat sitt program mcd den 
a\' Audio Pro konstruerade mbs-Il"'t · 
tagaren som tillverkas i I.ödnger . 

'v1bs stå r för mobiltelefonsökning 
och ,tr Tele. erkets system med riiL'k· 
\'idd landet Ö\T r. Pcrsonsökningen 
sker fr 'ln den s k mbs·\'iixeln ih-cr 
radilJns P3-s;indarniit och den som har 
en mottagare i bilen kan d;i avbsa den 
sökandes telcfonnummcr P'I cn sifrcr
indikator . 

I motsats till Ilertalet mbs·motta· 
gare har -"udio Pro-cnheten fursett.< 
mcd anslutning till bilantennen llch 
b n dil rigenom u ppfa tta söksig na lerna 
också under sdra mottagningsförh,il
landen . I praktiken iir apparaten den 
enda i sitt slag som f;ir a nslu las 
bilantenn . 

Lövånger-industrin iir dcn m'lnga 
gånger omskri\'na f d Sonah- fabrikcn 
som kilmpat med stora svårighetcr 
iinda in på 19XO-talet. ,",u verkar Iiiget 
ljusare. inte minst mot bakgrund a\' 
a t t et t nysta rta t da torföretag i Sverige 
med a\'hoppare fr ,I n S tansa h/ Ericsson 
,n'ser att l'lta tillverka sin materici i 
I.ödnger. där man redan har viss 
tillverkning fur bl aT ele\'erket och en 
rad industrier bl a S iemens-Elema 
lelektrllmedicinsk apparaturi . 

De t iir I'<'rre Lu,o r-cheren~/f 

BiarklulId som numera dri\'er I. ii\·· 
å ~ger-industrin sedan Statsföretag , 
Industridepartcmentet / Audio Pro tio 
digare lett vcrksa mheten efter Sonab· 
epoken . 

Firmanytt 
Elektriska Instrument ab 
Elit på ny adress 
Liinge Bromma -baserade företaget 
Elektri ska instrument ah Elit har nu· 
mera adressen Box 553. 17 _' _'fl Jär
fälla. meddelar I.ar.< I .ijllllhorg .' 

Nytt 
SP:s akustiklabb 
nu enbart i Borås 
Halvårsskiftet \9X2 markerade slutet 
på dcn akustiska m,itverksa mhet Sllm 
S P. Statens provningsanstalt. bedrivit 
i dc gamla lokalerna vid Drottning 
Kristina s viig i Stockholm - all perso· 
nal och utrustning diir har nu nyttats 

föreläsn ingen om hur denne datori
serat he la sin vardagstillvaro och 
uppnått en super-standa rd .1 la den 
älskvärde professor B{/ilh{/~{/r (de 
två iir f ö kolleger) . Det ka llar jag en 
sökande ande. tillika en som borde 
få teknik- & datordödarna hä r 
hemma (och alla onya nserat rädd
hågade) att inse vi lka sant civilise
rade tjänster och nyttiga beslutsu n
derlag sådan s k ny teknik kan 
tillhandahålla i de trivialaste var
dagssammanhang. detta då fö r den 
som visar lite beslutsamhet och 
vi Ija. t rots a II t. 
'.': Få se nu . hur var det man sku ll e 
trycka på vi deon nu då ... Äsch' 

US 

ö\'er till Borås. dit SP lokaliserades 
mot slutet a\' 1970-talct. 

De uppdrag som tidigare utfördes i 
Slllckholm hiin\'isas nu till Borås. diir 
kontaktman som tidigare blir Frl'drik 
\ '()!1 t :SSl'II . 

Som kilnt \'ar det i Stockhlllm dc P'I 
sin tid innoverande hiigtalarmiitning· 
arlla kom till genom att miitmeloder 
framriiknades och sreciella rum inriit · 
tades . Omfatlande pnl\' har utfiirts i 
Bor'" för 'Il t man skall kunna silker· 
stiilla identi sk<! resulLIl och siirskilt 
giillcr det cfterklangsmiitningarna. 
understn ker /flll/.l .IoIlIlS.WII. ·\ku· 
stiklaboratoriet. "Vi ;Ir glada i"'er att 
kunna meddela cn god iiverensstiim· 
meisc", siiger han. 1:1\ ttningen skall 
a llts'l inte medfiJr;, n'lgra prllblem i 
det 'I\·seendet. f'n rapport iiver utförda 
miitningar iir unger arbete och kom· 
mer att tillst;illas a lla intresscrade. 
lovar man . 

FI\ttningen möjliggiir fil 'It t man 
kan crbjuda n:a typer a\' högtalarllliit· 
ningar i Borh tack vare den mcra 
avancerade Illiitutrustningcn Illan rör
fogar ii\'er diir . 

Resiiksadresscn blir nu Hrilldlgll/all 
14 och pllStadresscn ho.\' 857 . 5111 I.' 
Borin . Tel : 1133-1{, .'000 (direkt\·al) . 

Kataloger 
Hi fi Connection 
katalog 1982 - 1983 
En "2-si dig produktkatalog har sam
Illanstnllts a\' lI iige rsten-firman Hi fi 
Connection. diir man fr,imst ger ut
n 'mllle för det t"ska Visaton-rrn
grammct för sjiilv bygga re : Högtalar
element. tillbehiir och förslag till hiil· 
Jen . 

Fabrikaten Auda". KEF .. /BI. och 
Lowther ger också associat ioner ti ll 
viii ljud och urvalet iir stort. Elektronik 
frå n U 66 avs luta r Uä mte program ma· 
terial i form av skivor av exk lus iva re 
slag). 

Katalogen fås mot -'" kr i sedel eller 
frimiirken . Skriv till ho.\ 130. I J{' lO 
Hägers!C'11 

Mässor 
Spollindningsexpo 
i Wembley 14 sept. 
- De gångna tio åren har sett the ('oil 



W inding Exhibition viixa frå n en bl~ g
sam slan li ll den leda nde inle rnali n
nclla begivenhel en fö r den mi lja rdin 
dUSIr i som syssla r mcd lindning. silge r 
a rra ngö rerna a" dcn inlerna lione ll a 
miissan kri ng li ndningsleknik ,,)m 
iiger rum dagarn a I .. - I h seplc mbcr 
1982 i Engla nd . Tile l: ('oi l Wil/di l/f( 
I I/Iunaliol/a l fi l , 

Pl a ls bli r Wemblc, Cnnfcren.:e 
Centre och dii r della~ mer iin I ~ () 
firmor som fö rel riider hel a induslri
grenen: Hiir UlSliills pra klisk l lagel 
a llt. fr å n jii lleslora lindn ingsauloma
ler ner l ill "ire . lråd och bobiner . 
la mina l. löd lenn och band nch gi\'elvi, 
pro, på lindade spolar a\' al la de sl ag 
fö r va rje uppl ilnklig a nvilndn ing. /\lI a 
de stora cl ekl ro niklilnderna, lndu 
slrier har a nm itll dellag~\nde . I' xron 
lar också fasl a på all a a n\'iindningar 
a\' elek l ro molorer som prod u k l ions 
rcdskap och som dclar a \' s\slem. l C" 

Minolta-jubileum: 
25 milj kameror 
:\ yligcn kunde ja panska '\1inolta cc
Icbrera a ll ma n lill vcrkal 2~ miljoner 
ka meror och del höglid lighul l, genllll1 
all en ,\ '_7()(). den helt e leklroni,eradc 
3 ~-m m ka meran . produ eera dc, I elI 
fö rg\ lit exemrl a r. 

Förelagel iir gru ndal 192X och kan 
"isa på en lå ng rad a l rio njiirin ,a be r 
innm f 010 oe h precisionsinsl rumcnl 
och miillekniska a pplikalione r fö r ,'i
deo. IV och a udio- visuella a ndam å l. 

Optisk kommunikation 
på Cannes-konferens 
Dagarna 21 24 ,crlembcr 19X2 a r
ra ngera , i (' a nne, den å llonde F urn
pakonl'crensen i ilmnelnr lisk ko mmll 
nika lillll . r .· ('(J(' 8 .' Plals blir de l l1\ a 
fesl i\'a I r a la [Set. . 

Arra ngörerna vilnI a r en "global ma
nifeslali on" a" iimneso mdde l ifr;i ga 
11m 1I1s1alld ma leriel . fnrsknings rön 
och fö redrag , Över elluscn deltagare 
har anmiill niirva rn m:h de fu relriider 
niislan a lll vad indu slr i och forskn ing 
kan \' i,a upp , Ca I JO föredrag Ilch 
redogörelser ha r innu l it. 

Organi sa lörer ar fran sk a Sr.F som 
Sl å r fin elcklro- Ilch elckl rn niklckni 
ker. indll 'lriguppen C IE\. och franska 
Plbl- nch leledera rte menlet. En rad 
in lernalillnella nrganisalioner . !le ra i 
L:S<\ nch .Ia ran, sponsrar neks'l ew 
ncma nget. 

Programmel :ir indelal i en rad 
SC':-.l l) nC r ror l ex ak ti\'a lh:h pas:-. iv;! 
komronenlcr . lill iimrni nga r n.:h ,, 
Slem , Pulsad lasenek nik . kablar . 
fiberorl ikl ilnkar nch filter. lra nsmi,
sinn Ilch oploelck lrnniska processer 
urrl ar en belYdande dcl av kllnfercn, 
liden , Praklis kl lagc l he la Viislcurn
pa, vClenskapliga nch lekniska \'a rld 
mcd"e rkar I någnl a ' ·,ecndc. 

l prl~,ninga r f'b fd n se krelarialet. 
SI'..,{>[lIri lll (iel/ i'rlJ/ FeOe IQ8l , II . 
rll l' /l l //I/l ' lil/ . - ,' ' 83 Paril ('l'd l',' In . 
Fral/k r i" l' 

Pejlings- repriser 

T il l följd av 'll\ ck llga omsland ig
hC ler kom ell pa r ins lag i augu'l i
num relS a\'d Pejlil/g a ll red m i,a , 
på icke av,ell silll : Del giilkr !'t"SI 
T runken. som fid cn för hh l 
neddragen leckning. dilr artislcn 
del s rilal sblten "Vel" fur vCl er i
nii r på durren. dc I, lagl in de nna 
lex l irraIbubbla n: 

"Scc whal I mean hi, hea-
ring ', definilcl~ gel li ng " nr,e ," 

S å ha r vi den ,,'cn,k e , ~r. S

giis len Johl/ M el'l' r " . , nm l\dligen 
sl a rkl inlresscra l m:i nga la, a re. 
a ll döma a ' a ll a snlll knnl a kl :1l 
lh:-. . 

(iivCl"i, skulle :il min'l one annu 
ell 1'010 ha belcd,a ga l rekra lel i 
nr fl p lO. men biil lre , cnl an a ldrig 
- hiir iir .l ohn snm mannen i 
m illen I diskus> ion mcd Id 
svcnska lekn ikcr undcr besöke l i 

Sllld holm. 
.. \ 11 del i vårt refe ral 11 m Tech· 

ni es n~ h ~ tcr i ~amm a nummer !'\u lll 
va nligl s l ~ r någol a nn al iln "f:b 
hh l" 0111 en koppling f'lr \'i viii 
hiinfura lill grafi,ka na lurlagarn a . 
Da r a r lagcl fasl -I:hl 'en 111 :'lnga ~ r 
dc~ !'\ va rn.: . 

Vida re ,kall del gi velvi, ' 1'1 
de/ ()rlll a a,1 i ,p 3 sid nn i a n Olll 
OMM-lekniken . a nna" blir ,a l11 -
ll1anha ngcl obegr irligt. Eller :i l
minslonc dcformcra t. 

Slul ligcn: På ,id l fJ nilS l u,'crsl 
1' 1" 3 ,ka ll dCl fÖ r-l h 'l å a ll Bcngl 
Ha llbc rg" , ha r./a Ill cd liivla re 
någons la n, 

Fe len uve r sidor na n- III "lm 
ha ndl a r 0111 fm-moll a garna be r vi 
ocb å om överseendc mcd , I ingcl 
fa lllordc doek bel\d ebcn ha bli \' il 
okl a r. . 

'1tISIIMIII 
Utförsäljes sl lJngt lagret räcker! 

~i.'~"'ffi4~" 
B.lrldoa 2.5W ~ 
Stereo·radlo med kassettbandspelare med 

NU kr 375:-

vil ken NI även kan avnjuta stereosändningar 
på rad iO MV och FM. Län at t montera I 
därfor avse n uttag på Instrumentbradan. 
10 tranSistorer , 4 dioder, 3IC·kretsar. Storl ek 
44, 180, ISO mm. Passande kassener 
Philips modell . 

Millwoltmttw VM - 2S0 

EIIl'(nnerl igen använd bart 
instrument för $SviJ kon· 
strukt ion som ava ncerad 
se rvice för frekv.om rJdel 
20 p/s- 2 Mc. t 2 mät om· 
r~ den med fullt utsl ag fr . 
laO uV - JOO V. llga 
spanningar som 20 uV 

MM- DIt 
Pollsscann er lör både 79 och 168 MC ,band e! 
Totalt B kanaler vilka kan disponeras valfritt 
Inom de båda banden Soknlng sker på hoga 
och lAga bandet samtidigt 

'alisann. Camp. 20 
SJ alvsokande pä 20 kanaler Programmerbar 
mlCfodatof som kan plOgrammeras lor 1920 
olika fr ekvenser Inom 77 - 89 MC och 
161 -1 72 MC Ing. lo sa kllSla ller erford ras 

kan val avläsas. lngSngs· 
impedans 10 Moh m. 
dB ,skala: - 10 .. ,+52 dB 

Kostat 810 :

Nu kr 595:-
Har kostat kr 1290:-

NU kr 855:-

~Q ~] ~'~()()':: 

G. O .' 
•• • • 

SG- 203D Kostat 7 15 :- Nu kr 575:
Synnerl igen prisvärd och stabil signalgenerator fÖ l frek· 
vensIlandet 250 Ke - 300 Mc. Heltransistori!l!rad. Grund· 
lon : 250- 100 Mc övertonskaLI 00- 300 Mc, 6 grundtons· 
band , Inbyggd kristallkal. ± 0,05 % med yttre kristall. 
Modula tion 1000 pis Variabel 0- 60 %. Utspänning 
0.1 volt AMS, Sladdal O hÖftel. för Kal. medföljer . 

MG - tDO Kostat 615 :- Nu kr 495:
To ngenelator av nästan professionell klass till ett olrollgt 
lägt pris 19 p/s - 220 Kels sinus med Qättre än 1 % dis· 
lortion (C :a 0.3 %1 , FyrkanlVäg 19 p/s - 100 Ke, St ig· 
lid bättre än 0,2 uS . Utspänning 10 V PIP , Skärmad 
kabel medföl jer. 

Äterförsäljare sökes. Vi lämnar de absolut lägsta nettop riserna. 

Sydimport Handels & Importfirma 
Vansövägen 1 .12540 Älvsjö 2 • Tel. 08/47 0034 
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Video- och datamonitorer för över
vaknings- och datorsystem. 

* 9" och 12" 
* Svart/vit, grön eller orange skärm 
* 8- 15 MHz bandbredd 
* 525 eller 625 linjer 
* Video- eller TrL-ingång 
* Kan även fås utan hölje för inbyggnad 

BETOMl( 
Box 3005. 17103 Solna. Besöksadress: Dalvägen 12. Tel : 08·820280, 
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Nu finns den här i Katalog 82 . 
350 sidor späckade med grejor 
för den Elektronik-Hobby int
resserade . Byggsatser, ve ,'ktyg, 
instrument, komponenter, da
torer, kontakter och mycket 
mer . Se. efter själv! 

Kr. 10:00 

!.<öp av SK 6221 under 
september månad, får du gratis 
en byggsats SAB 600 Ding
dang - dong dörrklocka. Värde 
76 :50. Detta gäller även köp i 
våra butiker mot uppvisande 
avannonsen . 
Pris SK 6221_ .... Kr 54500 

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

Impala miniborrrnas
ki n . 12V 120~0 Watt. 
20000 varv/min . Ställ
bar chuck 0,4 3 ,2 mm. 
42 mm0. 320 gr . 
Pris Impala Kr 19800 

MINICRAFT är en av världens största t illverkare av miniborrmas
kiner och tillbehör till dessa . MINICRAFT förser dej med alla typer 
av mini hobbyrnaskiner. Borrmaskiner, fräsar , sticksågar, puts
maskiner, svarvar, gravyrrnaskiner m .m. Det finns flera hundra olika 
tillbehör - Borr , fräsar , polerstift, diarnantstift , sågklingor, kap
skivor, kiselskivor, mässingsborstar samt många andra varianter -
Allt för att underlätta ditt hobbyarbete . För att du lätt skall kunna 
välja ditt eget sortiment, finns det en gratis 5pecialbroschyr över 
MINICRAFT produkterna som du kan beställa i kupongen. 

Jag beställer fÖljande: 
O st . KATALOG 1982 för Kr 10 :00 plus po rto mot postförskott . 

O st . av MINICRAFT gratisbroschyr . 

O st . av .mot postförskott kr 

Namn .. 

Utdelningsadress 

Postnummer och Ort . 

JOSTY KIT AB Box 3134 20022 MALMÖ 3 
Vill Du ringa oss, finns vi på 040/ 126708 el. 126708 . Butik MALMÖ 
Ö. Förstadsgt . 8 . Butik i GÖTEBORG Övre Husargt . 12. Alla priser 

usive mervärdesskatt 21 .51 %. Porto tillkommer. 
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Hört 
Jazznytt på skiva: 
Gitarrsounds, piano 
och bluessång fynd 
Lnd~r många år horde jag lill dem 
som garna lyssnade på ålminslone 
vissa former av ja71 live eller på 
radiop rog ram med ja77 me n som la p
pal inlresse för musikformen på skiva . 
Andå vUxle jag upp ,om hängiven 
jall;tlskar~ och in r iklade från början 
mill ,kivsamiande på a ll l del bUsla 
som fann, av I 950-lal,jallen. "min" 
epok framfor alll. 

Framsl va r del mu, iken som gick in 
i e n ulveck ling,elapp jag inl e kunde 
s~ m palise ra med . '- ;ir jal7en. ledd av 
furiösa 'Ivarta ~ociala och c.!~tcliska 
revolulion;i re r. hos all l Ile ra bu rjade 
anla tolall "rri" form. misl~ ,in r\'l
mi,k:\ rörankring och lIverskred to~a
lil~ l ens gr,in,er. kunde jag inl~ ,e 
d~ ll a som annal an bå de fe lslagna och 
konsIlade rör'öka all förnya ~n mu,ik 
m~d m~dcl som inte var rdalc rade lill 
genuina mu,ikaliska vlirden . \li ed 
1960-1alcl kom del in prelenlioner i 
ja Ilen ,om manga inle kundc uppfalla 
annal ,in som helt artframmand~ . .lag 
minn, å lskill iga h~la disk ussioner och 
dcb"ll~r kring della med besky ll 
ningar for kon,e rvalism och on,kan 
all li ll dela jallcn ell "ag, c\' ig O nkel 
Tom -,lalu, . OK. ,a vi ,om inle l\dle 
a II pli hade n ~lgol a Il go ra m~d \'a re 
,ig Darmslad l,kolan eller a ndra ,am
lida musikaliska eva n g~l i salioner. ,i r 
deloku nnigl ,k rikande i sopransax 
,om ,kall vara del n"l. så ulan o" . 
e ll e r lika ill a. l rötla nde. linhlå nga 
exhibi l io nisliska ul ra ll mol en pia no
klavialu r av del m~'l ,wli,ka ,lag i 
nam n av någol slags ny revolulionär 
a nda . Då fa nn , del så o;indl igl m~cke l 
riLtrc. mera akw mode rn musik all 
rä ngs la, av . Ja77en. me nade vi kri
li ska. behöver in le a nses undc rl ligse n 
någ ra ,amiida ri klninga r rö r all den 
fortfarande erkan ner vissa grundläg
gande värden och rörb lir ja77 . \li ed del 
av,,\g å lm instone inle jag all någol 
viSSl ,ladi um elle r någo n ,;t il sk ull e 
ulgöra si,;ta o rdel. na lur liglvi, . 'vI en 
1960- och I 970-1a le ns förha rjande 
upplösning av a ll a ka lego ri er och gen
rer ledde knappasl någo nslans . Ja77en 
hade då lieral sig med så må nga slilar 
och rikl ningar. all , na rt ,agl vad som 
hel" kunde pa,se ra 'om "ja77": S l råk
be,ällni ngsarra nge mang. afroku 
banska och lalinameri ka ns ka la pp
ningar. folkv ise pa rarra ser. he la de n 
samlida kon-;lI11usiken, ~xpc rime n l~
rande - alll av,alle ell be roende. som 
ledde lill en b' de artificiell och ekle k
lisk m usik. ka n h;ivda, . Den grund läg
gande ha rmo ni ska -;lr Uk l ur och den 
d ri va nde rylm som ulgjo rt brna n i 
a ll a d illiII sva ra nde jazzslil a r hOla de 
a ll a lldele, gå rörlorade i de n do kl r i
nä ra n~-ja7.7en . 

Som a ll a ve l svä ngde pende ln. 
O c kså jan mås le ha rel a lioner lill 
omv.irlden . Sna rt sag l öve ra llt va nn 
de n ga m la jazze n li llba ka le rrä ng . den 
blues-grundade m usiken ö nska des lill 
ba ka av m iljoner. Del bäs la av a ll a 
ex perimen len och spelsä llen öve rl evde 
i någo n må n. Del geniuna och rö r 
jazzen sa nl vä rdegrunda nde fic k sin 

re nässa ns. Del "svå ra" och prelentiösa 
ä r på väg ut. de rinili vl. 

S å va r del Ij udel. De t slula nde 
1940-1a lel och hel a 19S0-1a lel va r 
fa kti ski ii ie aven guldå lder då det 
gä ller jazz på skiva . också i leknisk 
mening. Jag ska ll inle lrö lla med 
na mn och uppräkni nga r, me n del va r 
i hUnde rn a på e nlusiaS ler som Rudy 
van Gelder i Prestiges lill a sludio och 
hos fo lkel ba ko m e likelle rn a Blue 
:-.Io te. Savoy och eli pa r li ll . som den 
nUSla n okä nda lys ka sludiole kniken 
fa nn väge n över Al la nten . Neumanns 
lege nda riska U 47:a rick sin egenlliga 
debul i dessa små .jazzsl udior i ew 
York och lä ngs OSlkuslen i USA . 
Janens m ä n hade i sin musj ks hem
la nd va nl s ig vi d må nga god a m iljöer 
a ll spela i - fö ra lldel också må nga 
då li ga . M en del vä lljud som dessa 
lidi ga lp-s ido r uppv isa r a nser må nga 
med mi g svå rslag ba rl. Del va r mon 0 -

fo ni ska upplag ninga r. g ivelvis. med 
låg dislOrsion och e n om isskä nnl ig 
almosflir i lj udel: Ofl" hä rl igl lurl ig l. 
fr igjort och leva nde - " na lurlig l" i 
o rd els bäs la mening. De slOra g ra m
mofonoolage n va r inl e sä rskilt hågade 
fö r le kn iska ny he le r: lp-skiva ns krig 
mol 4 5-varvare n och he la mikros på rs
lekni ke n gav dem full l upp . och del ä r 
JU omvill na l i de nna lidn ing hur l ex 
ReA bia nk i gav l usa n i a ll a rö rsök 
från pio njli re r som Harry F Olson a ll 
inrö ra ens blygsa mma e leklroa kus
lis ka rörbä llr inga r: 'vI ass m a rkn a den 
sk ull e inle eröv ras med någ ra såda na. 
I släl lcl fa nn de nya g rave rn å la rn a. de 
nya dosorna. de nya mik roronerna och 
de bällre d r ivve rken och - oms ider -
de rö rbUllrade ba ndspe la rn a - vägen 
l ill Il e ra av janens cenlra . Della 
ul es lu le r inl e al l del na lurlig lvis prö
vades nvheler inom de Slo ra skivkon
ce rn e rn ~ samlidi g t. men m yckeiiiie 
ko m Ul av del dessa å r. I jazzsludion 
levde också la nge kva r enm ikrorons
lag ninge n oc h del pla 'liska. a kusli ska 
lj udel . dä r inslrumenla li slernas egen
a rt ko m lill si n rä ll. 

Mcn myc kel av dell a goda rö rsva nn 
omsider . En ny ge nera t io n drog in . 
med krav på a l l ula n red ige ring e ll e r 
beg rä ns ninga r få breda Ul sig på del 
nya mediel lp-skiva n. Me rpa rt e n av 
del va r ie ra de ulbude t rö rsva nn . den 
r ika men di sci plinera de va ri a lionen 
gav pl a ls fö r al h lr isla re egofixe ring . 
Den båd e musika liska och lekniska 
ege narten som prägla l jazzen på s ki va 
fick lill SlOr del ge vi ka rö r e n ulslä l
ning ma n öve rt og rrå n me ra kom mer
siell musi kproduklion. Må nga av små
mä rken a kunde hell e r inte öve rleva 
oc h med dem rö rsva nn individua lite
le n. J azz b lev ell sludiojobb som vilkel 
som he lsl. En väse nll ig di mension gic k 
fö r lorad . 

Live- lag ninga rn a som seda n bö r
jade uppSlå ka n ses som en rea klio n 
mOl de l hä r - och som ell gensva r på 
e n växa nde mä ngds önska n a ll ljudet 
på skiva också skulle sva ra mOl det 
ma n hö rt på "riktig" konserl. Alltså 
samma a npass ning som popvä rlden 
fick göra efte rh a nd . 

Del lycks som om del begynna nde 
1960-1 a lel blev bryt punkle n fö r den 
gä ngse jazzski vproduklio nen . Efle r 
den lidpunklen ha r ma n hari m yc kel 
svå rl a ll rinna jazzmusik på skiva som 
inle uppvisa r el i l ri st. hå rt och nya ns
fallig l lj ud - också pe rspek livel ha r 
oft as l va r il o inl reSSa nl. Lä nge lycks 



man även ha stått alldeles hjälplös i 
såväl estradsammanhang som inom 
radio- och tv-bolagen: Är skratt eller 
gråt mest adekvata reaktion inför all 
den hopplösa ljudgröt som förmedlats 
från främst alla dessa älskade utom
husarrangemang? Det är svårt, erkänt 
svårt, att mika en stor friluftsestrad 
och samtidigt kanske leda ljudet ut till 
en radio- eller tv-publik , men frågan 
är om det egentligen inte är omöjligt. 

Ljudälskare brukar ha några av de 
ljudtekniskt mest lyckade jazzproduk
tionerna i sin samling som referenser, 
men många har de aldrig varit. På rak 
arm kan jag erinra mig några ameri
kanska västkustinspelningar från 60-
och 70-talen på märkena Yene och 
Pacific och senare Pablo, förstås. Det 
finns också några mycket tidiga 60-ta
lare på Columbia i märkets s k 
360-stereo; tagningar med främst El
lington och ett par småcombos samt 
solopi a nister. De är fortfarande ena
stående i sin akustiska bredfrontsver
kan och det djupperspektiv som ryms 
inom denna. - Senare kom en del 
live-tagningar och exklusivare skivor, 
men då handlar det övervägande om 
sent 70-tal. 

Jazzmusik hör annars givet hemma 
i audiofilens arsenal. Den goda jazzin
spelningen kryddas ju av den pregnant 
upptagna rytmsektionen , av slagverk 
och percussion, som skall sätta högta
larens transiensförmåga på det verk
liga provet. Så måste t ex en små be
sättnings enskildheter höras som om 
de blev gripbara inne i uppspelnings
rummet, basens attacker skall ha den 
sensuella puls som tänder lyssnaren 
och blåsarstämmor klinga ut så där 
förledande live-riktigt i ljudet att man 
tycker sig kunna ta på dem . .. Alla 
har säkert sitt ideal härvidlag och 
många grundar givetvis sina preferen
ser på minnen av just live-ljudet på 
konserter och klubbar. Jazzmusik är 
ju oftast långt mera tillgänglig än den 
tyngre musiken och dess estradcham
pions , som kanske kommer på gästspel 
till ett land högst en gång om året. Då 
kan det bli svårt att befästa något 
bestående intryck på grund av den 
bristande intimiteten. Jazz är nära 
musik (också ett skäl till att falska 
pretentioner inte kan överleva . Publi
ken går hem). 

* 
Det finns ett par svenska distributö

rer av i olika avseenden exklusiv jazz
musik. Främst avses då Musikdistri
butören och Ad Lib, båda i Stock
holmstrakten och båda väl egentligen 
idealistföretag. Jazzen har ju traditio
nellt alltid betraktats som "smal " och 
udda musik för en minoritet, och inte 
ens bråkdelen av de reklam- och pro
motionpengar vilka anslagits åt annan 
musikproduktion har någonsin be
ståtts jazzen, musiken som får leva 
eller dö efter sina egn a förutsättningar 
- s k kulturstöd kan vi bortse från i 
totalbilden. 

I höstens giv från Ad Lib återfinns 
de här skivorna, som i flera fall tack
nämligt nog är tekniskt ganska lyc
kade . Man kan med fog anta , att både 
en ny generation jazzmusiker och en 
ny kader av tidsmedvetna producenter 
kräver att det också skall låta bra, i 
alla fall så bra det kan bli med de 
givna förutsättningarna, som ju på 
minussidan dras med att det är svårt 
att få någon mera klanglig variation 

över vissa skivsidor, eftersom material 
och instrumentering sällan växlar. 

HERB MIX, The Herb Ellis Trio. 
Concord Jazz CJ-181. Stereo lp, pro
duc 1982. Det är inte utan förvänt
ningar jag bryter en USA-skiva med 
ursprunget Concord: Den här jazzeti
ketten, ett verk av Carl E Jefferson, 
utmärker sig inte bara för genomgå
ende god musik utan också för hög 
teknisk kvalitet. Concord-plattorna är 
gammaldags tjocka och välgjorda, ut
förda med teknisk omsorg i alla led. 
En CJ-skiva ingår f ö i RT:s referens
skivsamling för högtalarbedömningar, 
en liveupptagning med en rad stjärnor 
på dagens jazzscen. 

Enda invändningen jag har mot 
Ellis-skivan i tekniskt avseende är en 
viss oplanhet och att centrumhålet är 
på tok för litet för flera av mina 
grammofonverk. 

Gitarristen Herb Ellis minns säkert 
många från hans fem år med Oscar 
Peterson under 50-talet, men han har 
spelat med åtskilliga andra stjärnor 
sedan dess och bl a haft en berömd 
egen trio (med Ray Brown och Jake 
Hanna). Peterson, var det: Ja , Ellis 
har själv något av pianistisk syn på sitt 
gitarrspel, som han lyckas göra varie
rat , registerutnyttjande och klangav
vinna nde. Själv har jag alltid gillat 
hans ljusa ackordspel och lättflytande, 
liksom "burna " sound - och att han 
har humor och följer sina ibland ha ls
brytande infall gör inget sämre. 

Lite robust kan det bli ibland i 
samspelet här med basisten Bob 
Maize och trumslagaren Jimmie 
Smith men överlag är det ett läckert , 
färgskimrande spel som presteras . 
Alla nummer utom ett är kända hits , 
en del bekanta från lite oväntade 
sammahang, t o m: T y inte väntar 
man sig att finna en jazzupplaga av 
Disneylands "nationalsång" It:s a 
small world af ter all i samman
hanget . . . knappast heller en gammal 
Broadway-hit som Give my regards to 
Broadway. Här är de dock, och nog 
försvarar de sin plats jämsides med 
t ex Moonlight in Vermonr och The 
girl from Ipanema och Tenderly. 

B-sidans sista nummer upptas av 
något så ruff t som Horace Silvers The 
Preacher, i vilket nummer den gode 
Ellis också stämmer upp scatsång, 
hummar och doar, "så att det skulle 
kunna skrämma upp åtminstone 
Clark Terry", som mapptexten nog så 
träffande framhåller. 

Gitarren har mikats rätt kompro
misslöst. Tonen klingar ut obeskuren, 
man lever med . Mixjobbet har man 
också haft en ?bestridd talang på, Ron 
Davis. Skivan är gjord under somma
ren 1981 i San Francisco. 

Speltider : A-sida n 18 min 12 s, 
B-sidan 18 mi.n I s. 

WOODY HERMAN presents FOUR 
OTHERS. Concord CJ-180, stereo lp, 
1982. Vol II. Återigen en Concord
skiva , men nu handlar det om musik i 
större format. De fyra som titelns 
anspelning på Herman-klassikern 
Four brothers handlar om, är tenoris
terna Al Cohn, Sal Nistico , Bill Per
kins och Flip Phillips, här med Wood
row Charles Herman himself som 
altsax och med kompsektionen John 
Bunch, pi ano, Georg Duvivier, bas, 
samt Don Lamond, trummor , klas-

siska namn. 
Jag skulle köpa skivan enkom för 

A-sidans inledning. Not really the 
blues, Johnny Mandels pärla, som 
introducerar brödraskapet i 16-takters 
solon: Inför det här samlade saxsoun
dets bett, den riviga , aggressiva och 
sant Hermanska orkesterklangen vill 
åtminstone jag vrida upp volymen så 
mycket det går för att musiken skall 
komma loss . . . 

Skivan , som är en följd-lp till en 
tid igare utgåva jag beklagligt nog 
missa t. ger oss åtta nummer, praktiskt 
taget utan döda punkter . Nästan alla 
har någon anknytning till Herma ns 30 
år ga mla band. De Fyra kom 1948 och 
här ä r det alltså Al Cohn som ger sin 
tribut till ursprunget. Intressant är att 
den här skivan låter oss höra en 
sättning med bara fyra tenorsaxa r, där 
ju det berömda upphovet för 34 år 
sedan också omfattade barytonsax 
(Serge Chaloff) - men historiskt sett 
borde det. som här, enkom vara fyra 
tenorer eller fyra saxar i tenorregist
ret : Den klangen kom inte Herman 
själv på , utan är en skapelse av Los 
Angeles-bandleadern Gene Rowland, 
hos vilken Jimmy Giuffre råkade sitta 
innan han gick vidare. 

På föreliggande skiva är trummisen 
Don Lamond en veteran från Hermans 
berömda band av 1948, och envar av 
saxarna företräder var sin Herd, dvs 
något av Hermans berömda storband 
frå n tiden dä refter . Not really the 
blues räknar t ex sitt ursprung från 
1949, och tar vi numret Four Others 
skr ivet av Giuffre - skrevs det som en 
specia lare för Hermans dåvarande 
trombonesektion; året var 1953. Det 
finns en historia bakom praktiskt taget 
a ll a numren på den här skivan, men 
inga lunda har tiden berövat något 
end a dess charm, tvärtom' Alla de 
Fyra både återskapar en stor epok och 
skänker musiken av sin egenart. Ingen 
borde väl sättas före den andre, men 
personligen har jag mina favoriter 
klara - Al Cohn och Bill Perkins. Den 
förre står för ett kraftfullt, omisskänn
ligt personligt spel med flytande , svä
vande fraser där den senare - medlem 
av the First Herd - spinner längre 
fr aser och ger prov på en "skimrande" , 
men solid tenorton, som åren bara 
gjort mera njutbar. 

Alla numren är tagna i en New 
York-studio, vilket inte hindrar att det 
blåser som aven frisk vind genom 
musiken, stor och klangrik som den är 
med hög rymd i ljudet. Tillkomst juli 
1981 . God Concord-kvalitet, beröm-
värt yt-tyst. I 

Speltider: A-sidan 19 min 27 s, 
B-sidan 21 min 38 s. 

STEPPIN' INTO BEAUTY. Hilton 
Ruiz Trio / Qintet. SteepleChase SSC 
1158, stereo lp. Prod 1977 , release 
1982. 
Frå n A-sidans första ta kter påminns 
åtminste jag inte så lite om budska ps
jazzens glansdaga r på 50-talet , om Art 
Blakey , the Messengers och Hank 
Mobley . Lite finns här av samma 
satsning, samma förhållningssätt. De 
medverkande har också ett glansfullt 
förflutet i den tidigare jazzen som 
trumpetaren Richard Williams och 
tenoristen Frank Foster. Kapellmäs
ta ren Ruiz sitter vid pianot och omger 
sig med basisten Hakim Jami och 

dennes kollega Buster Williams , som 
alternerar, jämte de två trumslagarna 
Roy Brooks och Steve Solder. Mate
rialet spelades in två vinterdagar 1977 
och har tydligen legat outgivet sedan 
dess. Skivan synes vara ett joint ven
ture mellan SteepleChase i Chicago 
och det danska bolaget; några uppgif
ter lämnas inte. 

Av de fem numren har ett skrivits av 
Pharoah Sanders, ett av Roland Kirk 
och ett av Frank Foster; de bästa, 
tycker j ag. Det är genomgående en 
rörlig, livfull jazzmusik med korta 
fraser, många växlingar och byggd 
kring en handfull gångbara ideer som 
turneras med stor energi. Friskt sväng
ande, rörlig jazz utan djupsinniga 
ambitioner men klart njutbar som 
spegling av de olika temperamenten 
och kynnena. Men Fosters Excition 
håller knappast för 13,35 minuter! 

Ljudet är stort och klart , lite på
minns man om en del japanska tag
ningar i genren där den här dock ger 
ett rakare förmedlat , mera samlat ljud 
och - givetvis - musikaliskt är av 
proffsdi mension hel tigenom . 

Speltider: A-sidan 22 min 35 s, 
B-sidan 20 min 30 s. 

JAZZ IN STUDIO NINE. Nils lind
berg presents Markku Johansson, 
Bernt Rosengren, Erik Nilsson, Sture 
Nordin och Rune Carlsson. Bluebell 
Bell 135 stereo lp. Insp 1981. Produ
cent Frank Hedman,. 

Det här är den tredje volymen Nils 
Lindberg gör för Bell-etiketten på ett 
par år, och skivan spelades in en dag i 
november 1981 i, som titeln anger, 
Studio nio i Sveriges Radios komplex 
på Gärdet i Stockholm. Tekniker vid 
det tillfället var Rune Andreasson. 

Det handlar alltså om pianisten Nils 
L som här omger sig med tre blåsare, 
trumpet , tenor och barytonsax, jämte 
bas och trummor. Det är något aven 
svensk eller nordisk elit i elden, där 
medlemmarna samtliga har en lika 
lång som kvalificerande och interna
tionell anknytning storheterna 
samtliga har spelat med utgör ett 
tvärsnitt av jazzvärldens mest bety
dande instrumentalister. 

Att de också fungerar - vilket 
hemskt ord, egentligen' - utmärkt 
ihop med varandra är skivan gott 
belägg för. Av de nio numren är 
åtminstone fyra gamla kända stan
dardlåtar, och man slås av att ett 
sådant va l är det skenbart enkla: Det 
är lätt a tt fr amkalla intryck av djup 
och tyngd i egna eller okända kompo
sitioner, som lyssnaren möter oförmo
dat. För att fylla standardballader 
med liv, för att förmedla något slags 
individuell tolkning av välkända möns
ter och referenser, måste man ha 
något eget att säga, ge en personlig syn 
på musiken , överraska lyssnaren lite. 
Ta t ex inledningsnumret här på A-si
dan, I can 't get started. Jag vågar 
gissningen att det fanns flera takes att 
välja mellan på de färdiga banden men 
att . den här, som är lite rytmiskt 
trevande, aningen ofullgånget kantig 
och utan all insmickrande fraserings
elegans. ändå klassades högst. Jag 
tycker mycket om Markku Johans
sons tolkning; den har ett eget liv av 
sakta , inåtvänt och meditativt Iyss-

(Forts på nästa sida) 
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(Forts f rån f öreg sida) 
nande, en omisskänlig stä mning, som 
för ta nken till Clifford Brown; ingen 
mindre. 

Så när som på ett pa r inslag hå ller 
sig ka pe llmästa ren Lindberg sjä lv 
sympatiskt i ba kgrunden , men i den 
lilla Reveries av honom och Ma rkku J 
hörs ha n i en insa ts, som är ett 
koncent ra t av lyri skt mättad impres
sionism. 

Jag är böjd a tt se skivan som mest 
Markku J :s, inte ba ra för a tt han 
dominera r som solist och både inleder 
och avs luta r skivan (det sista inslaget 
ä r N isse Lindbergs komposition Tal-
100 för solotrumpet , va rs fin a egenska
per tacksa mt tillva ra tages av 
Ma rkk u), uta n fö r a tt han uppenbart 
verka r ha mest på hjä rta t , detta sagt 
uta n missa ktn ing för gruppen i övrigt. 
Ha n spela r i en sjä lvstä ndigt utvecklad 
tradition och vinner genom sin ton, si tt 
behärskade och tuktade lyriska spel , 
dä r kä nsla och uttryck så uppenbart 
ba la nseras. 

Som helhet en jazzski va a tt va ra 
glad å t, en ski va uta n djupa preten tio
ner och tyngd men med mera av en 
personlig laddn ing av spe lglädje och 
känsla för musikens egna vä rden . Om
växling och ett rent , kla rt ljud ä r goda 
plusposter. För den som ä r intresserad 
av Andreassons upptagn ing erbjuder 
omslags fotot av Jan Borg/elI ga nska 
goda möjligheter a tt se hur instrumen
ta listerna mika ts, U 8l-or på blåsa rna 
(utom tp) sa mt att Rune Ca rl ssons 
trumset få tt ganska spa rsam "bestyck
ning". Personligen intressera r det mig 
a tt j ä mföra med den rika a rsena l ha n 
fick då RT och Stä llverket fö r någ ra å r 
seda n spelade in Gugge Hedrenius Big 
Blues Band med j ust R une C och hur 
mycket mera avskärmad och inhägnad 
ha n då va r i studion - i SR:s ia 
räcker det med ett närmas t symboliskt 
"bås" på två sidor. Trumlj udet ä r 
heller inte på något sätt fra mhävt men 
hörs fullt ut OK i ljudbilden utan 
hå ligheter. 

Spelt ider: A-sida n 18 min 39 s, 
B-sida n 17 min O I s. 

F1RST EDITION. George Shearing 
och J im Hall, pia no och g ita rr. Con
cord CJ- / 77. stereo lp . Insp 1981. 
Ännu en Concord-produkt ion och en 
musikal iskt sä rklass ig såda n. T ar vi 
ski va ns fys iska fr a mtoning förs t ä r det 
en tjock och ged igen pla tta, som ger en 
.ypperl ig upptagning av de båda instru
menta li sterna med en kla r, nä ra fo ku
sering på det klangliga skeendets cen
trum . Hade det inte va rit för en hel del 
något störa nde knaster, kni ster och 
brus i rec-exet hade jag nog övervägt 
a tt använda vissa avs nitt som refe rens 
vad gä ller en ova nligt fr isväva nde 
gita rrton och ett slags t illta lande nä r
va ro i lj udet , som fånga r lyssna ren. 
M usik fr ån instrument som de här kan 
ma n dels kl ä mma in mycket av på en 
ski vsida, de ls göra det rel a ti vt d istor
sionsfritt. Sä rskilt det sistnämnda pre
mieras här . 

George Shearing, den blinde engels
ma nnen , ha r kanske inte så många av 
dagens jazzvä nner hört ta las om, men 
så tidigt som under 19S0-ta let va r han 
ett vä rldsna mn som rege lbundet hö r
des ihop med en rad fin a rytm-musiker 
(och blåsa re som Jimmy Giuffre) . 
Shearing in fö rde ett soft, klang ligt 

ra ffinera t pia nospel i ett s lags ka m
ma rjazzstil , som dock många fnös å t 
och ville hänföra till avdelningen cock
ta illir. Personligen har jag minnen av 
en sä ttning med Shea ring och en 
vibrafo ni st i SeflTelllher iII the rain 
som nog a ldr ig riktigt gå r ur ska llen 
någonsin . Shearing va r fa kti skt unik . 

Han ä r ä nnu mera unik i dag, fi nner 
jag efte r den hä r pla tta n. Ha n tycks ha 
spelat med diverse storheter under de 
gångna å rtiondena med klubbengage
ma ng och en och a nnan skiva, som 
tyvä rr gå tt mig förbi. Här förenas ha n 
med betydligt beka nta re gita rrkolle
ga n Jim Hal/. ga mma l västkust jazz
ma n, som också hörs i ett (av ina lles 
å tta) nummer på a kusti sk gita rr. Det 
sker i en av Shea rings musika li ska 
hylln ingar till stora koll eger - i det 
hä r fa llet en , t ill ägnad A ntonio Carlos 
Jobim. Hyllning nr två bä r tite ln To 
Tommy Flanagan. I öv rigt bjuds en 
vä lavvägd mix av songs ur ba lladska t
ten och jazz sta nda rds liksom ett pa r 
mera säl lsynta nummer - a llt sy nner
ligen hö rvä rt. 

S hea ring ha r utveckla ts till en smått 
fantasti sk pia ni st. Här finns avs nitt så 
kamma rmusika liskt ko mplexa och 
må ngfasetterade a tt ma n häpna r . Han 
till stå r sjä lv a tt ha n gärna vi ll få 
fl ygeln a tt kl inga rent orkestra lt - och 
ibla nd t ror ma n inte a tt ma n lyss nar 
till en duo . Shea ring ä r nä rmast feno
menal i dessa rent improviserade num
mer, dä r ha n ka n fullständigt osökt 
kas ta sig in i t ex en ba rockha rmonik 
och ett fugera nde spelsä tt fö r a tt lika 
osökt ta sig ur det mot en fi nal av nä ra 
nog full ändad elega ns. Ha ll fö ljer 0.:h 
visa r utomordentlig lyhördhet fö r de 
flödande infa ll en, de intrika ta ha rmo
nierna och de luftigt uppspä nda mclo
dibåga rna, dä r referenserna t ill le
va nde och döda storheter hela t iden 
dyker upp (" It 's a thrill to hear George 
play those rhapsod ic, Benjamin Brit
ten-things on the ballads", yttra r Ha ll 
enligt a lbumtexten om Marvin Fis
hers sä ll a n hörda l see nothing to 
laugh about ). 

Det ä r en glädje a tt ta del av dessa 
drivna musikers sa mspel över First 
Edition, och nog besa nnas ta lesä tt et 
att inge t ont inte också ha r något gott 
med sig - hade inte den ekonomiska 
depressionen drabba t US A så hå rt, 
hade det inte gjorts en dygd av nöd
vändigheten och duo-entert a inment i 
fo rm av pia no och gita rr hade inte 
blivit " inne" på N ew York-klubba rna 
och paret Shearing-H a ll hade inte få tt 
göra någon ski va , troligen! 

Nu finns den , och det ä r ba ra a tt 
hoppas a tt Första upplaga n ska ll fö ljas 
av flera. Sna rt. 

Speftider: A-sida n 18 mi n 04 s, 
B-s ida n 18 min 46 s. 

T H E QUEEN. Maxine S ullivan & her 
Swedish Jazz All Sta rs. Kenneth KS 
2052, stereo lp, insp 198 1. 
"This is a n ' origina l record ing. The 
sound you hea r rea ll y D I D ta ke pl ace 
a t the sa me time - no mi xing , cutting 
or editing, no fooling of the lis tener!" 

Detta ka n - bland mycket a nna t -
läsas på mappen till eldsjälen Gösta 
Hägglöfs senaste lp-platta, gjo rd av 
honom sjä lv (och Per Lagerholm) i 
Sandvik Studios, dä r ha n i jun i fö rra 
å ret drog ihop nio vä lrenommerade 
svenska jazzmän - fl era av dem ur 
Kustbandet . som utgivits i ett pa r 
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omgångar av Hägglöfs firma - för a tt 
så vä rdigt som möjligt rama in Max
ine Su//ivan på svensk jord . Ta la om 
celebert gästspel! 

Det va r på vå ren det å ret som Bo 
Stenhammar, ha n med bl a Skepps
holmsfestiva len och a ll a jazzgäs tspe
len, fö rmedlade erbj uda ndet till 
Hägglöf om a tt göra en skiva med 
denna jazzens gra nde dame. En fe bri l 
verksa mhet vidtog, och den bärande 
ta nken va r, utom a tt lå ta Ma xi ne 
sj unga de nummer hon he lst ville ha 
med sjä lv, att skapa en stämning av 
skön, avs pä nd 30-ta lsjazz med Teddy 
Wilsons stil som förebild . 

Hektiska men glada dagar tycks ha 
av löst vara ndra med repetitioner i ett 
sä rskilt hus, va rvade med omede lba ra 
uppspelninga r och tagninga r i nästa 
stuga . Kustba ndet , e ll er detta nä rstå
ende ensembler , hade då släppt t ill 
Björn M ilder. pia no, Ol/e Brostedt, 
bas / g ita rr , Göran Lind, bas och hrr 
Mikael S elander och Sigge Del/ert , 
gita rr / fiol jä mte t rummor. Andra som 
hörs ä r blåsa rna Bent Persson, tru m
pet , Jens Lindgren , trombon, Göran 
Eriksson , altsax och Erik Persson. 
tenor . Tre av musikerna sva rar också 
för a rrangemangen . 

Hägglöf ä r a ll tså inte god på den 
moderna produktionstekn ikens elek
tri ska medel a tt ska pa kl a ng, men 
oavsett dett a ä r det inte svå rt a tt 
instäm ma med a ndemeningen i ha ns 
något agg ressiva yttra nde i ing ressen : 
Detta slags upptag ning bör naturligt
vis gö r så ra kt och o förmedla t som 
möj ligt. 

J ag ä r glad a tt kunna säga att ha n 
lycka ts. Ljudet ä r kla rt rumsligt, ha r 
stöd i en live-omgivning som ge r den 
precis rä tt a d imensionen och ra men. 
Det kli ngar fy lligt. öppet och så dä r 
na turl igt. att ma n kan ident ifie ra hela 
skeendet som om man sjä lv vore osyn
ligt nä rvarande publik . 

Det framhåll s a tt tagninga rna a ld
rig översteg två per enski lt nummer 
och a tt man stundom upplevde kä ns
la n av " happy jamsession" . J a , sponta
niteten och fri skheten ta la r för att det 
fungerade väl i det här falle t. S kiva n 
har lekt s fra m, va rsa mt och fi nt i en 
a nda av t illgivenhet och respek t fö r 
gästen , som j u företräder ett gediget 
stycke musika lisk sa mtidshistoria . 

Som framhå lls va r Maxine Sulliva n 
berömd redan åren kring 1930-ta lets 
mitt , och trots a tt hon i många avseen
den under sena re å rtionden va rit något 
aven doldis ha r hon fö rt en stor 
t rad it ion vida re genom na ttklubbsen
gagema ng, några filmer, radio- , och 
tv-framträdanden men tyvä rr mycket 
få gra mmofonskivor. Men a llt det dä r 
ta r ni bäst del av i den rik t dokumen
tera nde mappen frå n den här inspel
ningen, som k~ n rekommenderas 
också andra än vänner av bluesm usik 
och evergreens - den vä rme, stämning 
och inlevelse som Maxi ne Sulliva n 
lägger in i detta sä kert va lda materia l 
är inte a tt ta fel på. Rösten bär 
fo rtfa rande, hon lå ter i stort likada n 
frå n de sparsamma prov på hennes 
konst frå n fö rr som ä r till gä ngliga -
ell e r va r det. Skiva n ä r en fin ma nifes
ta tion aven stor a rti st och en stor epok 
- deta lj a nmärkninga r i fråga om nå
got av de tolv numren kä nns menings-

lösa. Bestämt ä r detta något upphovs
männen ka n känna bestående stolthet 
över. Skiva n hå ller dessutom god kva
li tet. Man kan undra över hur stor 
pressupplaga som gjorts? 

Speltider, A-s idan 24 min 47 s, 
B-sidan 23 min 23 s. 

MY O NE AND ONL Y LOVE. M i
chael Urbaniak J azz Trio. Steeple
Chase SCS // 59, insp /98 / . Stereo lp. 

Också om violin-jazz bl ivi t lit<:van
liga re med å ren ä r det knappas t var 
dag ma n råka r på en hel lp med 
fiolspel; sist jag hade turen - ty mötet 
med en god jazzv iolin is t kan fo rma sig 
till en fin musika lisk uppleve lse - va r 
för några å r seda n, då jag i Ja pa n kom 
över en inhemsk pressning, super fi , 
fö rstås, av det a merikanska fyndet 
Noel Pointer som j ust då hade gjort en 
lp för jag tror AM. Den ä r ga nska 
fa ntastisk ; det hand la r om elektri sk 
virtuosviolin . 

Michael Urbaniak anvä nder inte 
fö rstä rkt fiol och omger sig med gita r
risten Gene Bertoncini och bas isten 
Michael Moore på den här da nska 
tagningen fr ån Köpenha mnsbolaget 
SteepleChase P roductions ApS, gjord 
somma ren 198 1; "live", på pekas det. 
A tt det inte ä r någo n va nlig studio ha r 
ma n vä l på känn av frä mst det rätt 
kraftiga bruset. Ljudbilden ä r rel a tivt 
nä rriktad med lite för mycket domi
na ns fö r fiolen , enligt mi n ås ikt. 

Ina lles presenteras fe m nummer , av 
vi lka A-sidan upptas av två . Urba niak 
ha r en varm, fy llig men ibland lite 
ri spig ton, som inte musten i spelet ka n 
fö rta. T yvä rr utvecklar ha n inte sä r
skilt många musika li ska idee r, va rför 
de två numren på A-sidan, My one and 
only love resp Bel/s - ett ve rk av 
gita rristen Bertonci ni - kä nns sega 
med sina mer ä n 10 resp 9 minuters 
längd . 

Möjligen en pla tta fö r hä ngivna 
vänner av jazzviolin, men a nnars blir 
behå llningen något tunn . 

Speltider, A-sidan 19 min 20 s, 
B-sida n 19 min I S s. 

Uppspelningen av de hä r skivo rna 
ha r a kt iverat a ll a de fy ra g ra mmofon
ve rk jag f n ha r ak tuell a: Kenwoods 
600 med SME III-a rm och en Ortofon 
MC 30, Technics SL 10 15 med före
t rädesvis systemto na rmen EP A-A 250 
i vilken sitter Ya mahas MC I X, Sonys 
stora 880 med fast Biotracer-arm och 
en Ortofon MC 20 Il, a ltern en Denon 

, 303, plus en nykomling i a rsena len, ett 
remdrivet Luxman-ve rk med va kuum
pump (två styc ken. fa kti skt ), som jag 
hoppas kunna berä tt a lite nä rma re om 
fra möver. Det ha r få tt en Audio T ech
nica AT-1I 00-a rm och nya Shure V 
15 -V. 

Förstä rkeri: H itachis mosfet-steg 
9500, Pioneers A-9 med al ternera nde 
insa tser av en SAE-insta ll a tion och en 
lånad QSC 3500 som gjorts om fö r 220 
V. 

Förstegen va ri era r också, frå n So
nys T A-E88 till SAE och Quad 44. 

Högta la re : Ljudledninga r och 
B& W 801. 

Kabla rna få r ni sjä lva gissa grovle
ken på. 

På å terhöra nde! 
U.S. 



Kommer vi längre i hi fi ... 
Ostadiga kassettprestanda ... 
Anti-bruskriget rullar på ... 
JBL-annonsering i blåsväder ... 
•• Har high fidel ity-grejorna 
n;'ltt dg' iinde i termer al' teknisk 
ni d l)d [Jre,tandakapa..:itet" 

Fn ,om anar att det mijjligen 
numera handlar om detta iir dr 
. ..Jlllllr Bu,I'!! , VilT- professorn som 
gjort ,ig kand för ,ina skapelser 
P;'I högtalarllmddet med klln
struktioner al' reflexionsverkan , 
"f)e t ex i,terar dlKk en gr<ins för 
l'ad man kan gura inol11 ral11en för 
ett enda hiilje", deklarerade han 
n~ ligen l'id en inten-j u, "lld inte 
llmujligt har l'i nå tt dit nu" , Bose 
fortsatte : "\tian kan, som bnt. 
arbeta på att få ner kostnaden för 
en fiJrq ilrkare eller mottagare el
ler inrikta sig på att krympa 
omfånget ho, ett högtalarbestånd, 
men jag t ror att l'i måste börja se 
lil'er hela å tergil'ningss~stemct 
om l'i l'ill gå l'idare P<l d gen mot 
fiJrbattringar ifråga 11m Ijud ;'ltcr
gll'nlng , 

'- ågot n~ tt ligger knappa,t i 
\mar Bll'ö tankar , Tillverkarna 

al' framfiir allt pllrtabelapparatur 
o..:h ,k kon"ll fonogra kr (bords
spelare, "l11usikmaskiner" o..:h s k 
elektrofuner: red:,\ (111111) har niis
tan all a betratt "slstemvägen" 
iinda ,edan den l11ekaniska epoken 
iiv..:rgick i den elektriska inspel
ning,- ll..:h avspelningseran vid 
mitten al 11}2()-talet. B;lttre fono
grafer krLl\'de st0rre högtalare, det 
var den koppling som följdes åt : 
' in skivavspelningen gid 
fram åt. erbjöds alltid marknaden 
,törn: högtalare . Dc större Ijud
bllllrna bkl' n;'lgot tveeggat : Man 
fann rLitt snart att apparatu ren 
inte t[tlde de stLirn: pjäserna , efte r
som det uppstod akustisk å ter
koppling , För att undgå sådan 
genol11 "konsolerna" och "kabi
netten" undcr senare 1930-talet 
lld hela 19~O-takt öve rgick till 
v..:rka rna till att leverera högta
larna utan bafflar , Resultatet blel' 
dålig ll..:h dislllrderad baså tergiv
ning, men högtalarna kunde dri
vas med både I<lgcf'fektade llch 
högd istllrdcra nde förstä rka re, nå 
gllt som inte kunnat ske vid kor
rekt inbyggnad av elementen , 
J--:kllnomin för fabrikanterna gyn
nades, men flera generationcr av 
lyssnare fi..:k ett synnerligen dåligt 
lj ud hemma . 

"Jo,jag bnner till a llt det där", 
kllmmcntera r Bose, " \tI en det 
l'erkliga sblet till att de firnlllr, 
l'ilb ~indå gjorde ,eparata cnhe
ter o..:h inte "kllnsokr", i så hög 
grad inriktade sig på individuella 
apparater, gjnrda för att sa 111-

lerka med ett brett prllgral11 
andra , l'ar att envar fabrikant 
~ltmin,tllne i l SA bara begrep 
,ig p[1 den prlldukt som just han 
s\sslade med , I.ite exempel : De 
stma namnen på högtalarsidan 
,om Pli II I f,:lil'sch lll:h JIIIII!!S B 
I. IIIISillg visste inget om ele ktrll
nik , FijrsUirkarfolk et hll> \1cIn
tosh hade ingen kunskap lll11 hög
talare et..: , Vad a nnat kunde de då 
glira ~ in att försöka få sina respek 
tive grejnr så perfekta SIlI11 det 
bara var möjligt underförst å tt. 
så frck vensr;it a ll..:h lågdistllrde
rande Sllm det gid " Hola den 
biirande ide SOI11 genol11s~rade in 
dustrin dc h;n å ren var att om 
man klHllbineradc en gramlllllfon
pid up med "rak " frckvensgång 
med en likaså rak förförstiirkarc 
od en effektdel med jämn tll n
kurva regis tret över oe h ansliit 
alltihop till en likaså "rak" högta 
lare , S<l skulle result a tet llfrå n
komligen bli "high fidel ity" . 

"Jodå, visst blev det hela avse
värt bättre iin allt tidigare som 
fonografindustrin hade prövat på 
1950-talet. Om RCA hade inriktat 
sig P;'I ;Itt fralllsUilla bra saker 

under det å rtiondet hade det inte 
funnits någon som helst hi fi
komponentindustri i För~nt a Sta
terna, vare sig då eller senare, Det 
var vid den tiden som den nu 
bortgångne H arry Olsoll och hans 
medarbetare upptog ReA :s forsk
ningslabb med mera omfattande 
undersökningar och flera grund
läggande experiment ;in hela den 
samlade ljudteknikindustrin nå
gllnsin företagit sig under de 30 å r 
som gå tt sedan dess , Det va, ju 
ä nd å inte så, att man hos ReA 
inte visste hur man skulle göra bra 
sa ker eller sa k nade a II k u nska p 
om hur det gick till att frams tUll a 
system som ILit rim li gt bra -
sanninge n Lir j u i stLillet den, a tt 
s;i1j- och marknadsfolket där igno
rerade det a llra mesta av vad som 
kom ut av den gr undforskning 
som gjordes , eller llckså va nstUIIde 
ma n resultaten till att passa de 
t:gna syftena eller gjorde om dem 
till billiga gimm ickar , Men främst 
av allt hade man dU~ inte minsta 
lust till att ansl å några pengar, 
medel Sllm var nödvändiga för att 
få fram bUttre grejo r iin de som 
fa n ns . 

Det ~ir nu den första genera till
nen hi fi-Ieverantörer kommer in i 
handlingen, eftcrsllln det börjat 
uppst å små grupper av otillfreds
ställda m;inniskor, Sllm insåg be
hovet av något bättre och vilka 
uppt :il'kt Illarknadsnis..:h<:n . Så-

r I' Jinna 1'; d en dynulII;~" e projj',' ,\IJr Amur Hm'e. ledure Ul' 

hii~fU lurJirlllan uppkallad !!jier honom . och (h yours (ruly i 
In ' .""e (!!x(!!n, 

Robert Angus: liSA-rapport 

lund a fick vi de förs ta mag netiska 
pick uperna som krävde förför
stä rkare a tt a nslut as till llch vilka 
kostade mera än de då gä ngse som 
fa nns i radio-fonog raferna , Vi fiek 
ete första förstärkarna med för
måga till hög uteffekt men där 
klirret va r lågt. åtminstone i rela
tion till de befintliga, massgjorda 
sakerna . Inte minst debuterade de 
sepa ra ta högta la relemen ten som 
den tidens elektriska hempulare 
och 'gör det sjä lvare' kunde 
stoppa in i de höljen de snickrade 
ihop hemma . J\lItunder åren gick, 
väx te öve rt yge lse n hos dessa till
verk a re, oe h a udiofilpubliken som 
uppst å tt godtog helt oeh fullt 
principen att va rje komponent 
sk u Il e va ra så d istorsions-I åg, så 
frekvensrak som möjligt. så att 
den kunde anpassas till a ndra 
saker inom vida områden ", heter 
det i Boses his torieskrivning . 

"Det där låter ju ful lt godtag
ba rt oc h bra i teorin . Men vad som 
blir sa tt på unda ntag ;i r ju faktum 
at t det dock existerar en gr undl äg
ga nd e förutsä ttning Sllm inte kan 
göras ' rak' och som va rierar med 
va rje ins ta llation . Jag syftar för
stås tilllyssningsbetingelserna , 
antingen vi nu har att göra med en 
publikhörsal med en pa-anlägg
ning, ett va nligt vardags rum med 
stoppade möbler och heltäck
ningsmatta på gill vet eller en bil
kupe , På senare år har ju a udillin 
dustrin i stigande utsträckning 
tagit fasta på ljudmiljön och sva
rat med att införa /'k-variatorer, 
Ijudbildsframh;iva re oc h likna nde 
prod u k ter. 

Vi kom till insikt om värdet av 
att rita hel a sys temet så a tt det 
passar en viss , given miljö då vi 
lanserade vår bilsterell ot:h CRO
tunern / kassettdelen som ingår , 
Genom att göra en försUrkare 
och en /'k-variator gjord enkom 
fö r att a rbet a ihop med en viss 
högtalare kan vi uppnå prestanda 
som skul le bli ouppn åeliga med 
den äldre tekniken och separata 
delar , avsedda att samverka med 
en hel massa ospecifiee rade and ra 
produkter. Samma sak gä ller för 
hem-stereo. " 

Amar Bose gör gällande, att 
han håller i gång det största forsk
nings- oc h utvecklingsprog ram
met någon amerikansk a udiotill
verka re ka n visa u pp med över 60 
tekniker och labba nst ällda , av 
vi lka många är hämtade ur hans 
tidigare st udentkull ar vid MIT: 

"En av de goda sakerna med det 
Lir att det ger mig fördelar både 
som hirare och arbetsgivare", my
ser Bose . "Å ena sidan vidmakt 
hå ller jag kont a kterna med vissa 

forts på sid 58 
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· Tex~s Instrum~pts 
hemdator TI99/4A: 

~:;==----~=========-==--~. 

l~. I 

Nu har äntligen Texas Instruments hemdator 
kommit till Sverige. Den har varit på väg i 
flera år men Iwmmer nu, med {årg, grafik, 
program och ljud! 

•• Texas Instruments är en av 
giga nterna på ha lvleda rma rkna
den . Men ma n gör också konsu
mentprodukter, t ex räkna re av 
a ll a slag - från de all ra enklaste 
till de mest ava ncerade. 

Tf har också tillverkat en 
hemdator i flera år. Från början 
hade den ett enkelt meka niskt 
utförande med ta ngenter av 
"Si nclair"- modell , dvs en orörlig 
pl as tskiva med kontaktpunkter 
under. Senare har ma n bytt ut 
dem mot riktiga tangenter, som 
nu alltså sitter på da torn . Emel
lertid ä r grundkonstruktionen i 
stort sett densa mma som när 
da torn kom för ca tre år seda n. 
Till Sverige kommer den emel
lertid först nu . Ma n ha r tydligen 
velat avva kta utveckl ingen av 
marknaden i andra lä nder. 

Det som skiljer T1-99/4A från 
a ll a a ndra småda torer är a tt den 
arbetar med en 16-bitars mikro
processor. Processorn ä r kon
struerad och tillverkad av Tf 
och heter TMS 9900. Andra 
små datorer a rbetar med 8 bi
ta rs processorer. Med 8 bita r 
kan man skriva ta l upp till 256. 
Med 16 bita r ka n man skriva 
upp till 65 536. Trots den stora 

skill naden räcker det inte med 
ett enda ord om 8 resp 16 bita r, 
utan ma n får kombinera ihop 
längre ord om man vill ha en 
a nvändba r noggra nnhet. Om 
man har ett lä ngre ord dela s det 
upp i delar om 8 eller 16 bitar 
som processorn behandlar, en å t 
gången. Ju längre ord proces
sorn behandlar på en gång, 
desto färre gånger behöyer den 
a rbeta med en opera tion , och 
desto sna bbare bör datorn bli . 
Vi förutsätter då att processo
rerna i sig är ungefär lika 
sna bba, drivs med samma kIock
frekvens etc . 

Rörlig grafik 
kräver snabbhet 

Så lå ngt teorin . Texas-datorn 
ha r a lltså förutsättn inga r a tt bli 
sna bbare än a lla andra hemda
torer. Men vad ska ll man ha 
snabbheten till ? En dator som 
den här a nvä nds väl knappast 
till att bearbeta några större 
da ta mängder som register eller 
komplexa beräkningar med 
många siffervärden? Jo, i ett 
sammanha ng behöver verkligen 
en hem- och lekdator tugga 
mycket siffervärden . Det ä r när 
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Texas-datorn ser ut ungefär som andra -
med tangentbord och hölje sammanbyggda 
i en enhet. Här finns också en mängd 
kontakter för anslutningar av skilda slag: 
busskontakt. anslutning till kassettspelare. 
sty rspakar. tv och program moduler. 

ma n skall göra rörlig grafik . Då 
måste da torn i regel göra många 
snabba beräkningar för va rje 
rörelse . 

Men ve rkl igheten ser lite an
norlunda ut. Om man program
mera r T f 99 / 4A i basic visar 
den sig i stället bli långsammare 
ä n de flesta a ndra. Det lär bero 
på att basictolken inte ä r skriven 
direkt i maskinkod, utan i ett 
"mellanspråk", som dra r ner 
hastigheten betydligt. 

Ett enkelt. men inte helt ut
tömmande, sätt att mäta has tig
heten på ä r att ta tid på en tom 
slinga med ett visst antal varv: 
10 FOR I ::: l TO 1000 
20 NEXT I 
30 PRINT "KLAR" 

En såda n slinga bruka r ta ca 
I s på en normal persondator. På 
den provade da torn tog den ca 3 
s! Och lå ngsamheten märktes 
också verkligen vid programför
söken. Vi försökte göra ett ((n
kelt spel med en boll och två 
racketar. När vi lade villkor på 
villkor på bollens rörelse gick 
den a llt långsa mma re, och vi 
gav upp försöket. T o m pro
gramlistningar går mä rkbart 
lå ngsamt! 

Detta gäller alltså basic. Men 
det finns andra möjligheter. TI 
99 / 4A är en av de få renodlade 
"hemda torerna " som finns på 
marknaden . Den vänder sig 
alltså i hög grad till användare 
som inte förmodas program
mera datorn själva utan som 
kommer att köpa färdiga pro
gram till den . 

Program i ROM, 
på disk & kassett 

Tf har också tagit fram ett 
stort antal program. De distri
bueras i tre former, lite be
roende på innehållet. Basicpro
gram dist ribueras i regel på 
flexskiva eller kassett. Maskin
språkprogram distribueras i 
form av ROM-kassetter. Datorn 
ä r utrustad med ett fack där 
ma n skjuter in kassetterna . 
Detta är det enklaste sättet a tt 
förse da torn med program . Och 
eftersom programmen är 
skrivna i maskinkod är de oftast 
också snabba. Det märks t ex på 
de videospel som finns tillgäng
liga . Illas innade rymdvarelser, 
vilda djur att skjuta och pedago
giska räkneta l virvlar över skär
men . 



A v Bertil Hellsten 

... Moduler med program i ROM 
eller EPROM kan sättas in i en 
särskild jicka på datorn. Här är 
det fråga om en rymdkrigsva
riant. 

Men det finns också annan 
programvara än spel att få . En 
omfattande katalog upptar pro
gram för hemmet, personlig 
ekonomi, utbildning, musik 
m m. Det finns också tlera pro
gramspråk, bl a en utökad basic, 
assembler, pascal och logo. Spe
ciellt logo är intressant. Det 
språket liknar lisp, och de båda 
är språk i mycket hög nivå. Man 
brukar tat'a om dem som "AI
språk" (Artificiell Intelligens). 

De allra tlesta programmen 
är gjorda i USA och är därmed 
inte alltid användbara i vårt 
land utan ändringar. När man 
nu introducerar datorn i Sverige 
kommer TI att stödja framtag
ning av svensk programvara, 
Bl a genomför man i höst ett 
stort projekt, kallat Prograrn
jakten. Man försöker där fånga 
upp goda programkonstruktio
ner. 

För RT:s läsare är nog Texas 
I nstruments dator mest intres
sant som basicmaskin för egna 
programövningar , Den bjuder 
en mängd möjligheter till ett 
ganska lågt pris . Grundenheten 
kostar ca 3 300 kr, vari ingår TI 
basic och 16 Karbetsminne. 

Basictolken känner till dessa ord 
och funktioner. Här jinns nor
mala beräknings- och styrkom
man don i basic, funktioner for 
ljud och grajik, jilhantering på 
flexskiva och programredigering. 

~ 

Med det har man möjlighet att 
få färgbilder på en ansluten 
tv-mottagare, och avancerat 
ljud i tv:ns högtalare . Program 
kan lagras på en vanlig ljudkas
settspelare av enkel modell. 

Det finns också ett stort utbud 
av tillbehör till datorn . Till en 
del a ... dem måste man först ha 
en expansio,nslåda för 2 100 kr. 
I den kan man sedan sätta i kort 
för olika ändamål. Ett kort med 
32 K RAM kostar 2600 kr, till , 
tlexskivan behöver man ett st yr
kort för I 770 kr och drivenhet 
(som också sätts i lådan) för 
3 500 kr. Andra tillbehör är 
styrspakar, joysticks, för 260 kr 
paret, talsyntesenhet för I 200 
kr mm. 

Sexton färger 
trestämmigt ljud 

Som bildskärm till datorn an
vänder man sin vanliga tv . Man 
får då bild i färg . Iprogramme
ringsmod är skärmen ljusblå 
med svarta tecken . När pro
grammen körs är skärmen ljus
grön med svarta tecken om man 
inte givit kommando om något 
annat. 

Skärmen visar 24 rader med 

ABS 
APPEND 
ASC 

GOTO 
IF 
INPUT 

ATN 
BASE 
BREAK · 
BYE 

INT 
INTERNAL 
LEN 

RESEQUENCE 
RESTORE 
RETURN 
RND 
RUN 
SAVE 

LET 
LIST 
LOG 
NEW 
NEXT 

SEG$ 
SEQUENTIAL 
SGN 
SIN 
SQR 

CALL 
CHR$ 
CLOSE 
CON 
CONTINUE 
COS 
DATA 

NUM 
NUMBER 
OLD 

STEP 
STOP 
STR$ 

ON SUB DEF 
DELETE 
DIM 
DISPLAY 
EDIT 
ELSE 
END 

OPEN 
OPTION 
OUTPUT 
PERMANENT 
POS 

TAB 
TAN 
THEN 
TO 
TRACE 
UNBREAK 
UNTRACE 
l,JPDATE 

EOF 
EXP 
FIXED 
FOR 

PRINT 
RANDOMIZE 
READ 

GO 
GOSUB 

REC 
RELATIVE 
REM 

VAL 
VARIABLE 

RES 

,28 tecken i varje rad . Teckeng
eneratorn är lite oväntad. Den 
innehåller både små och stora 
bokstäver - men båda är versa
ler! När man åstadkommer gra
fik med särskilda kommandon 
får man i stället 32 tecken per 
rad. De bilder som går att skapa 
kan alltså innehålla max 32 x 24 
bildpunkter. Varje bildpunkt 
kan emellertid definieras till ett 
särskilt tecken med 8 x 8 punk
ters upplösning. Någon högupp
lösande grafik över skärmen är 
det dock inte fråga om. 

Alla instruktioner för grafik 
och ljud är skrivna som maskin
språkrutiner. Man kör dem med 
en CALL-instruktion. Hur gra
fikinstruktionerna fungerar 
framgår av vårt exempel med 
färgbilden . 

Instruktionen för att åstad
komma ljud heter CALL 
SOUND (längd, frekvens 1, 
styrka l .......... ) 

Längden anges i ms och fre
kvensen i Hz, enkelt nog. Ton
styrkan anges i en skala från O 
till 30, där O är starkast. Man 
kan definiera tre samtidiga to
ner, plus ett fjärde brusljud i 
åtta varianter. Tonlängderna 

kan ställas mellan I och 4 250 
ms, frekvensen mellan 110 och 
44733 Hz. 

Trestämmig musik är alltså 
ganska lätt att åstadkomma om 
man låter ett basicprogram ta 
hand om omvandlingen från 
tonnamn eller tonnummer till 
frekvens. 

Bra hjälpinstruktioner 
för programmeringen 

Övriga kommandon är i stort 
sett desamma som finns i all 
basic. Det är främst i fråga om 
grafik, ljud och andra special
funktioner som basicspråken av
viker från varandra. 

En egenhet finns här i kom
mandot SEG$ som motsvarar 
det mera vanliga MID$. Man 
använder det för att plocka ut 
delar av strängar. Formen är 

SEG$ (variabelnamn, start 
tecken, antal tecken) 

där variabelnamnet t ex är A$, 
start tecken är numret på det 
första tecken av det antal tecken 
man vill plocka ur strängen. 

Variabelnamnen kan vara lite 
lömska. X och X(i) kan inte 
användas i samma program . 

forts på nästa sida 
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forts fr föreg sida 

Däremot Xl, XMAS och X$, 
t ex. Namnen kan vara upp till 
15 tecken långa . Om man an
vänder icke tillåtna variabler 
(t ex X och X(l) samtidigt) talar 
datorn om att något är fel, med 
såväl text som tut. 

Detta är alltså vad datorn kan 
göra i standard basic . För unge
fär l 000 kr får man en utökad 
basictolk med drygt 40 nya 
kommandon. Man får också 
möjlighet att skriva flera in
struktioner på samma rad. Dess
utom går det att använda lo
giska operationer i en IF -
THEN-sats. Den kan också av
slutas med ett matematiskt ut
tryck, och inte bara ett radnum
mer. Det finns också instruktio
ner för att hyfsa utskriften, 
USING mm. 

En stor grupp kommandon i 
utökade basic används för att 
generera och styra sprites. gra
fiska figurer som kan röras myc
ket mera noggrant och mjukt än 
tecknen i standard basic. Man 
kan också ändra storlek på dem. 

I både standard och utökad 
basic kan datorn vara mycket 
behjälplig vid programskriv
ningen . Ger man kommandot 
NUM får man automatiskt nytt 
radnummer när man trycker re
turtangenten (som här heter 
ENTER) efter avslutad rad. Om 
det blir för tätt mellan radnum
ren ger man kommandot RES 
som ger önskat avstånd mellan 
radnumren. Kommandot heter 
REN, renumber. i alla andra 
basicdatorer vi kan påminna oss. 
RES står för resequence. 

När man skrivit sitt program 
kan man köra i läge TRACE för 
att få reda på var det blir fel 
någonstans. När man funnit fe
let går man in i raden med EDlT 
och korrigerar. EDlT har dock 
en begränsning. Man kan inte 
ändra radnumret med det. Den 
möjligheten kan man vilja ha 
i bia nd för att flytta en rad f rå n 
en plats i programmet till en 
annan. Eller för att slippa skriva 
in nästan likadana rader flera 
gånger. 

Flera specialfunktioner som 
används vid redigering nås ge
nom att man först trycker ned 
en speciell funktionstangent. Då 
förvandlas den övre tangent
raden till DELETE och IN
SERT bl a . Tangenten längst till 
höger förvandlas till något myc
ket farligt som heter QUIT. Om 

STORR B', ni 'K' .' S T· 'A~' '- t . .Ji' E ~ " , U '!I, , I: :i: . 7,'. ~ 
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S"A BDKSTAVER SUM 
CCKSA AR V ERSALER 

LIST 
10 CALL 
2.0 CALL 
C4444") 
30 CALL 
C4444") 
40 CALL 
4447C ") 

CLEAR 
CHAR(35."38283844447 

CHAR(64."44003844447 

CHAR(94."44007C44444 
50 CALL KEY(O.Q.S) 
60 IF S=O THEN 50 
70 PRINT CHR$(Q); 
80 GOTO 50 

Man kan ändra om alla bokstäver i ett program. Denna 
programsnutt ändrar vissa' specialtecken (=, @ och AJ till Å, Å' 
och Ö. Sedan läser programmet in tangentnedtryckningarna och 
skriver direkt ut texten på skärmen. Vi har här bara definierat 
om de "stora" bokstäverna. De "små" bokstäverna är visserligen 
små, men versaler. Vad man skall ha dem till förstår vi inte 
riktigt. Varför inte göra riktiga "små" bokstäver, gemena 
, i stället? 

man rå~ar trycka ned den av 
misstag åker man ur basic och 
all minnesinformation går förlo
rad. Varning för den! 

Noggrannheten är mycket 
hög i alla beräkningar. Man 
arbetar med 13 siffror (och visar 
10), vilket är ungefär dubbelt så 
mycket som t ex ABC 80. Här är 
det säkert 16 bitars-processorn 
som hjälper till att hålla nog
grannheten uppe. Frågan är 
dock om det inte hade varit 
bättre att minska något på nog
grannheten och ökat snabbheten 
i stället. 

Blandade godbitar 
och "sur isa r" 

TI 99 / 4A ger ett blandat 
intryck. Framför allt ger den ett 
intryck av att vara en smula 
omodern, paradoxalt nog. Den 
har ju en av marknadens mest 
avancerade processorer. Men in
struktionerna för grafikern är 
ganska svåra att använda. Det 
sätt man valt att ge färger åt 
olika tecken är ganska avsevärt 

snårigt. Allt trasslande med ko
der och teckengrupper borde 
datorn ta hand om. Det är ju det 
den är till för! 

Och trots allt trasslande kan 
man inte åstadkomma någon 
direkt högupplösande grafik. 
Med 32 x 24 = 768 bildpunkter 
slås den t o m av Sinclair ZX 8/ 
som har nästan fyra gånger fler, 
låt vara i svartvitt. 

Men nu har ju T199 / 4A färg, 
och man kan göra egna detalje
rade tecken med den. Dessutom 
har den i grundutförandet 16 K 
RAM och ett riktigt tangent
bord. Ljudgeneratorn är också 
av hög klass som ger trestämmig 
musik inom räckhåll. Likaså 
finns här alla de redigerings
funktioner man någonsin kan 
önska för den som skriver egna 
program och ett stort program
utbud för den som behöver det. 

Ja, TI 99/ 4A är nog väl värd 
sina drygt 3 000 kr, även om vi 
skulle vilja se många föränd
ringar på den. Men de kanske 
kommer? • 
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. Grafik· 
program 
förklarar 
färgen 
•• Detta program har vi an
vänt när vi gjort färgmönstret. 
När programmet börjar köras, 
tänds en färgad fyrkant på skär
men . Man kan styra den i öns
kad riktning med styrpinnen. 
När den rör sig lämnar den ett 
spår i sin färg . Om man 'trycker 
ned tangenten på styrdonet by
ter maskinen färg. 

Programmet visar hur flera 
av specialfunktionerna i TI 99/ 
4A används. Den första av dem 
finns i rad 40. CALL CLEAR 
innebär att skärmen rensas. 
Därefter skapar vi en slinga av 
raderna 50, 60 och 70. För att 
förstå varför skall vi titta på de 
instruktioner som så småningom 
skall rita fyrkanterna på skär
men. Den ena heter . HCHAR 
och används i formen 

CALL HCHAR (rad, kolumn, 
teckenkod) 

Den skriver ett tecken i öns
kad rad och önskad kolumn på 
skärmen som rymmer 24 rader 
och 32 kolumner. Man måste 
skriva önskad kod för tecknet 
och inte tecknet självt. Om man 
skulle vilja skriva text måste 
man därför gå omvägen över 
ASCII-koden för tecknet. Vill 
man skriva ett K kan man skriva 

A$ = "K" 
CALL HCHAR (rad, kolumn, 

ASC(A$)) 
och K skrivs på önskad plats. 
För att man skall få önskad färg 
på tecknen använder man in
struktionen 

CALL COLOR (teckengrupp, 
förgrund, bakgrund) 

Förgrund och bakgrund be
stämmer färgerna. Det finns 
inalles 16 sådana inklusive vitt, 
svart och transparent. Varje tec
ken tar u'pp en liten ruta om 8 x 8 
punkter. Själva tecknet bildas 
genom att "förgrunden" ges en 
färg och "bakgrunden" en an
nan . Om man ger tecknet, för
grunden, koden 9 och bakgrun
den koden II får man ett tecken 
som är rött i en gul yta. Skär
mens bakgrundsfärg i övrigt be
stäms av ett annat kommando. 



Normalt vill man ha samma 
färg runt tecknet som på skär
men. Man väljer då bakgrund I , 
transparent. 

Teckengrupp ställer till en del 
besvär. De användbara tecken
koderna är indelade i 16 grup
per . Med kommandot tilldelar 
man hela gruppen om åtta tec
ken sin bestämda färgkombina
tion. Ett tecken har sin be
stämda färg. Om man byter färg 
på det kommer alla tidigare 
skrivna också att byta färg . Det 
betyder, att man inte utan vi
dare kan skriva vanlig text i 
olika färger. Om man ger alla 
bokstäverna samma färg kan 
man inte sedan skriva dem i en 
annan färg, eftersom det tidi
gare skrivna också byter! Det 
betyder också att ett visst tecken 
bara kan ha en färg åt gången. 
Om man, som vi, vill skriva 
fyrkanter med flera olika färger 
samtidigt måste man ha 16 olika 
fyrkanter i var sin färg! 

För att nu krångla till det 
ytterligare finns . inget tecken 
som är en fyrkant! Däremot kan 
man definiera sig en sådan. Det 
är det som sker inuti slingan i 
rad 60. Det finns 16 olika färger, 
och därför måste man definiera 
16 lika fyrkanter med kodnum
mer i var sin teckengrupp. För 
att definiera ett tecken använder 
man kommandot 

CALL CHAR (kodnummer, 

"bitmönster i HEX-form") 
Kodnumret är det "namn" 

man anropar för att få sin sym
bol. Numret kan ligga mellan 32 
och 159. En del av de koderna är 
"upptagna" för vanliga bokstä
ver, som då görs om till önskat 
utseende så länge programmet 
körs. 

Tecknets utseende bestäms av 
ett raster på 8 x 8 punkter. Varje 
punkt kan vara tänd eller släckt. 
Man får fram önskad kod, som 
anges hexadecimalt, med hjälp 
aven figur i instruktionsboken. 
Sexton F anger att ålla positio
ner är tända, dvs att en fyrkant 
8 x 8 punkter lyser. 

I programmet ger vi koden 16 
olika värden; ett i varje tecken
grupp. 

När tecknen är definierade 
har vi kommit till rad 80 och 

CALL SCREEN (2) 
som definierar bakgrundsfärgen 
på skärmen till svart (2). 

Därmed är vi redo att skriva 
första punkten. Först bestäms 
färgen av 

CALL COLOR (F, F, 1) 
där vi väljer teckenuppsätt
ningen F, förgrundsfärgen F och 
bakgrundsfärgen 1, transparent. 
Rad 110, 

CALL HCHAR (Y, X, 33 + 8* 
(F-l)) 
talar om att det skall skrivas i 
positionerna rad Y och kolumn 
X och att tecknet heter någon-

10 X=16 
20 Y=12 
30 F=3 
40 CALL CLEAR 
50 FOR 1=1 rO 16 
60 CALL CHAR(33+8*(I-1),"FFFFFFFFFFFFFFFF") 
70 NEXT I 
80 CALL SCREEN (2) 
90 CALL COLOR(F,F,l) 
100 CALL HCHAR(Y,X,33+8*(F-1)) 
110 CALL JOYST(l,XI,YI) 
120 X=X+XI/4 
130 IF X<>33 THEN 150 
140 X=32 
150 IF X<>O THEN 170 
160 X=l 
170 Y=Y-YI/4 
180 IF Y<>25 THEN 200 
190 Y=24 
200 IF Y<>O THEN 220 
210 Y=l 
220 CALL KEY(l,Q,S) 
230 IF Q<>18 THEN 270 
240 F=F+l 
250 IF F<>17 THEN 270 
260 F=l 
270 GOTO 90 

ting som beror av F, färgen. Vi 
definierade ju ett tecken för 
varje färg tidigare. 

När så tecknet sitter där kan 
det vara dags att försöka dra 
vidare en linje ut från det. Vi har 
valt att styra med en yttre styr
spak, men man kan lika gärna 
göra det med tangentbordet. 
Styrspaken har sitt eget lilla 
subprogram som anropas i rad 
110: 

CALL JOYST (styranord
ning, x-värde, y-värde) 

Som styranordning kan man 
välja endera av de två styrspa
karna eller tangentbordet, inde
lat på olika sätt. En etta väljer 
här joystick nr 1. När spaken 
manövreras ger den ut värden 
på x och y som motsvarar läget. 
Värdet O betyder att spaken är 
opåverkad. Om den påverkas i 
någon riktriing får marr'värdet 4 
med tecken som anger rikt
ningen. De värdena lägger vi i 
variablerna XI och Yl. 

Vad vi sedan gör är att ändra 
X- och Y -värdena efter hur 
styrspaken manövreras samt att 
se till att vi inte hamnar utanför 
skärmen. IF-satserna ser kanske 
lite träiga ut för en basictalare. 
Faktum är att man bara kan 
avsluta den med detta enda 
THEN radnummer. Man kan 
alltså inte avsluta med en funk
tion som skall utföras . Ej heller 
kan man ha flera villkor med 

t ex OR mellan i satsen. Man 
kan inte ens använda flera kom
pletta instruktioner efter var
andra på raden (med kolon 
emellan), så som man kan i de 
flesta andra basicda torer. Följ
den blir att vi som här måste 
använda en massa rader för att 
"kolla läget". 

I t ex ABC 80 skulle raderna 
130-160 kunna ersättas med 

IF X = 33 THEN X = 32 
IF X = O THEN X = 1 

vilket blir både mindre och myc
ket lättare att tyda . 

IF-satsen i Texas-datorn kan 
emellertid avslutas med en 
ELSE-instruktion vilket är vär
defullt i många sammanhang. 
Trots det är den en smula be
gränsad. 

Det som nu återstår i pro
grammet är rad 220 och föl
jande. Där avläser vi tangenten 
på styrdonet. Det sker i formen 

CALL KEY (enhet, retur
variabel, statusvariabel) 

Som enhet kan man välja 
styrdon eller tangentbord i olika 
konfigurationer. Värdet 1 väljer 
vänster styrdon . I returvaria
beln, Q, hamnar koden för en 
nedtryckt tangent. Statusvaria
beln talar om huruvida någon 
tangent tryckts ned och om det 
i så .fall är samma tangent som 
förra gången. Den informatio
nen använder vi inte här. 

I andra datorer finns ibland 
den liknande funktionen IN
KEY$, som dock bara ger ett 
värde ut, nämligen koden för 
nedtryckt tangent eller koden 
för tom sträng om ingen tangent 
är nedtryckt. Funktionen GET 
på andra datorer kan också vara 
likartad, men här stannar pro
gramexekveringen ofta upp tills 
en tangent tryckts ned. 

En nedtryckt tangent på st yr
donet till TI 99 / 4A ger koden 
18 ut. Om den befinns vara 
nedtryckt räknas färgvariabeln 
F upp ett steg och · färgen byts. 
Om den F blir större än 16, 
gäller den inte längre och åter
ställs till 1, och man kan börja 
om. • 
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Sharp .PC 1500 
Fullvuxen dator 
i fickformat 
D En ''fickdator'' är mycket användbar for den 
som behöver datorhjälpen på olika ställen eller 
inte vill belamra sig med en stor bordsdator. 
D Sharps nya PC 1500 visar sig vara en mycket 
duglig dator med en smått fascinerande skrivare 
till. 

• •• För två år sedan kom 
Sharp ut med den första eg"ent
liga datorn i fickformat. Den 
hette PC 1211 och vi blev impo
nerade över dess kapacitet. Den 
är fortfarande mycket bra, men 
den har fått stark konkurrens av 
Casio. 

Nu kommer emellertid nästa 
utgåva från Sharp: Modellbe
teckningen är PC 1500 och Y t
termåtten något större än före
gångarens . Fortfarande är dock 
datorn så liten att man kan bära 
den med sig utan ansträngning. 
Om inte i fickan så dock i 
handen eller väskan . 

De båda basicdatorer i fick
format som funnits tidigare, 
från Casio och Sharp, har gett 
intryck av att vara utbyggda 

räknedosor. Sharp PC 1500 ver
kar däremot vara en mer kon
ventionell dator, vilket märks på 
flera sätt. Den tillåter t ex rad
nummer upp till 65 279 där 
tidigare maskiner bara kunnat 
arbeta med maximalt 999 . 
Snabbheten har ökats väsent
ligt. En tom slinga på l 000 varv 
(FOR 1=1 T 01000: NEXT I) 
tar ca 14 s. På tidigare PC 1211 
tog det ca 4 minuter! Med Ca
sios FX 702P tar samma slinga 
ungefär 17 s. E(1 mera konven
tionell persondator som ABC 80 
och liknande tar ungefär l s på 
sig. PC 1500 är alltså fortfa
rande långsam i den jämförel
sen, men skillnaden krymper. 
Uppsättningen av funktioner är 
också imponerande stor, vilket 
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framgår av vår uppställning. I 
allt är PC 1500 en mycket dug
lig dator i fickformat. med de 
egenheter det för med sig. 

Stor eller liten? 
Användningen avgör! 
Det lilla formatet gör datorn lätt 
att ta med varhelst men behöver 
den . Minnet är kontinuerligt, 
dvs allt man lägger in i det finns 
kvar även om maskinen stängs 
av . Det innebär att man kan ha 
en stor uppsättning program och 
data tillgängliga var man än 
befinner sig. Högnivåspråket 
gör maskinen mera lättanvänd 
än en programmerbar dosa av 
vanligt slag. 

Jämför man PC 1500 med en 
större dator står den sig dock 
slätt i många - men långt i från 
alla - avseenden. T ångentbor
det är litet och 1eksaksaktigt. 
Man kan aldrig skriva med nå
gon större hastighet på det. Man 
ser bara en rad åt gången på 
teckenvisaren . Allting sker 
ungefär 10gånger långsammare 
än i en enkel persondator av 
bordsmodell. Minneskapacite-

Om några år kommer förmodli
gen Sharp PC 1500 att verka lika 
föråldrad som gårdagens meka
niska räknemaskiner. Men i dag 
är den oslagbar när det gäller 
kapacitet på litet utrymme! 

ten är begränsad. 
I standardutförande är an

vändarminnet 3,5 Kbyte. Det 
går att expandera till 7.5 Kbyte 
med en minnesrnodul som sätts 
in på maskinens baksida . Den 
minnesstorleken är aktnings
värd i en fickdator men ganska 
klen för en stor dator. 

Det finns alltså klara gränser 
för när den ena eller andra 
datortypen är mest lämpad . I 
bilden finns också prisaspekten. 
PC 1500 kostar ca 2400 kr, och 
det är väsentligt mer än den 
tidigare PC 121 l kostade. Men 
fortfarande är det tämligen 
överkomligt för en duglig dator, 
om man alltså har användning 
för en handburen sådan . 

8 bitars CMOS CPU 
10 siffrors räkning 
Den vitala delen i PC 1500 är en 
8 bitars CMOS-processor som 
är mycket strömsnål. Den arbe
tar med en basic-tolk på hela 16 
Kbyte . Ja, alla de 16 är inte 
basic, utan där ryms också an
nan systeminformation. Använ
darminnet är alltså standard 3,5 



av BERTIL HELLSTEN 

ABS OR 
ASC PI 
AND POINT 
ASC RIGRT$ 
ASN RND 
ATN SGN 
CRR$ SIN 
COS SQR 
DEG STATUS 
DHS STR$ 
EXP TAN 
INKEY$ TIHE 
INT VAL 
LEFT$ 
LEN 
LOG 
LN 
HEH 
MID$ 
NOT 

Kbyte. Av det går det åt 0,9 
Kbyte för systemet . Kvar till 
användaren är då 2,6 Kbyte . Av 
det är 1,85 Kbyte avsatta till 
basicprogram. 

Beräkningarna görs med ID 
siffrors noggrannhet med 2 siff
rors exponent i förekommande 
fall. Resultaten visas med upp 
till 26 tecken på en visare av 
flytande kristall. Den visar såväl 
siffror som text med små och 
stor bokstäver. Visaren rymmet 
7 x 156 punkter, och man kan 
adressera dem individuellt och 
göra en enkel form av grafik på 
visaren. 

Strängar betecknas på vanligt 
sätt med S-tecken . En sträng är 
normalt 16 tecken lång. Vid 
behov kan man emellertid öka 
längden till 80 tecken, eller 
minska den för att spara min
nesutrymme. Definiering av an
nan tecken längd sker med 
OlM-kommando. 

Man kan manipulera strängar 
på varje önskat sätt. Omvand
ling från tecken till ASCII-kod 
sker med ASC och omvänt med 
CHRS. Man kan plocka ut öns
kade tecken ur en sträng med 
LEFTS, MIDS och RIGHTS. 
Med STRS kan man placera ett 
numeriskt värde i en sträng. 

De här sträng- eller ordmani c 

pulationerna är kanske inte så 
värdefulla om man använder PC 
1500 ensam. Kopplar man den 
till en skrivare har man däremot 
större glädje av att kunna styra 
text som skrivs ut där. 

ARE AD NEXT 
ARUN ON ERROR 
BEEP ON GOSUB 
CLEAR ON GaTa 
CLS PAUSE 
CURSOR POINT 
DATA PRINT 
DEGREE RADIAN 
DIH RANDOM 
END READ 
FOR TO STEP REM 
GCURSOR 
GOSUB 
GaTa 
GPRINT 
GRAD 
IF 
INPUT 
LET 
LOCK 

Gemen text, 
versal basic 

RESTaRE 
RETURN 
STOP 
THEN 
TRON 
TROFF 
UNLOCK 
USING 
WAIT 

När man skriver text kan man 
använda både versaler och ge
mener, stora och små tecken. 
Basictolken förstår dock bara 
versaler. Det är lätt gjort att 
glömma kvar dosan i läge SML, 
small. och om man sedan fort
sätter med basickommandon 
blir det fel och kaos. Många 
större datorer tillåter att man 
använder små bokstäver också 
till programinmatning, blandat 
med stora . Det är en ganska 
enkel sak att låta datorn kon
trollera och vid behov ändra 
bokstäverna till det passande, 
och det hade varit snyggt att få 
det inbyggt också i Sharps ska
pelse. 

Hur basicen fungerar fram
går av våra programexempel. 
Utöver dem kan det vara intres
sant att titta på några andra 
specialfunktioner. Så länge da
torn är försedd med fungerande 
batterier går dess interna oscil
lator. Med kommandot TIME 
kan man därmed få ut en tida n
givelse med uppgift om månad, 
dag, timme, minut och sekund. 
Genom att skriva TlME= ett 
önskat värde kan man ställa 
klockan till önskad tid. Funktio
nen kan anropas när som helst i 
ett program eller med TIME 
direkt. Med TIME i ett program 
kan man bearbeta informatio
nen och t ex använda datorn 
som stoppur, få den att ge signal 

forts på nästa sida 

CONT COLOR 
LIST CSIZE 
NEW GLCUSOR 
RUN G RAP R 

LCURSOR 
CRAIN LF 
CLOAD LINE 
CLOAD? LLIST 
CSAVE LPRINT 
IN PU T'lt RLINE 
HERGE ROTATE 
PRINT* SORGN 
Rl1T OFF TAB 
Rl.'1T ON TEST 

TEXT 

Dessa basickommandon 
arbetar maskinen med. De 
flesta är standard basic, men 
åtskilliga är speciella för bl a 
skrivaren. 

Detta program t h fdr skrivaren 
att åstadkomma svenska tecken. 
För att man skall kunna skriva in 
tecknen fdr man gd en liten om
väg. Man skriver först "grund
tecknet", dvs a eller o. Sedan 
lägger man till ett tecken som ger 
prickar eller ring. Vi har valt O 
för prickar och = för ring. En 
inskriven text ser därför ut som 
den understa redan visar. Utskri
ven blir den däremot som raden 
ovanför. 

Med de fyra pennforgerna och 
vitt, oskrivet, kan man åstad
komma detta stapeldiagram i 14 
olika nyanser! Programmet inne
bär bara en simulering som ger 
staplarna en slumpiängd. För ett 
verkligt fall bör man naturligtvis 
i stället mata in värden i pro
grammet. Om man vill ha fler 
staplar än 14 kan man i stället 
lägga diagrammet ner sd stap
larna står vinkelrätt mot kanten. 
Då ryms i praktiken hur mdnga 
som helst! 

'"'!El' SVENSKA T ECI(EN z,. r.RAPtt 
38'S~Z 
~' .tSIZE s 
:1' . ' #1 
II" Din Ae("tII' 
7" !HPlJI Ae(', 
8"~OR l # lTD LEN (Ae ('" 
88 . N,,"IDe (11$(",1, Il 

188.!F S':". "6OSU8 P'.&OTO 1:18 II'. IF S.#" . ' 6QSUS 238.GOIO 15' 
IZ'; lPRINT St; 
' ,'le. J~J+J 
,.';!F J/(3C!/S) =J NT (J/(3C!/S)fEXT ; 

tSIZE S;lPRJNT .CRAPH '~SIZE s 
1:I' , 'I[1(T 1 
1ll"GOTO " 
p" '1E11 "" i ck"" 
1S8, SOR6N 
19"CLCURSOR (-S.7,S.II) ' lPRINT ". 'i 
2S8 : GlCURSOR (-S.~,S.II) :LPRINT " . " ; 
2I':CLCURSOR (',8) 
228''IETURN 
238 ; 'It1t ~ int 
2.'. SOR6N 
250 : GLCURSOR (-S~ . 5, S.III:lPRINT . ,. 
26" CLCUIISOR (',01 
21S''1ETURN 

I=ö",fä", I igt fånig 

Skrivningen sker i grafisk 
mod, och programmet mdste dd 
själv hdlla reda pd var bokstä
verna skall skrivas och när det 
skall skiftas rad. I övrigt inne
hdller programmet knappast 
ndgra överraskningar: När ett av 
specialtecknen pdträffas gdr pro
grammet till resp subrutin där 
skrivaren backar och sätter pric
karna eller ringen pd önskad 
plats. Programmet fungerar för 
alla teckenstorlekar och bdde för 
versaler och gemener. 

'.8.DIM S(H) 
1:;'·#13 
28a c OR 1~8TO 13 
,30'S(J)#50"RND 158 
.O,NEXI 1 
5'.GRAPH 
52. GLCURSOR (25, B) 
5~ : SORGN 
eO •• OR 1#810 13 
62''IEAD C 
e5. ~OLOR c 
78 •• 0R HI=010 S(J)SIEP 2 
88.L1NE (F"",HlI-(F'U+F- 2,HI) 
~8."IEXl Hl 
~I;READ C. !F C~.6010 18' 
92: eOLOR c 
93 . ~OR H2=1l0 SO )STEP 2 
9. : LINE (F." H2)-(F ... l"F- 2, H2) 
~e'''IEXl H2 

18, . NEXl I 
102. LOLOR 8 
105. t SIZE 1 
loe . Q01ME 1 
118'~OR 1=010 13 
120:REAO A$ 
130. GLCURSOR (F ... " - 5) 
148'LPRINl A$ 
158."IEXI I 
160 . L1NE (-5,')-(-5,218) 
162.L1NE (-l, 8)-(J5.F, 8) 
165 . QOIA1E 8 
118. c OR '~110 18 
188. GlCURSOR (-30, 28't1 - 3) 
198.lPRIN1 ' USIN6 .. .... .. i 18"" 
195'L1NI: (-?,28'tJ)-(J5 ... F,2BlJ) 
2B8 . "IEXl I 
210.GlCURSOR ( -15.220) 
238'LPRINI .. " , 

! 9a8;O~TA 0,.q,9,8,8, 1,9,2,e,3, J,4, I 
~ t, 1,2, 1,3,2, 4, 2, 2, 2, 3, 3, 4,3,3 

'818:0ATA "Uo ! vo ", "HPO ", "Soctb" , " !=Ol" 
:j", '· VoJk.Jwo.g e n '·, "Skrut\ ol'tlob i I" 
• " !'1ef"Cf:de. 3 1° 

1828:0ATA "Ma'Zdca r , " OAF" , '· Ope.I'·, " Cj" 

c Bi len ", "C itroen ", '· Sco.nia, Uo.b 
: $ " , " != i el' 1° 
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vid en viss tid en. viss dag, eller 
när en inställd tid förflutit osv . 
Datorn kan alltså användas 
både som signalur och plane
ringskalender om man program
merar den att ge ett meddelande 
i teckenvisaren. 

Till signalgivning kan man 
med fördel använda funktionen 
BEEP. Den styr den inbyggda 
piptonen. Man kan förse In

struktionen med ett antal värden 
så att man kan få önskad ton-o 
höjd, tonlängd och antal gånger 
den önskade tonen skall ljuda. l 
princip kan man spela på maski
nen, men uppgifterna om exakt 
hur man styr tonhöjden är syn
nerligen magra. Vi har emeller
tid roat oss med att reda ut 
begreppen och visar hur man får 
en ganska bra tempererad stäm
ning i ett programexempel. 

Mångsidig basic 
i stort format 

De mera konventionella basic
egenskaperna är också goda. 
Det är lätt att skriva program, 
eftersom man enkelt kan ändra 
i förut skrivna programrader. 
Man kan sätta adressetiketter 
på önskade rader, så att man 
slipper hålla reda på radnum
mer vid funktioner som GOSUB 
och liknande. l det samman
hanget finns f ö också använd
bara funktioner som ON ER
ROR GOTO, ON GOSUB, ON 
GOTO. Det är avancerat för att 
komma från en fickdator . Ut
skriften kan hyfsas på en mängd 
sätt med en kraftfull USING
instruktion. Man kan välja öns
kat antal siffror och decimaler. 
indelning i grupper om 3, vis
ning med eller utan exponent 
(maskinen väljer annars det den 
tycker är bäst) , visning med 
plustecken utskrivet osv . 

Vanligt kassettminne 
för data och program 
l skrivaren, som är ett extra 
tillbehör, finns anpassningskret
sar för kassettspelare inbyggda . 
Med den kan man lagra pro
gram och data på band. De 
funktioner som styr detta ger en 
mängd möjligheter. Vanliga 
CSA VE och CLOAD lagrar resp 
läser hela programminnet på 
kassetten. Med CLOAD? kan 
man kontrollera att man lyckats 
lagra minneinnehållet utan fel. 
En sådan koll kan vara lämplig 
att göra innan man tömmer 
programminnet för gott' 

Med MERGE kan man be
hålla tidigare innehåll i minnet 

SHARP PC 1500 forts fr föreg sida 

29 Frck"'tn,kvr vQ EXOOYN I'1F 308-0.2 tnk l J . Oa.tV;TI 82070J 

Att rita enfrekvenskurva som denna, med rutmönster och allt, är 
i nget större problem. Enda knepigheten skulle i så fall vara att 
få in värdena till kurvan. Någon möjlighet att direkt få in 
digitala eller analoga mätvärden i maskinen finns inte. Manfår 
alltså mata in dem for hand. Här har vi lagt värden i en 
DATA-sats. Genom att rita dubbla linjer med en litenforskjut
ning har vi åstadkommit tjockare linjer vid vissa frekvenser. 

och ladda in ett nytt program 
tillsammans med det gamla. 
Kommandot CHAlN kan läg
gas i ett program, och program
met läser då in ett nytt program 
från bandet och kör det. Pro
gramfilerna kan namnges så att 
man kan låta datorn själv leta 
upp önskat program på bandet. 
En bra men något tvivelaktig 
finess när man använder kas
settband som lagringsmedium. 

\S' 6=)818.3:1(.,. 455: Ca Z3es 
Z0,FOII 1=010 IZSIEP z 
38: F=C"tZ"O'1 Z) 
40'I\=INI (1("t6'F-I(~.5) 
58: BrEP l. A, .:5'tF 
68: IF T=4011 1=11 THEN lET T=I- I 
,8:NEXT 1 
80'6010 Z0 
10ee,FOR 11=810 

Finn dolda 
möjUgheter 
hosBEEP
kommandot! 
• l PC 1500 finns en inbyggd 
summer. Man kan aktivera den 
med kommandot BEEP. Man 
kan också styra tonhöjden, 
framgår det av instruktionsbo
ken. Det bör alltså gå att spela 
melodier på summern. Av )n
struktionsboken framgår det att 
kommandot BEEP kan ges tre 
argument på detta sätt: 

BEEP, antal gånger, tonhöjd, 
tonlängd 

Däremot framgår det inte hur 
tonhöjden beror av argumentet 

Sökningen tar ju så lång tid 
eftersom den måste göras med 
bandet gående i sin normala 
fart. Alltnog! Här finns också 
möjligheter t\ll avancerade da
tafiler på bandet, också de möj
liga att namnge. 

Skrivaren som hör till datorn 
är värd ett eget kapitel. Och det 
får den i form aven egen genom
gång. Men även utan skrivare är 
PC 1500 ett oerhört användbart 

tonhöjd, som vi härmed kallar 
A. Det visade sig vara ganska 
besvärligt att ta · reda på det, 
men efter långa och svåra öv
ningar med frekvensräknare, os
cilloskop och ekvationslösningar 
kom vi fram till att frekvensen 
bestämdes av sambandet 

F = K*G/(A + K) 
där F = den sökta frekvensen 
K = en konstant = 7.455 
A = argumentet i BEEP
uttrycket 
G = utfrekvensen för A = O som 
blev 7918,3 Hz på vårt datorex
emplar. 

Om vi trasslar runt det uttryc
ket ett varv får VI det mera 
användbara sambandet 

A=K*G/F-K 
som ger det värde på A som 
behövs för en viss önskad fre
kvens. Därmed kan man alltså 
styra datorn till önskad tonhöjd. 
Beräkningsarbetet gör den så 
gärna själv för varje ton. Dess-
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'.8' GRAPH 
J 5' OJM A(2~). B(2~) 
16 : l0LOR J 
20: ~OTATE J 
.30: CSIZE J 
40: GOSUB 300 
50' cOR O=0TO 3 
G0: cOR N=lTO 10 
62:~=0 

55' D=-10e-r(O~L06 N) 
,0:L1NE (9,P)-(20S,P) 
7l: IF 1'=1 G010 92 
}2: IF N=lOR N=20R H=5LET P=P~l:"=I: 

GOTO J0 
9Z: IF H=lLET N=1.5:GOTO 65 
.~~ : IF N=l. 5LET H=I 
~6:NEXT H 
9B:NEXT D 

199:FOR N=9TO 19 
19~: .GLCURSOR (B~H.Z9, Z9):COLOR l 
106:LPRINT USIN6 ·n"·; - 39~N.5 : l0LOR 

3 
l Je: LINE (9~N.Za. 9)- (9~N.Z9. -~99) 
IZB:NEXI N 
IZ~:lOLOR 1 
125: USIN6 
139: cOR O=9TO 3 
140: GLCURSOR (B. -199.0~12): LPRIHT J9 

.J9~O 
J50:GLCURSOR (9.-19e-rO-Z9):LPRINT Z9 

.19~O 
J68:GLCURSOR (9.-J9e-rO-69)::'PRINT 59 

.J9~O 
Z99:NEXT D 
2JB:GLCURSOR (ZJ9.-Z9) 
228 : LPR INT ··F,.~llv~n:oJ,(urvQ rXODYN MF 

308-0:2 mil l I. Da.tutl'l 820'8J" 
299: END 
3BB: ~EM 1 
.318:FOR D=BTO 3 
n8: FOR U=BTO 5 
338:~H'O A 
3~0: A(U+6"tO)=A.J9~D' 18 
3S8:NEXT U 
369: IF 003RESTORE 
3,B:NEXT O 
3S9:!'OR 1=9TO IS 
400,REAO au) 
4J9: IF 1=060TO 430 
4Z0:lJH[' (B<1-1)'i4"'129,-J0e'fL06 UHl 

··l))-(4"tBU)+IZ9.-1901L06 ~HI» 
4J9,NEXT 1 
435: COlOR 3 
440:RETURH 
lee8:0~T~ 28,31,48.03, lee, 158 
lele:O~T~ -38,-12,-3,4,1,-2, 1.e,-1. 

~. 1, 4, e, -z, -3, J, - J, -6. -ze 

räkneredskap. Den är väl knap
past att betrakta som ersättare 
för en "stor" persondator, men 
den gör det möjligt att använda 
både kvalificerad och lätt an
vändbar datorkraft varhelst 
man behöver räkna. Basicsprå
ket gör den synnerligen lätt att 
använda, tack vare ett stort an
tal kommandon som dessutom 
oftast heter och fungerar på 
samma sätt som i större datorer. 

utom måste den göra ytterligare 
beräkningar om man vill att 
tonerna skall följa den vanliga 
tempererade skalan. Låt oss se 
hur vi har gjort det i vårt exem
pel som skall spela en enkel 
~kala nedifrån och upp. 

l rad 10 lägger vi in de kon
stanter vi behöver. Där finns 
också C som är just frekvensen 
hos tonen ettstrukna C. Genom 
att ändra den frekvensen kan vi 
transponera hela skalan. To
nomfånget för summern är ca 
224 till 7918 Hz, så man får 
bara se till att man inte hamnar 
utanför de värdena . De motsva
rar värden för A på 255 resp O. 

Rad 20 styr den slinga som 
ger våra toner. Vi vill spela en 
vanlig dur-skala, och somliga 
tonsteg i den är hela och somliga 
är halva . Hela skalan innehåller 
emellertid 12 halvtonsteg, och vi 
går därför från O till 12 (vilket 

forts på sid 37 
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DET PAPPERSLÖSA KONTORET . 

.... är ingen nyhet precis! 
Men vi tror att den, som tror att papperets avskaffande står för dörren 
nog hugger i sten! 

Vi på Nässjö-Tryckeriet AB har 60 års erfarenhet när det gäller att förse 
svenska företag, myndigheter och organisationer med rätt blanketter 
till rätta priser. Och det fortsätter vi med. 

Vi kan leverera alla typer av blanketter anpassade till såväl automatise
rade som manuella rutiner - i utföranden som kedjeblanketter eller stam
satser. Och när det gäller tabulatorpapper håller vi kvalitet och priser 
som tål alla jämförelser. Beställ hem en leverans så får du se ! 
Vi tror inte du hugger i sten . .. .. . .. ! 
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O o :_-;:;:::;;:;;-________ ~ 

J tJ II NÄS SJÖ - Bo' 221 - 57100 NÄSSJÖ O 
O ll~. ~a6-- 0380-13240vx O 
O 

O O 
........... . ..... . . . ................................... ·· · ·· ~. ····························· ·· ··· ·X····· 

O JAG VILL HA MER INFORMATION OM NASSJO -TRYCKERIETS BLANKETIER! O 
O 

O 

o 
O 

O 

O 

SÄND MIG PROVER PÅ: D KEDJEBLANKETIER D KEDJEKUVERT D DATASATS 

D TABULATORPAPPER D STAMSATSER D FRAKTBLANKETIER 

NAMN ............. .... . .. ......... . . ....... ..... . 

FÖRETAG ... . ....... . ............. .. ............. . 

ADRESS ... . .... ... ....... ... .. .... . . ............ . 

POSTADRESS ............................... Rr-90 8Z 

NÄSSJÖ -TRYCKERIET AB • BOX 221 • 57100 NÄSSJÖ 
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SJalver och ritar 
med fyra färger 
•• Det som kanske imponerar 
mest på Sharps nya dator är 
skrivaren. Den är ett tillbehör som 
också innehåller kassettanpass
ning. Typbeteckningen är CE 150. 
Det bästa med den är resul taten 
den presterar. Skriva ren ser inte 
så särski lt märkvärdig ut, men 
skenet bedrar. 

Ma n väntar sig att en skrivare i 
det formatet · ska ll arbeta med 
någon fo rm av matrissystem. Men 
här rör det sig i stället om en 
avancerad digital plotter i mi nia
tyrformat. I en matrisskrivare har 
man någon form av stämpel med 
ett a nta l punkter som kan fås att 
bilda olika tecken. I en. plotter 
ritar en penna upp önskade tecken 

eller figurer. En plotter kan där
med rita "vad som helst", medan 
en matrisskrivare blir mycket 
mera begränsad. 

Det som skriver på papperet är 
här en liten kulspetspenna . Den 
rör sig i sidled över pappersrem
san medan papperet rör sig upp 
och ned. När ett tecken skrivs rörs 
alltså både papper och penna i var 
sin ri ktn ing. Papperet kan alltså 
röra sig både uppåt och nedåt. För 
att papperet skall komma exakt i 
läge hålls det av små taggar i 
ka nterna . Papperet självt är helt 
va nl igt obearbetat papper, men 
taggarna trycker in i pa pperet och 
fi xera r det. 

Pri ntern till PC 1500 ka n alltså 

FINN DOLDA MÖJLIGHETER K*G/F - K så kan vi få nästan 
forts fr sid 34 en hel siffra" fel. (Om nämligen 

spänner över 13 toner) . Vi ste
gar fram två halvtoner åt 
gången. På två ställen skall . vi 
bara stega ett halvtonsteg. Där
för har vi lagt in villkoret på rad 
60 i slutet av slingan. Där bac
kar vi ett steg när nästa steg inte 
skall vara dubbelt. På så vis 
kommer vi rätt i skalan. Tit·ta på 
tangenterna på ett piano så blir 
allt genast glasklart (?) . 

För varje ton vi vill speJa 
räknar vi ut frekvensen i rad 30. 
Kvoten mellan två halvtoner i en 
likformigt tempererad skala är 
alltid lika och lika med 21/ 12. 
På 12 halvtonsteg blir kvoten då 
lika med 212/ 12 eller 21, vilket 
är alldeles detsamma som 2. 
Och 12 halvtonsteg är lika med 
en oktav som innebär en fre
kvensdubbling, så det stämmer 
bra. 

När frekvensen är uträknad 
gäller det att finna ett passande 
värde på A för vårt BEEP_ Det 
gör vi i rad 40. Nu är det tyvärr 
så att BEEP bara bryr sig om 
heltalsdelen av A. Om vi därför 
bara räknar ut A med formeln 

A blir t ex 9.99 blir heItalsdelen 
bara 9, fast värdet är praktiskt 
taget lika med 10.) Om vi där
emot lägger till 0,5 så kommer vi 
i stället att få ett korrekt avrun
dat värde. Då bli r felet alltid 
mindre än 0,5 .. Sedan 'har vi 
tagit heItalsdeJen, INT, av vär
det, men det är egentligen onö
digt eftersom BEEP ändå strun
tar i decimalerna. 

Så kommer vi då till rad SO 
och själva BEEPandet. I :an ef
ter BEEP säger att vi bara vill 
ha en tut av varje ton . A talar 
om vilken frekvens vi vill ha. Det 
tredje värdet skall tala om hur 
lång tonen skall vara. Nu visar 
det sig emellertid att det Sharp 
menar med längd inte riktigt 
överensstämmer med vad vi av
ser. Med längd på en ton förstår 
vi hur många sekunder den lju
der. Datorn menar i stället up
penbarligen hur många perioder 
som avges. Inte heller detta 
framgår av instruktionsboken 
men väl av verkligheten . Om vi 
har ett konstant värde på 
"längdvariabeln", kommer där-

S H AR P PC 1500 forts fr sid 34 

skriva text, med både små och 
stora bokstäver. Datorn är gjord i 
Japan, främst med ta nke på ang
losaxiskt bruk. Det finns därför 
inte en tillstymmelse till Å, Ä eller 
Ö på den. Men tack vare plotterns 
mångsidighet är det ganska lätt 
att också skriva svenska tecken. 
Se vårt program! 

Det är också lätt att ändra 
storleken på tecknen . Användaren 
kan enkelt göra det med komman
dot CSIZE som kan ge 9 olika 
storlekar. De flesta av dem är 
alldeles för stora för att vara 
verkligt användbara . Enligt vår 
mening skulle man i stället erbju
dit flera storlekar mellan de två 
minsta . Där är nu ett onöd igt stort 
hopp. 

Dessutom kan man v1\nda tex
ten, så att bokstäverna vetter åt 
önskat håll. Man kan alltså skriva 
både på längden och tvä ren över 
papperet. Kommandot för detta 
heter ROT ATE och medger fy ra 
olika riktningar. 

Den minsta teckenstorleken vi
sas i programexemplen i naturlig 
storlek. Papperet är bara 58 mm 
brt;tt, så det ryms inte så många 
tecken i "normal" storlek på det. 
Programlistningar blir ganska 
svårlästa om varje programrad 
delas upp i flera delar. Med 
mi nsta textstorleken får man rum 

med tonen att bli allt kortare i 
tid, ju högre frekvensen är. An
talet perioder är däremot kon
stant. Om vi emellertid multipli
cerar med frekvensen kommer 
tiden att bli konstant. Och det är 
ju vad vi vill, och därför använ
der O,S*F i tredje positionen 
efter BEEP. 

Därmed är slingan klar , och , 
för att verkligen kunna njuta av 
skalan kan man lägga in ett 
GOTO 20 på slutet för att få 
höra den om och om och om 
igen. 

Med de här programtipsen 
som grund kanske man sedan 
kan bygga på musicerandet på 
olika vis . Man kan tex få datorn 
att förstå inmatade bokstäver 
och ge önskade toner ut. Eller 
man kan göra ettslumpprogram 
som "skriver" vacker musik . Ge
nom att styra slumpen med 
"musikaliska" regler bör man 
kunna få, om inte ett vackert så 
dock intressant, resultat. Man 
kan också använda BEEP
funktionen till att få ut informa
tion om text och siffror som 
morsekod. Det bör t ex vara 
användbart för synskadade. • 

med 36 tecken i raden och det är 
mera normalt. 

P recisions pillande 
Den lilla teckenstorleken ställer 
emellertid stora krav på nog
grannheten hos plottern. Som sy
nes klarar den emellertid av även 
de små tecknen med god preci
sion. En orsak till det är säkert 
kulpennornas fina spetsar. De har 
emellertid en nackdel. För att de 
inte skall torka måste ma n ta ur 
dem ur skrivaren efter varje an
vändning och sätta lock på dem. 
Det är ganska pilligt att plocka 
loss och sätta in dem i den lilla 
mekanismen. 

Hittills har vi uppehållit oss vid 
textskrivni ng. Men plottern är 
också suverän på grafisk fram
ställning. En dator utmä rks ju av 
att den kan behandla stora mäng
der data . För att man skall få 
tydbara utresultat bör datorn 
hjälpa till att presentera dem. På 
en konventionell dator har man 
oftast en bildskärm som snabbt 
kan ge grafisk presentation . I 
-bästa fall kan man också få en fi n 
bild med hög upplösning. Nackde
len med en sådan bild är att den 
bara finns på bildskärmen. Man 
ka n inte stoppa bilden i väskan 
och ta den med. 

Om ma n i stället kan rita grafer 
på papper kan man arkivera dem 
och a nvända dem på nytt. Nack
delen är att det i regel tar lång tid 
att rita en bild. Sharps pri nte r är 
ganska snabb, men det tar ändå 
sin rund liga tid innan t ex stapel
diagram, som det vi visar, är klart. 

Liten men imponerande 
När man ser det färdiga resultatet 
blir man ändå imponerad av vad 
som åstadkoms. Den goda preci
sionen hos skrivaren ger som re
su ltat knivskarpa, detaljrika kur
vor och figurer. Linjer dras med 
ett enkelt kommando som heter 
LINE. Noll punkten kan flyttas till 
varje önskad del av pa pperet när 
som helst under ritningen. 

Bara dett.a skulle vara nog för 
att göra printern ganska enastå
ende. Men dessutom kan den rita 
med fyra olika färger. De små 
kulpennorna sitter på ett revolver
magasin, som kan fås att rotera så 
att önskad penna ritar. Vill man 
byta färger skriver man COLOR 
och en siffra . De fyra färger som 
finns är svart, röd, grön och blå . 
Som framgår av. vårt stapeldia, 
gram kan man emellertid blanda 
dem till ~ minst - 14 olika 
nyanser! 

Kombinationen av PC 1500 och 
printern CE 150 är utan tvivel det 
mest användbara datorsystemet i 
sin klass .. Låt vara ' att klassen är 
liten, men den bör kunna växa 
avsevärt med det här tillskottet! • 
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Fig 3. Radio Shack TRS 16 med 
dubbla mikroprocessorer: Z80 
och 6809. 

Fig 4. Eagle I V heter den här 
datorn som i sig har såväl 5 1 I 4" 
flexskivminne som ett skivminne 
med 7,5 kbytes kapacitet. Eagle 
Computer lnc ligger i Cambell, 
Kalifornien. 

Fig 6. ZT-l från Zenith Data 
system's är en god representant 
för den nya vågen intelligenta 
hemterminaler. Den kan automa
tiskt slå telefonnummer, identi
fiera sig själv för en dator, ge 
kontonummer och lösenord och 
ställa fra):or. 

WEST COAST COMPUTER FAIR 

MÄSSNYHETER forts fr sid 17 

ha r presenterat i RT, har fått en 
konkurrent. Den heter Kaykomp 
II, kostar lika mycket , dvs I 795 
dollar, och har ungefär samma 
innehåll med en 9" videoskärm, 
två 5 1/ 4" flexskivminnen. Pro
cessorn är Z80 och minnet 64 
kbyte stort. Dessutom går den på 
CP IM opertivsystem . Kaykomps 
låda är litet kantigare än Osbor
nes och bildskärmen större, an
nars är likheterna fler än olikhe
terna . Den tillverkas av Non-li
near Systems, den lilla firma som 
var först med att bygga digital
voltmetrar. 

Små terminaler 
en ny trend 

Datorerna blir mindre, portabla 
och innehåller alltmer intelligens. 
Ä ven terminalerna blir mindre 
och får mera inbyggd informa
tion. Sådana terminaler kommer 
a lltmer i USA och ett exempel är 
Zenith Data system's ZT-I . Det 
är en personlig informationster
minal, med vilken man kan hämta 
information från banker, den kan 
fungera som överföringslänk för 
elektronisk post, ta fram nyheter 
och över huvud taget användas för 
kommunikation med en databank . 

Zenith tillämpar samma filosofi 
som för sina tv-apparater , nämli
gen att produkten måste vara 
enkel att använda och ha hög 
tillförlitlighet. Priset hamnar vid 
$ 695 . Tillsammans med en skri
vare kan den även användas som 
en skrivmaskin. ZT-I innehåller 
ett modem och har kretsar för 
automatisk telefonuppringning. 

En ännu mindre terminal visade 
The microperipheral corporation, 
Redmond i staten Washington. 
Det är en liten bankterminal, stor 
som en ordinär snabbtelefon, som 
ansluts till telefonjacken och tv:n. 
Den har bara 16 tangenter som 
man kan använda i kombinationer 
för att sända såväl tecken som 
siffror. På bildskärmen presente
ras 16 rader med upp till 16 
tecken. Det unika är att enheten 
bara kostar 100 dollar! Visserli
gen får och kan den inte användas 
hä r, p g a den amerikanska mo-

Fig 7. Det här är en komplett 
hemterminal med inbyggt mo
dem, med vilken man kan kom
municera med banker t ex. Tan
gentbordet är alfanumeriskt och 
presentationen sker på en vanlig 
tv. Priset ligger vid unika JOO 
dollar! 

dem-standarden och Televerkets 
restriktioner, men vi får säkert se 
motsvarigheter här' 

Många tillbehör 
till 18M-datorn 

Den omtalade datorn från IBM 
ställdes ut i flera montrar, inte av 
I BM utan av olika tillverkare av 
passande tillbehör. Det är säkert 
en god nisch med tanke på att 
åtskilliga apparater säljs per må
nad . Det fanns kretskort, pro
gram, dyra monitorer, skivmin
nen . Tecmar Inc, Cleveland, Ohio, 
var en av dem som för övrigt 
verkade ha det mesta i tillbehörs
väg : 192k och 256k RA M med 
driv- och kontrollkretsar för Win
chesterminnen , in- och utportar i 
serie eller parallell, 6, 12, 14 och 
16 bitars a / d-omvandlare, damm
kåpor för datorer och periferut
rustning, höghastighets statiskt 
RAM, 8 och 12 bitars D/ A
omvandlare, gemensam skrivarut
gång för flera datorer, IEEE 
488-anpassning, musik- och Ijud
synthesizers m m. 

Från Personal Micro Compu
ters Inc kan man få skrivare, 
monitorer och flexskivminnen . Pi
rattilIbehören får vi säkert se på 
vår egen marknad när väl försälj
ningen av IBM-datorerna har 
kommit i gång här. 

Det ryktas förresten att I BM 
kommer att tillverka maskiner i 
Europa just för att förse Europa
marknaden. De datorer man får 
fram i USA går nästan alla åt på 
den egna marknaden. 

Personal pearl: 
Nytt programspråk 

Personal pearl är ett nytt språk, 
som gör det möjligt för var och en, 
utan speciella förkunskaper, att 
programmera. Man definierar 
helt enkelt sina krav visuellt eller 
på engelska för datorn. Program
met som arbetar i CP/M, är 
utvecklat av Relational Systems 
International. Personal pearl inne
håller hanteringsrutiner för data
bas, en form-, en rapport- och en 
programgenerator. Programmet 
kostar 295 dollar och introduceras 
på OSBORN l-datorn. Före
gångaren till programmet hette 
enbart Pearl. 

"Med personal pearl kan man 
skapa sitt eget programbibliotek, 
där varje program är skräddarsytt 
efter egna önskemål, för redovis
ning, adressregister, datafiler, da
tahantering, beräkningar och rap
portering", säger i alla fall re-
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klambladet. 
Bland egenskaper nämns: Inter

aktiv programmering på engelska, 
menyorienterad beskrivning av 
applikationerna för snabbare ut
veckling. Hjälpfunktioner ingår 
och presentationen på skärmen 
sker exakt på samma sätt som de 
dyker upp i det nya programmet. 

För personal pearl behöver man 
en dator med operativsystemet 
CP / M och minimum 48 kbyte 
minne, RSI har adressen: P O Box 
128 92, Salem, Oregon 97309 , 
USA. 

The last one 
ännu ett språk 

U nder de senaste åren har 
många gjort anspråk på att ha 
tagit fram den självprogramme
rade datorn, den intelligenta da
torn eller rent av den slutliga 
lösningen av datorfrågan. 

Få av dem har lämnat laborato
rierna medan huvudparten för
svunnit utan spår. I marknadsfö
ringen av The last one säger man 
att man inte gör några sådana 
anspråk utan i stället betraktar 
språket som ett verktyg i första 
hand. Men titeln får väl ändå 
anses som ganska pretentiös? 

Språket har funnits i sju år och 
har successivt utvecklats. Vad kan 
det då åstadkomma? I första hand 
vänder det sig till dem som har 
köpt en mikrodator men som inte 
har några kunskaper i program
mering. Det finns flexskivbase
rade mikrodatorer av typen PET, 
Apple, Tandy, Ohio Scientific, 
Sharp och CP IMBASIC. 

The last one är helt enkelt ett 
språk som i sig skriver program i 
basic. Det fungerar tillsammans 
med datorns tolk. Men man behö
ver inte kunna basic. Frågor och 
svar sker på engelska. 

Som i de flesta fall börjar man 
med att definiera de filer som 
skall användas. Det gör man här i 
klarspråk. Så fort filen är beskri
ven kan man börja beskriva sitt 
program. Det sker i form av ett 
flödesdiagram. När kodrutinerna 
saknar information får man en 
fråga ur menyn och svarsrutinen 
ser till att programmet ges den 
struktur som programmeraren 
önskar. 

Programmet säljs i Europa av 
OJ' AI'Systems Ltd, Station Road, 
Ilminster, Somerset TA 19 9BQ, 
England . Det här och flera "pro
gramskrivande program" kommer 
vi nog snart att möta på den 
svenska marknaden. • 



Vad är det? 
Vad är det snabbast växande företaget alla kategorier? 

Vad är det som böriade med en investering på tre tusen
lappar för tio år sedan och gick med en vinst på 1,7 
miliarder kronor 1981? 

Vad är det som varie år tredubblat sin omsättning i USA? 

Vad är det som fascinerar, roar och utbildar både stora 
och små? 

Vad är det som inte kostar mer än en färg-TV och kan 
byggas ut i det oändliga? 

Vad är det som har program i en aldrig sinande ström? 

Vad är det som blir den stora familienyheten? 

Vad är det som revolutionerar svenska hem redan i höst? 

Var finns de stora pengarna att tiäna framöver? 

Ring Algatronic från norr till söder så får du svaret! 
Rolf Lindström i Hudiksvall på 0650-154 15, Sören 
Akerlund i Stockholm på 08-29 81 30 eller leif Malvefors 
i Vittsiö på 0451-229 00. 
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TEK 2200 MULTI-PURPOSE 
OSClLLOSCOPES 

THE PERFORMANCE/PRICE 
STANDARD 

Så avancerade 
att de kostar dig 

mindre. 
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Tek 2213/ 7.950:- EXKL MOMS 

Vi på Tektronix är världsberömda för 
våra oscilloskop, som står i en klass 
för sig. Men snarare än vila på gamla 
lagrar tar vi nu helt nya grepp på 
både design och konstruktion. 

Med 2213 och 2215 lanserar vi en 
Färre mekaniska delar 
än något annat 
oscilloskop 

Lättare 
service 

Färre 
kretskort 

Effektiv 
strömförsörjning 

6,1 kg 

Ingen 
fläkt 

Färre 
elektriska 
kontakter 

-~; 

TEKNISKA DATA 
Bandbredd 
Två kanaler, DC-60 MHz 
vid 20 mV/div, 50 MHz 
vid 2 mV/div 
Låg vikt 
6.1 kg, 6,8 kg med 
front skydd och tillbe
hörsväska 
Svephastighet 
Från 0,5 s till 0,05 jJs (till 
5 ns/div med x1 O försto
ring) 

Mindre kablage än något 
annat oscilloskop 

Känslighet 
Skalfaktorer från 100 
V/div (10x-prob) till 2 
mV/div (1x-prob), Nog
grannhet ± 3%, AC- eller 
DC-koppling, 
Mätning med 
fördröjt svep 
2213: standardsvep, 
intensifierat efter fördröj
ning, och fördrÖjt; för
dröjningstid från 0,5 jiS 
til14 ms, 

helt ny typ av oscilloskop. Och det 
bästa är att de har "allt" men ändå 
kostar betyd light mindre än du vän
tar dig, Hur kan det komma sig? 

Jo, för det första har antalet meka
niska delar reducerats med hela 
65%. Med lägre kostnad och högre 
tillförlitlighet som resultat. 

Sedan har vi förenklat kretskorten, 
Färre kort ger bättre prestanda. 2213 
har bara ett. Det finns färre kontakter, 
och kablaget har minskats med hela 
90%! 

Färre komponenter och färre kort 
betyder enklare sammansättning 
och test. Priset går ner och tillförlit
ligheten upp. 

2215: ö~ad tidmätnog
grannhet till ± 1,5%; 
separata el ler alterne
rande A- och,B-svep 
med A-svepet intensi
fierat av B; B-svep efter 
fördröjning eller separat 
triggat. 
Komplett trigger
system 
TV-field, normal, auto, 
Triggerkälla : intern, 
extern eller nät. 

Variabel hold-off, 
Separat B-trigger på 
2215, 
Nya P6120-prober 
Lätta, behändiga och 
effekt iva, Flexibla 
kablar, 60 MHz och 10-
14 pF. 
Bekväm mätning 
Automatisk kontroll av 
intensitet och fokus, 
Strålfinnare, 8x10 cm 
bildskärm, 
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12213 och 2215 finns många viktiga 
nyheter, Förenklad och ekonomisk 
strömförsörjning. Avancerat trigger
system. Automatisk inställning av 
fokus och intensitet. Strålfinnare, Och 
en mängd andra praktiska finesser, 

Du kan bara inte köpa ett mer avan
cerat oscilloskop billigare. 

Fyll i och skicka kupongen i dag, så 
får du veta mer om 2200-serien. 
rsä~ mig d~ablad På 220OSeMen- -

I Namn 

I 
Företag 
Adress 

1 __________________ __ 

1 Tel 

1 Tektronix AB 
RT 9-82 

I Box 4205, 17104 Solna 

I 
Solna(08)830080-Göteborg(031) 427035 
Köpenhamn (02) 845622 -OsI0(02) 645770 

I Helsingfors (90) 722400 L _________ _ 
Reservation för prishöjningar pga ändrad dollarkurs. 

00 
N 
q-
o:: 
o.. COMMITTED TO EXCELLENCE 



PROGRAMSPRAK 

ADA
framtIdsspråkel 
-löser många problem 
* Det av amerikanska försvaret standardise
rade programspråket ADA vinner alltmer 
te"äng som ett generellt användbart språk 
för olika specialiserade användningar. 

* Hur språket kom till har vi/rågat Bill 
Carlsson om. Han var en av de tre utredarna i det 
projekt som så småningom skulle resultera i 
ADA. RT besökte honom på hans nya arbets
plats, Western Digital, där han är ansvarig för 
utveckling av datorsystem för ADA och Pascal. 

av GUNNAR LILLIESKÖLD 

•• Amerikanska försvaret 
brottades med ett problem: In
ternt arbetade man med ett stort 
antal programspråk som sins
emellan var helt olika. 

Eftersom alltIler funktioner 
blev datoriserade och tillväxten 
alltmera accentuerad skulle 
nackdelarna med inkompatibla 
språk bli allt värre. Därför be
slöt man att försöka få fram ett ' 
allmängiltigt språk som kunde 
användas konsekvent inom för
svaret. Det var år 1975 som tre 
herrar startade projektet High 
order Language Working 
group: Dave Fisher. Bill Whit
aker och Bill Carlsson. 

Vi har träffat den senare för 
att få reda på hur det hela gick 
till och hur läget är i dag . Bill 
Carlsson är i dag verksam som 
vicepresident för the Advanced 
Systems Division vid Western 
Digital nära Newport Beach in
till Costa Mesa söder om Los 
Angeles, där han bl a är ansva
rig för datorn Pascal Micro
engine och för utvecklandet av 
nya system som arbetar med 
språken Pascal eller ADA . 

I dag tillverkar faktiskt Wes
tern Digital en mikrodator som 
arbetar med ADA eller Pascal. 
Mer om det senare. 

Utan standardisering: 
oöverstigliga kostnader 

Om man inte tillämpar ett 

standardiserat programme
ringsspråk, kommer det att leda 
till oöverstigliga kostnader i 
framtiden. Det ser vi i fig I där 
kurvor visas över kostnadsut
vecklingen för program- resp 
maskinvara för DoD:s (Depart
ment of Defence, försvarsdept) 
speciella, användaranpassade 
datorer . 

Enligt prognoserna kommer 
programmeringsarbetet att 
kosta 32,1 miljard dollar år 
1990, medan datorerna bara 
kostar 5,89 miljarder dollar! 

En väg att gå för att få ned 
programmeringskostnaderna är 
att använda ett standardiserat 
programmeringsspråk. Då blir 
det lättare för programmerare 
att läsa andras program och att 
göra ändringar i efterhand. Ut-

. bildningen förenklas liksom do
kumentationen. 

Den 26 april 1976 hade utre
darna kommit fram till ett 
handlingsprogram, DoD 
5000.29 som fastslog att : 
- endast av DoD godkända 
program skulle användas i för
svarsprojektet. 
- det fordrades ett överva
kande ombud för varje av DoD 
godkänt programspråk. 
- man skulle instifta en kom
mitte för datorer för special
ändamål . (embedded compu
ters) . 

Det här manifestet komplet-

Fig I. Här ser vi hur programmeringskostnaden dramatiskt stiger 
när hårdvarumarknaden ökar. Kurvorna avser speciella, för ända
målet anpassade datorer. En standardiserad 
programvara, så som ADA, kan hålla 
nere programkostnaderna. 

Fig 2. Det in
tressanta datorkortet 

från Western Digital. 
Dess 16-bitarsprocessor arbe

tar direkt med P-kod och kan alter
nativt användas för ADA eller Pascal. 

terades den 24 november sam
ma år med en lista över god
kända språk : Fortran. Cobol. 
CMS-2. SPL-I. Tacpol. Jo
vial-J 3 och Jovial-J7 3. 

Gemensamt för de olika språ
ken var att de tillämpades på 
specialsystem som alla var stora, 
långlivade och som kontinuer
ligt ändrades. Andra utmär
kande faktorer var att systemen 
arbetade i realtid, att de auto
matiskt skulle kunna återhämta 
sig vid fel, att de kontrollerade 
Ilera förlopp samtidigt och att 
in- och utmatningar inte var 
standardiserade. Så småningom 
tillkom ett antal språk och den 
fullständiga listan ser vi i tabell 
I. Av dem lät man Pascal, PLI 1 
och Algol utgöra basen för det 
som skulle bli ett nytt språk. 

Honeywell Bull 
födde ADA 

DoD gav uppdrag åt fyra 
företag att komma med ett för
slag till ett generellt språk: Soft
ech, Intermetrics, Stanford Re
search Institute och Honeywell 
Bull. I maj 1979 hade man 
kommit fram till att Honeywell 
Bulls förslag skulle antas och 
språket ADA fick sin egentliga 
start. 

ADA bygger till stor del på 
Pascal. Det senare var inte till
räckligt omfattande för att möta 
specifikationerna i ett dokument 
man kallar "Steelman". Att 
bygga ut det hade inte varit bra. 
Därför gjorde man en helt ny 
variant. 

Fördelen med ADA är att det 
forts på sid 43 
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Ingen har glort en bättre 
DMM ••• 18rr.n nu. 

Vj anvå'nder fler 
metalloxid-varistorer, 

dioder, termistorer 
och resjstanser än 

någon annan 
tillverkare av lågpris
DMM's /å"ratt skydda 

Dig och Din DMM i 
hå'ndelse aven 

oavsikt/jg 
iiverbelastnjng. Till 

viinster visas det 
hogvärdiga 

så'kringssystemet /å"r 
strO'mjngången. 

Skriv eller ring: 
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Snabba tongivare fO'r 
fO'rbindningstest 

finns ntt i tre av Flttke 
DMM 's - 8020B, 

8027 B och 8024B. 
Dess snabba 

responstid betyder att 
Dtt inte blir 

begränsad av 
instmmen/et då 0 11 

felsO'ker 
mångledarkabel. 

Vår 8020-serie av portabla 
DMM blev inte världens mest 
populära bara på specifikationer. Det 
berodde på överlägsen noggrannhet 
och tillförlitlighet. Mer värde för 
pengarna. Avancerad teknologi. Och 
ett ansvar för kontinuerlig 
förbättring och utveckling av våra 
DMM's prestanda. 

Dessa är bara några av skälen till 
varför Fluke är marknads ledande. En 
position som vi kommer att behålla 
med våra fyra nya multimetrar i 
8020B-serien. 

Exteriört har vi konstruerat om 
frontpanelen för enklare 
handhavande. Vi har adderat anti
glidfötter av gummi och förbättrat 
vårt slagtåliga instrumenthölje. Vi 
har även lagt till ett nytt vinkelstöd 
med låsbart läge. 

Internt finns ändå bättre 
nyheter : Dubbelt säkringsskydd p å 
strömingången för maximal säkerhet 
vid oavsiktlig överbelastning. Och nu 
har tre modeller en inbyggd, snabb 
tonsignalgivare för förbindningstest. 
Responstiden är 50 mikrosekunder 
för att kunna känna av även de 
snabbaste mekaniska reläerna. 

Alla modellerna backas upp av 
en 2-årig garanti beträffande 
reservdelar och arbetskostnad och har 
en garanterad 2-årig 
kalibreringscykel. 

Du får samma oöverträffade 
slitstyrka. Överlägsna funktioner och 
egenskaper. Samma fantastiska 
DMM's till ett nu lägre pris. 

För detta är vad 
marknadsledandet egentligen 
betyder. 

Priser i SEK exkl moms : 
8020B 1.495:-
8021B 1.100:-
8022B 925 :-
8024B 2.225:-

I ~F=L=U=K=E=' = ® 

Distributörer: Elfa Radio & Television AB, tel. 08/ 7300700 
ITT Multikomponent, tel. 08/ 83 51 50 
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är standardiserat från början 
och avsikten är att det inte skall 
få förekomma några inkompa
tibla varianter. Därför föreskri
ver DoD att alla ADA-kompila
torer som används i DoD-pro
jektet skall genomgå en kontroll 
av AJPO (ADA Joint Program 
Office). Kraven innebär dels att 
kompilatorn skall ha alla egen
skaper som krävs, dels att det 
inte finns några egenskaper eller 
finesser utöver de standardise
rade. 

För stort språk 
för S-bitars 

ADA är ett alldeles för stort 
språk för att kompilatorn skall 
rymmas inom 8-bits datorernas 
normala gräns på 64 kbyte. Det 
betyder dock inte att man är 
förhindrad att använda språket 
i 8-bitarsdatorer. Själva pro
gramutvecklingen kan man göra 
i en större dator och det kompi
lerade programmet används se
dan i den mindre, för ändamålet 
specialiserade datorn . 

Värddator, dvs den dator där 
själva programutvecklingen 

sker, skall innehålla en mängd 
faciliteter för att fungera som 
ett effektivt verktyg för pro
gramutvecklaren: Kompilator, 
in- och utrutiner, ett standardi
serat applikationspaket, redige
ringsrutiner, test- och avlus
ningsfunktioner, analysatorer, 
funktioner som kan mäta pre
standa och som kan ge stöd åt 
den som håller i projektet, drar 
upp riktlinjerna och som gör 
dokumentationen. Den här da
torn kan antas innehålla en ge
mensam databas för Oera pro
jekt och naturligtvis ett opera
tivsystem. 

Mikrodator 
för ADA 

Western Digital orsakade 
höjda ögonbryn när man för 
några år sedan lanserade en 
komplett Pascal-dator. (R T be
sökte redan då firman och fick 
se prototyper.) Den konstruktio
nen har man nu utgått ifrån när 
man gjorde ADA-kortet. Data
kortets processor arbetar direkt 
i P-kod och man väljer i pro-

gramvaran ADA eller Pascal. 
Kretskortet bygger den 

svenska agenten Teleimport (tel 
08 / 8902 65) in i ett hölje till
sammans med Oexskivor och 
nätaggregat. 

Det är alltså samma dator 
som alternativt arbetar med 
kompilering av Pascal eller 
ADA-program. 

För ADA finns i dag två 
kompilatorer från Western Di
gital. Den ena heter Miero ADA 
och är framtagen av Kenneth 
Bowl. Den kan användas redan 
nu och innehåller en del uppsätt
ning av ADA. Den andra kom
pilatorn, som är utvecklad av 
Bill Carlsson. förmodar Wes
tern Digital kommer att bli den 
första ADA-kompilator som 

uppnår godkännande av ameri
kanska försvarsdepartementet. 

Den MicroADA-kompilator 
som finns tillgänglig nu innehål
ler alltså en underavdelning av 
det kompletta ADA. Mjukvara 
skriven i MicroADA kommer 
senare att kunna omkompileras 
genom att man använder den 
kompletta ADA-kompilatorn 
som kommer att lämnas in till 
USA:s försvarsdepartements ar
betskommitte under inneva
rande år. 

M icroA D A -kom pi la torn 
kommer att kosta omkring US $ 
2000 och säljas med full ut
bytesrätt för kunder som senare 
vill uppgradera sitt system till 
den kompletta ADA-kompila
torn. • 

Tab 1. De språk som utredarna hade att utgå ifrån: 
Cobol Algol 60 SPL! 1 
Fortran Coral 66 Euclid 
PL/ i 
Tackpol 
Hal / s 
CMS-2 
CS-4 
J3-B 

Simula 67 
AIgol68 
Pascal 
LIS 
LTR 
J73 

Moral 
ECL 
PDL/ 2 
Pearl 
RTL/2 

• 

ER.··· 
~AR SAVEN STP 

fJ\P5y.J; Bildsliärm 9.740 
från Ann Arbor 

Terminals 
Standardutförande: 

-• 
exkl moms men inkl svenska tecken 

• Uppfyller ANSI X3 .64 och motsvarande standard. 
• 80 tecken/rad , 18-60 rader . 
• 15 tum skärm. P39 grön fosfor. 
• Editeringsfunktioner. 
• Formulärhantering. 
• 48 programmerbara funktionstangenter. 
• Printerutgång. 
• KSR eller block-mode. 
• 110-19.200 baud. 
• 5 kombinerbara videoattribut. 
• Löst tangentbord . 
• VT 100 emulering . 

5RVENRB Strandgatan 3·18500 Waxholm • Telefon 0764-315 80 
Saven AlS.· Ostensjove/en 62 · Bryn· Oslo 6· TIr (02) 26 67 30 
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MTBF - 15000 timmar 
Två års garanti 

Ny serie prisvärda oscilloscope 
med hög känslighet. 

D Autofix, ger snabb stabil bild 

D 15-, 20-, 30 MHz bandbredd 

D Ljusstark bild med hög skärpa 

Ring oss på Agenturavdelningen 

SRA 
SRACOMMUNICATIONSAB 
BOX l , 163 00 SpANGA-STOCKHOLM 
TELEFON: 08-75210 00, TELEX: 13545 SRA S 

ERICSSON ~ Ett företag i Ericssonkoncernen 

Info rrna t lonSl lanst 14 

NY~~~:PWg~~~~,~;!"~~~en 
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Ger de grundläggande kunskaperna om programmering. Ar avsedd 
för datorerna ABC 800. ABC 816 och Facit DTC. 

Kräver inga förkunskaper om datorer och programmering. Presen
terar samtliga kommandon och instruktioner för ABC 800 -datorer. 

BASIC II lämpar sig som kursbok i programmering på alla ABC 800 
datorer. Kan användas vid självstudier och ger en god överblick över den 
senaste generationen av mikrodatorer. 

Programexempel och övningar i boken finns tillgängliga på flex
skivor (2 st). Boken levereras med eller utan flexskivor. 

Författarna Jan Lundgren och Sören Thornell har tidigare utgivit ABC 
om l)fogrammering och dokumentation och medverkat i ABC om BASIC. 

j-- --- Kupongm imändeJ lill [jber,K J/l1dtjäI/JI. 205 -;;; Malmö~ - B
I Ja, tack, sänd mig 
I -----.ex av BASIC II boken il 150:- inkl moms, 
I art. nr 40-11426-0. 140114260579 
I -----ex av BASIC II boken med flexskivor il 547:- inkl 

moms, art. nr 40-20453-7 140204537579 
-----.ex ABC om BASIC il 95 :- ink l moms, 

art. nr 40 -11285-3 140112853579 
-----.ex ABC om programmering och dokumentation 

il 120:- ink l moms, art. nr 40-11286-1 140112861579 
PorlO orh orderavgifi lillkommer. 

Företag/skola : ______ __________ _ _ 

Ref/beställare:_~ _______________ _ 

Adress : _____________ _______ ~ 
al 

Postnroch postadress : _ _ ______________ ~ 

Tfn : 57150623 LLJ 

InformaflonS!i ,Hls t 15 



Märke 

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

e • 
• 

Dynamik 

61.1 
59.9 
59.6 
59.J 
58.8 
57.9 
56.8 

Ingen annan kassett under lO .. 
ger bättre dynamik än BASF ChromeD. 

Inte många över lO" heller. Och som du vet 
är dynamiken kvalItetskassettens viktigaste egenskap. 

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

Ladda upp Innan nya skatten kommer! 
II BAS F 
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• Låt mikrodatorn styra vär
mesystemet i huset, dörrar, 
fönster, markiser, bevattning av 
trädgårdsland och t o m matför
sörjning av huskatten! 
• Om det berättar här profes-

sor Carter Compton Collins. 
Artikeln är ett referat av ett 
föredrag som han höll under 
datormässan i San Francisco i 
våras. 

av CARTER COMPTON COLLINS Ph D, professor vid University of the Pacific i San Francisco. 

•• Att kunna datorstyra hem
mets olika funktioner har länge 
varit en dröm för många (I) . Tack 
vare mikrodatorn har drömmen 
kommit närmare verkligheten. 
Men den felande länken, som är 
hemligheten bakom framgå ngen, 
och som res ursmässigt utgör den 
största biten , ligger i periferiut
rustningen för in- och utmatning 
av de data som mikroprocessorn 
bearbeta r. Sofistikerade givare är 
många gånger dyrare än själva 
da torn eller kräver avsevärd upp
finningsrikedom att konstruera 
resp producera. De givare jag 
beskriver här är utförda efter egna 
ideer och de har var och en inte 
tagit mer än några helger att 
framställ a. 

Varj e husäga re har sina syn
punkter på vilka funkti oner som 
kan va ra lämpliga a tt automati
sera . (2 - 5). Som en hobby har jag 
ut vecklat ett kontrollsystem för 
hemmet för att ås tadkomma trev
nad. bekvämlighet. tillförlitlighet 
och för att slippa oroa mig för att 
man har glömt något i dagens 
schema eller för att helt enkelt 
låta huset sköta sig sjä lvt under en 
semester . Det system som repre
senteras här innehål ler en rad 
funktioner som t ex att 
- mata katten 
- va ttna blomlpl0rna 
- va ttna gröpsaksla;,oet , men 
bara då fuktig~eten i jorden un
derstiger en viss nivå 
- dra för ga rdinerna. då eftermid
dagssolen annars skulle kunnat 
bleka möblerna 
- stänga fönstren när det börjar 
regna eller då det blir för kallt och 
bl åsigt utomhus 
- släc ka lj uset då alla har lämnat 
ett rum 
- reglera värmen för en behaglig 

och ekonomisk temperatur med 
hänsyn till tidpunkt på dygnet , 
yttertemperatur och eventuell 
bl ås t 
- kontrollera apparater, sådana 
som kaffebryggare. brödrosta r, 
stereoanläggningar och att slå till 
en bullrig diskmaskin 
bara då ingen person är i närheten 
av den 

INPUT 

KEY~OARD 

QOCK-CALENOAll 

(1) N.E~TER ----i 
(1) ~II t{) D I RECT I (XI 
(1) HYGROfoETER ----I 
(1) BARC»ETER AlD 
(1) THEPJDHER-----l 
(1) SKY BR I rHTNESS 
(2) SOIL MJISTURE 

(1J PCUUT I (XI LE'w'EL 
(3) TEllf'ERATURE -----1 
(4) ILLUMltIATI(XI-----.4 
(S) souro LEVEL A/D 
(6) lON DETECTOR----1 
C7l KILa-IATT fOJRS 
(6) ~II /-Val pos n I (XI 

(1) RA I N GAUGE ----i 
(9) CAT fOOT TREAll.E 

(10) GUEST DETECTCJl 
(11) RES Hl:rH DETECTCR 
(12)\\I~ SECURITY 
( 13> (XX)R SECUR ITY 
(14) GAllra SECUR ITY 

1/0 

- hälsa gästerna välkomna när de 
anländer 
- sköta natt- och säkerhetsbelys
ning 
- visa väderleken. miljön inom
hus. effektförbrukn ingen m m och 
at t lagra dessa parametrar på 
band så att man senare skall 
kunna få en dataskrift på kritiska 
vä rden . 

OJTPUT 

CRT ~(Xmm 

GRA/'HICS 

PR I NTER-PLOTTER 

CAT fEEDER (91 
'w'EGETABlE GARDEN (1S) 
ORNA/oUH AL GARDEN (16) 
~IATEFf'ALL (17l 
iWUlClATOR (18) 
fURI<ACE (19) 
PRINTER PtoR (a)) 
GRA/'HICS PtR (<D) 

SUNSHADES (321 
WII'{J()/ (33) 

~==-CASSETTE DATA LOG (<D) 

.. - BEORO<»\ H l-f I (21) 
- ROJI.\ II GiTS (22) 

BSR .- COffEE I'IAKER (23) 
x- lO -- TOAS TER (2't1 

- STEREO (25) 

TELEVISION (ai) 
GARDEN L I GiTS (Zf) 
SECUR ITY L I GHTS (28) 
NiGiT lICilTS (29) 

- (XX)R LOCK (~)) 

AIR CQt()ITIONIIIG (31) 

f'(),[R SUPPL Y 
QOCK BA TTERY 

BACKUP 

Fig I. Blockschema över det datorstyrda hemmet. I jig 2 ser vi var 
de med siffror angivna givarna och aktivatorerna är belägna. 

Beskrivning 
av hårdvaran 

Fig I visa r ett blockschema 
öve r systemets hårdvara som jag 
har sa tt samman aven modifierad 
mikrodator av typen Processor 
Technology Sol 20. Den är stativ
monterad och utökad med ett 15 
korts moderbord för S- I OO buss
standard , korthålIare och nätagg
regal. Den innehåller en 8080A 
mikroprocessor. realtidsklocka, 
serie och parallellportar, 64k dy
namisk RAM (Processor Techno
logy nKRA ), dubbla 8" flexskiv
minnen med vardera 0.75 Mbytes 
kapacitet (Persci 270). ett kas
settminne som arbetar på I 200 
baud och ett kont rollsystem där 
väderlek och in- och utpara metrar 
kontinuerligt spelas in och lagras . 
Inmatning sker från: 
• Ett 85 tangenters tangentbord . 
• Ett automatiskt svarande mo
dem kort. typ DC Hayes, för 300 
baud. 
• En klocka, av fabrikat Moun
tain Hardware, med 275 års ka
lender och batteriuppbackning . 
• Tre a j d-omvandlarkort från 
Cromemco, typ d + 7a . Kortet har 
7 kanaler , 8 bitars upplösning och 
5 mikrosekunders omvandlings
tid . 
• Två kort från Mullen med 8 
bitars para llellgångar och håll
kretsar. 
• Över 20 hemgjorda eller modi
fierade givare som jag beskriver 
senare i texten . 
Utgångarna omfallar: 
• En videotermi nal med 16 linjer 
och 64 tecken per rad. 
• Ett kort för grafisk presenta
tion med 256 x 256 punkter. 
• En högupplösa nde videomoni-

forts på sid 65 



LOWER FLOOR 

MAIN FLOOR · 

CDU 
Fig 2. En plan över hemmet. Vad de olika siffrorna står för framgår av fi g 
l i texten. 

VEGETABLE GARDEN 



kom.mer 
(J m i höst möjligheter till att 

IJlJJ~Im'lltt,at;J'a programljud som 

,...· .... lIiimligen aIWiinda digital inspel
lIInt balificerade musiken, OIlJIsett 

.z .... __ =-·,_....:... .. ___ "" pil en rad sd bandade verk. 
"., tmlrn;s. utbildning iir i gdng. 
__ er III en intressant produktion av 

ItIljger.fIIIit. grammofonskivor mIln nu börjar 
.", iir dessutom graverade enligt den 

;'taclit'cen, som RT belyste i fö"a numret. 
'II.I~;lIj"" '" Televerkets distributionsniit liir 

t.i!! . .... att 1711.11, bör lurnske tilliiggas . 

•• Riksradions musikteknik 
har tagit steget in i digital
å ldern, åtminstone delvis, och 
som resultat kan vi redan till 
hösten vä nta intressanta skiv
nyheter, bl a utgivna på egna 
märket .SR Records, som gläd
jande nog verkar undergå en 
vita li sering_ Det handlar om in
spelningar vilka både upptagits 
och redigerats digitalt. Rr har 
sedan i våras en egen utrustning 
som kostat ca halvmiljonen efter 
det att man hyrt och lånat ma
teriel sedan 1979 i liten ska la. 

Det var då man för första 
gången prövade tekniken. Det 
beskrev vi i samband med att 
Berwald-hallen invigdes i no
vember det året. Då digita lban
dade man S-E Bäcks festkom
posi tion för Radiosymfonikerna. 
Under å ren som gått ha r fort
satta försök gjorts, interna för
beredelser vidtagits och studier 
utomlands ägt rum . RT har fått 
förtroendet att blicka bakom 
förlåten eller mera precis, in i 
den provisoriska redigeringsstu
dion i Raqiohusets G-korridor, 
där Musiktekniken finn s. Våra 
ciceroner har varit chefen Göte 
Nilsson och Christer Grewin, 
ljudtekniker, utbildare, experi
menta tor och tonsättare. Han 
har längsta erfarenheten av 
pcm-tekniken genom de enheter 
vilka Rr/U tbildningen dispone
rat sedan ca tre år tillbaka. 

Genomgående har man litat till 
Sony, som ju är enda fabrikat 
hittills att erbjuda en komplett 
studioproduktlinje. Det ä r Stig 
Hagberg hos importören Gylling 
som bestått Rr den materiel 
man byggt upp sitt kunnande 
med . 

- Vi har goda skäl till a tt 
vilja göra oss förtrogna med den 
allra senaste tekniken, säger 
Göte Nilsson. Kvalitetsaspekten 
är väsentlig . Mycket pengar har 
det kostat, men vi ser det här 
som en god investering inför 
framtiden. Så har vi med den 
här utrustningen fått helt nya 
möjligheter till att att ra hera ex
terna kunder. Vår teknik är i 
princip öppen för a lla beställare 
och bland våra uppdragsgivare 
finns ju regelbundet de stora 
grammofon märkena, Rikskon
serter, Stim m fl. Vår konkur
renskraft på inspelningssidan 
blir ju unik tack vare nytillskot
ten, påpekar N ilsson med in

stämmande av Grewin. 
RT: 
- Den kritik som hallå man

nen Martin Holm uttalade mot 
Riksradion som en museal in
rätt ning hade kanske viss ver
kan . . . ? 

- Inga kommentarer. Men 
beslutet om pcm-grejornas in
köp. togs faktiskt efter hans 
aktion. 

I nalles är ca 150 personer 
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från hela koncernen - mest folk 
utifrån distrikten - i färd med 
a tt delges kunska p om pcm. 
Utbildningen drivs kontinuer
ligt. Alla berörda skall å tmins
tone få en principgenomgång. 
De 16 musikteknikerna har a lla 
mera aktivt fått öva sig. 

Samtliga som fått arbeta med 
nyheterna är tagna av den re
markabla kvalitetshöjning 
pcm-ljudet innebär . En av de 
främsta tillskyndarna har f ö 
varit Helmuth Muhle, som i viss 
mån lade sin internationella pre
stige och erfarenhet i vågskålen 
till förmån för pcm. Ty inte ens 
Riksradion utgjorde något un
dantag i fråga om alla gängse 
fördomar och förutfattade me
ningar om digitaltekniken . Att 
det "lät illa", "hårt" och "kallt" 
hade inte så få klart för sig, 
tvärsäkert och åratal innan de 
någonsin haft en chans att själva 
ta del av mediet, erinrar sig våra 
sagesmän. Skall man döma efter 
de rön SR-koncernens utredare 
kommit fram till efter en stor, av 
styrelsen beställd analys av den 
framtida, totala medie- och en
tertainmentsituationen i Sve
rige, kommer radiolyssnandet i 
stort att minska medan däremot 
kvalitetsanspråken stegras. 
Alltså - ett modernt, förstklas
sigt ljud är helt enkelt nödvän
digt för public service-företaget 
SR/Rr. 

Christer GreN/in, Rr, i arbete vid 
Sonys digitala redigeringsenhet 
DAE-1I00. 

Den trio ton mästare som 
också fått lära sig redigera digi
talt ä r Grewin , Olle Bolander 
och M tihle, och det har till en 
del skett nere vid WDR, West
deutsche Rundfunk, i Köln . 

U pptagningsfelen 
"trollas bort" 

Bland de nya skivor som 
släpps inom kort märks de två 
första i den serie om Mozarts 
alla pianosonater som Hans 
Leygraj utför. Rr har tre skivor 
klara och de två första har 
redigerats vid Kölnradion av 
Grewin . De graveras av Teldec i 
Hamburg och enligt vad RT 
erfar kommer också den nya 
DM M-tekniken med koppar
master att användas (se genom
gång i förra numret). 

- Det gick nu tack vare digi
taltekniken lekande lätt att kor
rigera för annars svårbemäst
rade faktorer , berättar Grewin . 
En paus och tre stora forten låg 
fel i nivå gentemot varandra 
med 2 dB _ Här behöver man inte 
göra några svåra och kritiska 
klipp, inga överkopieringar och 
alltså inga generationsförluster, 
utan man gör överblädningar 
och mixar mellan tagningarna 
genom "utklipp" från tidkod i 
realtid. Den "edit point" man 
vill nå ställs in av servon och valt 
område indikeras med siffror 
och diodramper. Genom flexibi-



liteten i tid och möjligheten att 
exakt få den önskade insatsen 
gjord i det inspelade materialet 
"sitter" det hela precis. Tiden 
man vill söka med är variabel, 
och det går att t ex göra ingrepp 
som motsvarar ett 45-graders
klipp i ett kvartstumsband un
der så kort tidrymd som lOms. 
Den här tekniken medger obe
hindrade inklipp av t ex horn
klang, annars nära nog en prak
tisk omöjlighet med de överto
ner och förlopp instrumentet 
har. Eller man kan låta ekon 
tona ner snyggt och naturligt på 
kort tid. Vilka nivåjusteringar 
som helst kan göras. Det sitter 
fruktansvärt perfekt, alltihop, 
säger den entusiastiske Grewin. 

Vi "övar" så på ett demo
band som Rr turnerat med och 
bl a använt vid TM-seminariet i 
Stockholm och vid "radioda
garna" i Hudiksvall i maj-juni. 
Spelar gör Egba, som digital
inspelades i Studio 4 över en till 
Sverige av Stig Hagberg lånad 
24-kanalig digital Sony-maskin 
för tre s k lunchkonserter, från 
vilka materialet mixades ner till 
två kanaler . Den använda redi
geringsenheten Son y DAE-IIOO 
består aven processorenhet i ett 
stativ och en liten panel med 
infärgade beröringskvadrater , 
en stor tidratt och lite diodram
per och S M PT E-kodsi ff ror, som 
oavlåtligt bläddrar upp och ner. 

Över Yamaha-högtalarna tonar 
orubbligt avsnittet under redige
ring, det gäller att "lyfta över" 
(och anpassa) en trumpetinsats 
ut och in för lite olika verkan i 
materialet. Uppspelningen låter 
till slut så övertygande som om 
några ingrepp aldrig någonsin 
gjorts. Dynamiken ligger en bra 
bit över 90 dB, troligen närmare 
de 100. 

Snabb, exakt redigerings
insats med digitalhjälp 

DAE-IIOO är exakt intill 363 
mikrosekunder. Teoretiskt kan 
mikrodatorn i den ombesörja 
redigeringsomflyttningar och 
ingrepp med snabbheten hos 
samplingen som sådan, men det 
ovannämnda värdet, som är lika 
med 16 bitars ordlängd inom 
själva audioprocessorn, torde 
förslå för alla praktiska behov. l 
tid har man totalt 10 förvals
möjligheter, från I millisekund 
till 99. Som framgått sker all s k 
cross-fade; överblädning, inmix
ning eller vad man vill kalla det, 
elektroniskt här i stället för ma
nuella (vinkelinsatta) klipp i en 
analogtape. Här innebär det en 
multiplikatorkrets, som räknar 
fram exakt den signaldämpning 
som fordras för att bandets in
nehåll, både före och efter "klip
pet", the edit point, skall bli 
utan avvikelser. Allt tillskott av 
brus från insatspunkten på ban-

det dämpas bort genom att det 
vidare finns en digital offset
förstärkarregel. Med den ställer 
man in resp nivåer från in- och 
uppspelningsmaskinerna (mel
lan dem "lyfter" man ju avsnit
tet under arbete), och man kan 
justera ihop dem från +6 dB till 
minus oändligt. Man kan dess
utom obehindrat "dubba" mel
lan båda 2-kanalprocessorna, 
trots deras olika upplösning, ef
tersom flödet mellan 14 resp 16 
bitars kvantisera.de data försig
går obehindrat med Sony-elek
troniken. 

Utrustningen i övrigt består 
av två U-Matic videomaskiner 
för yrkesbruk, s k high band
recorders, digitalproc~~sorer i 
form av den äldre PCM 100 för 
14 bitars kvantisering och den 
nya 1610-omvandlaren för 16 
bitar. De här har använts paral
lellt med annan, gängse utrust
ning för värdering av skillna
derna liksom de har satts in i 
ex-vis Berwaldhallen vid olika 
till fällen. 

Grewin finner inte faktorer 
som "upplösning" eller överstyr
ning - annars en redan fruktad 
egenhet hos digitalelektroniken , 
som ju kan vara oförlåtande så 
fort ett visst tröskelvärde över
skrids med I dB eller då minsta 
signifikanta bitens kapacitet 
överutnyttjats, detta till skillnad 
från all analog teknik med dess 

mjukare klippning etc - besvä
rande: 

- Jag kan inte finna annat än 
att återhämtningen som regel 
sker så snabbt att det knappast 
behöver bli några problem. Åt
minstone korta spikar klarar sig 
tack vare nästa digitala ord . 
Dista kan det förstås göra vid fel 
mva och signalstyrka, men 
några avgörande hinder innebär 
det inte. 

Som Leif Mases, Studio Po
lar, och med flera års ingående 
erfarenhet av digitalanvändning 
talade om inför svenska AES 
1981 blir det däremot lätt pro
blem då en digitalmaster ska ll 
graveras p g a de stora energi
mängderna som kan finnas i 
tonspektrums ytterändar. Gre
wm : 

- Vid graveringen hos Cut
ting Room av Sven-Erik Bäcks 
musik vi tog 1979 minns jag att 
dosan i stort sett lyfte sig rakt 
upp! 

Skivan är tyvärr ännu out
given, inte alls p g a den an
vända tekniken utan därför att 
det inte gått att sluta de nödvän
diga avtalen kring ersättnings
frågorna för orkestern. 

Vanliga inspelningskedjan 
passar bra för Riksradion 

- Annars ligger vi på en hel 
mängd fina saker både för bola
gen och för egen, senare distri-
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DIGIT ALLJ UDETS EPOK INNE FÖR RIKSRADION forts fr föreg sida 

but ion. Digita ltagna ä r verk som 
t ex en sym fo ni av Adolf Fredrik 
Lindblad fö r Rikskonserter , Al/an 
Pettersons 14:e sy mfoni , produ
cent Håkan Elmqvist (Sti m), och 
mera "stor" musik finn s i fo rm av 
Brahms Ein deutsc hes Req uiem, 
där Kube/ik diri gera r Rad iosym
fonikerna och kör i Berwa ldha l
len . M ycket hög kva litet! S å ha r vi 
David S andströms omta lade Rek
viem, som kommer som dubbela l
bum på SR Records. I fl era fa ll 
ha r pa ra llelltagninga r gjorts med 
prov av nya, a na loga magnet
ba ndtype r. Sta nda rd inom Rr ä r 
BASF-produkter seda n må nga år. 

Troligen be hövs sna rt inte den 
a na loga back up-resurse n a nna t 
ä n som prov vid di gita ltagning
a rna . "Vi ha r reda n rutin med den 
nya tekniken. " 

Vid pcm-inspelninga rna ha r 
ma n a nvänt den mikrofon teknik 
och det mixerbord (Harrison) som 
finns i Berwa ldha llens kontroll 
rum , detta seda n försök gjorts 
med " rakare " inkoppling . "Det 
finns dock inte någon såda n skill
nad a tt det ka n motiveras", heter 
det. "Vissa av de må nga vca 
kretsa rna i bordet koppl a r vi oss 
dock förbi för ra ka re signa lgå ng." 
Bordet ä r ju frå n början tä nkt för 
en a utoma tik som Rr inte a nv~n
der. 

Det steg ma n gä rna vill ta inom 
kort ä r a tt avveckla de onödigt 
på kostade proffs -U- Ma t ic maski
nerna mot ordin ä ra , av typ icke 
hig h-ba nd . S åda na har a nvä nts 
både för studiobruk och i konser
ter. För slutproduktens a rbete 
kunde t ex den nya Sony PC M
F I processorn för 14/16 bi ta rs 
uppl ös ning (pri s ca 14000 kr plus 
moms, kommer ut i höst ) lä mpa 
sig. Den ä r inte kod-kompa tibel 
med t ex 16 10 men ma n få r 
sa mma resultat. Den finn s som 
PA L-kodad i motsa ts till nu a n
vä nd utrustning, vilken ä r 
N TSC-fungerande. För uppspel
ninga r och redigering ka n gene
re llt enkla re a ppa ra tur a nvä ndas 
ä n nu och även erbjuda enkl a re 
synkförfa ra nde. 

- Kommer ma n a tt särskilt 
a nnonsera det goda digita lljudet 
vid progra m kommunika tion, på 
a nnonser och promotion i a llmä n
het ? 

Fig a. Systemuppbyggnadför redigering 
enligt Sony. Två U-Matic proffsvideo
maskiner med servon och logikstyrning 
används för synkhållningen och data
överföringen gentemot originaltapen. 
Inspelningsmaskinen är den tredje i 
kedjan, "recorder" t h. Man dubbar 
elektroniskt önskade avsnitt av original
bandet och alla ingrepp lyfts ut och in i 
det utan några fysiska kontakter med 
det. Grovsökningen går så till, att sök
minnet letar upp den ungefärliga insats
punkten 3 sekunder före och efter den, 
och totalt är marginalen då sex sekun
ders speltid som överförs för lagring. 
Vid finjusteringen av sökområdet låter 
man tidkoden bläddra fram precis det 
kritiska avsnittet med full kontroll av 
hastigheten i båda bandriktningarna; 
vid automatinställning kan man arbeta 
också med halva hastigheten. Tekniken 
medger ett oändligt antal "repetitioner" 
innan man beslutar något och härvid kan 
tre tidkonstanter väljas så att man får 
exakt anpassning till originalkaraktä
ren (5, 10 eller 30 sekunder). Med 
systemets s k time-offsetfunktion preci
sionsinställer man så önskad insats
punkt inom ± en minut. Den stora 
ratten på manöverpulten kan vridas 
360°, vilket innebär ett totalt arbetsom
råde av 36 millisekunders tidskift i resp 
rattriktning. Det färdiga resultatet kan 
spelas upp omedelbart. 

OuO« --

ANALOG MONITOR OUTPUT 

PCM· l6OQ 
PCM·l00 

DAE·ll00 
(Processor) 

DAE·ll00 
(Keyboard) 

Available Cross·Fade Times 

99 

Recorder 

BVU·200B 

Fig c. De till
gängliga över
bländnings
tiderna. Man 
tillgår tio förin
ställbara inter
vall från l till 
99 millisek. 

- Det ä r vä l kna ppast troligt 
a tt progra mproducenterna tä nker 
sig det. "Sm yger" ma n in tekniken 
blir den ju accepterad som va nlig 
och skrämmer ingen. Me n vi kom
mer a tt eftersträva en a lldeles 
öppen a ttityd, både utå t och inå t. 
Det må r både vå r sta nda rdnivå 
och lönsa mheten bra av . 

Search Block of the DAE·ll00 

vs • 

Fig b. Blockschema över den elektroniska sökningen i DAE-II00. 
Digital insignal fr v över mixersteg för kanalerna l resp 2, sampling
omvandling (reduktion), nivåkompression, minne, nivåexpansion och 
interpolation före utsignal. Blocken under representerar SMPTE
tidkodgeneratorn och kontrolldelen för minnesadresseringen. 
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Operan ljussätts 
med Avab-system 
Till höstsäsongen -82 får Kungl 
Teatern i Stockholm en modern, 
mikrodatorbaserad utrustning 
för ljussättningen . Under som
maruppehållet har Göteborgs
företaget Avab elektronik ab in
stallerat ett specialljusbord, 
byggt i moduler kring en Pas
ca/-dator. 

Det blir premiär för ljussätt
ning med högnivåspråk , vilket 
underlättar både programme
ring och omprogrammering av 
ljussättningssekvenserna för 

scenuppsättningarna. 
Avab Viking, som ljusbordet 

ka llas, innehåller ett antal funk
tionsmoduler för ljussättningen, 
en videomonitor där operatören 
i klarspråk ser vad som skall 
göras och när belysningseffek
terna skiftar, diskettminne för 
programlagring och en reserven
het för ev strömavbrott. 

Knappsatserna är grupperade 
för god överblick och funktions
modulerna är inpluggbara och 
lättbytta då ändringar och ser
vice blir aktuella. Bordet går att 
a npassa för varje enskild opera
törs preferenser, t o m kan dis
positionen spegelvändas för hö
ger- resp vänsterhänta! Med sär
skilda manöverorgan kan opera
tören gå in manuellt i varje 
skede av programmet för en 
egen justering av ljussättningen. 

"Åldringsbeständigt" system 

Bordet omfattar trots sin 
ringa storlek hela 400 kretsar 
och klarar därför en lång rad 
ljussekvenser i varje uppsätt
ning. Dessa kan också upprepas, 
upp till sex gånger, i samma 
program, vilket ytterligare ökar 

WEST COAST COMPUTER FAIRE 

Alfa Syntauri, ansluten ti/l en Apple II-dator med extra kretskort från 
Mauntain Computer. Systemet har funnits en tid, men nytt är att det 
finns ett program att ti/lgå nu som skriver noter efter det att man spelar 
på klaviaturen. 

Datorn som musikinstrument 
- nu skriver den noter! 
•• En dator kan man använda 
till mycket som bekant. Ett an
vändningsområde är musik. 
Kombinationen dator /synthe
sizer blir allt vanligare och man 
kan nu verkligen tala om musik
instrument. 

I ett Oertal datorer kan man 
skapa ljud och till dem brukar 

6 RT 9-82 

tillverkaren erbjuda program 
för musik. Att det då inte blir 
fråga om några musikaliska 
kvaliteter har vi tidigare påtalat. 
Oftast stämmer inte tonerna 
utan vi får en falsk skala . Dess
utom kräver man från ett musik
instrument att det skall ha spe
ciella enveloper vad gäller 

kapaciteten. 
Systemet är alltigenom mjuk

varubaserat, alltså är det pro
grammet som bestämmer samt
liga funktioner. Bordet åldras 
därför mycket långsamt, så man 
undgår de annars vanliga lås
ningarna till "generationer" av 
rigida konstruktioner. 

Operativsystemet - det som 
styr datorns interna funktioner 
- finns lagrat på diskett och kan 
kompletteras med ytterligare 
funktioner med ny diskett över
sänd per post, t ex. Programdis
ketterna (en eller Oera för varje 
produktion och uppsättning) ar
kiveras i bibliotek för längre 
perioder och till varje reprisföre
ställning eller som grund för 
bearbetningar och nyuppsätt
ningar eller turneer. 

Trådlös fjärrstyrning 
Viking ger möjlighet till ar

bete med grupper av strålkas
tare till mjuka övergångar, au
toma tsekvenser etc. Till syste
met hör en fjärrkontrolldel som 
styrs med ir-Ijus. Infrarödtekni
ken är okänslig för störningar 
och dokumenterat driftsäker. 

attack och utklingande sväv
ning, vibrato och inte minst en 
lämplig sammansättning av 
övertoner. 

Att spela 
i "realtid" 

Visserligen kan vi göra ett 
program för datorn så att den 
spelar på ett visst sätt men ändå 
är det önskvärt att kunna spela 
direkt på ett tangentbord och 
låta datorn syntetisera ljud och 
klanger. Det finns ett Oertal 
sådana systemlösningar i dag, 
de Oesta baserade på smådato
rer av främst typen Apple II. Ett 
exempel är Alpha Syntauri, som 
är en synthesizer med två ma
nualer. Den kopplas till en 
Apple 1\ med minst ett Oexskiv
minne. I datorn pluggar man in 
Music system digital card från 
Mountain Computer. Kortet har 
två utgångar som tillsammans 
kan ge upp till 16 toner. Ton
höjd, amplitud och vågform 
kontrolleras av datorn. Pro
grammeringen sker från datorns 
alfanumeriska tangentbord eller 
med hjälp aven ljuspenna på 
skärmen . Med Music system 
mljcr ctt progrnm mr grnfi~ 
presentation av noter . 

Systemet kan byggas ut till 

Räckvidden överstiger 40 m, vil
ket betyder att regissör eller 
ljussättare kan utprova belys
ningar, effekter och totalverkan 
också från salongens publikplåt
ser, vilket ger unika möjligheter 
till bedömning av verkan. 

Avab hör till de internatio
nellt ledande i fråga om scen
Ijusteknik i dag och har försett 
inte bara Oertalet svenska sce
ner med specialgjorda Ijud- och 
Ijusanläggningar utan också en 
rad samlingslokaler, diskotek, 
s k fria grupper och popmusiker. 
Så arbetar ex-vis Cullberg-ba
letten med Avab-utrustning ge
nomgående, omtalar Kent 
F/ood. Avabs drivande kraft. 
Han har också försett stjärnor 
som Rad Stewart och Rolling 
Stones med materiel, både fast 
och portabel av den långt ut
vecklade sort som firman specia
liserat sig på. 

Den utrustning som Stock
holmsoperan får installerad 
återfinns sedan ett år också vid 
ett par stora franska scener, som 
i hård internationell konkurrens 
låtit ordern gå till det svenska 
företaget. • 

ett komplett, i realtid verkande 
musikinstrument, om man dess
utom ansluter synthesizern 
Alpha Syntauri . Klaviaturen 
täcker 5 oktaver och tangenter
nas rörelse avkänns. Hur långt 
ned de trycks och hur snabbt 
denna rörelse sker registreras 
och uppgifterna matas till da
torn över anpassningskretsar. 
Uppgifterna uppdateras konti
nuerligt och det dröjer bara 5 ms 
från det att man trycker ned 
tangenten till dess att tonen 
börjar byggas upp. 

Intressant är att nya program 
kommit till som gör det möjligt 
att spela på synthesizern och att 
samtidigt få upp noter på bild
skärmen eller på skrivaren . Vad 
musikern har fått i sin hand är 
helt enkelt ett nytt redskap: En 
slags skrivmaskin för noter! Det 
borde spara tid för alla musiker 
som arbetar med arrangemang 
av olika slag. Funktionen skulle 
även kunna användas vid utbild
ning av notskrift. 

Alpha Syntauri importeras av 
Gylling Systemelektronik som 
också är agenter för Apple. Om 
eller när notskriftsprogrammet 
kommer till Sverige är okänt i 
skrivande stund . • 
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PROGRAMSPRAK 

Snabbt, kraftfullt, effektivt: 
FORTH - ett språk för tekniker 
• F orth är ett programeringssprtJk pli modet. 
Det finns nu till flertalet datorer och lämpar sig 
särskilt i snabba, tekniska tillämpningar. 
• F orth är ett högnivtJsprtJk som främst ersätter 

:::;CR # 60 
o ( :::;CR #60 
1 
2 : TA::;K2 , 
:::: DECIMAL 
4 ::::0 CONSTANT 
5 10 CON::=.:T ANT 

:::: CON:::;T ANT 
7 17 CON::::TANT 
::: : HO~1E 

FULL SCREEN EDITOR 

14 CON:::;T ANT 
T-HOME 26 CDNSTANT 
T-DOWN 11 CONSTANT 
T-COPY 20 CONSTANT 
T-QUI T 5 CONSTANT 
( CUR::;OF( HOME ) 

EMIT ; 

T--NEW 
T-Cl::: 
T-UF' 
T--TO 
T -END 

assembler. Strukturen skiljer sig dock avsevärt 
jrtJn andra sprtJk. "Knepigt", tycker en del som 
provat på. Enkelt och effektivt, säger de som 
lyckats tränga in i strukturen och semantiken. 

12 CON::::T ANT 
13 CON::':T t'\NT 

:::: CON::n ANT 

F'l -::::2 ) 

T-LEFT 
T--R IGHT 
T - CRL F 
MARC; 

T --HOME 
10 : :::;CUR ( DIRECT CURSOR ADRESSING - Y-l X-2 ) 

•• Forth är ett språk det ta
la ts mycket om den senaste ti
den . Man ta la r om ett tekniker
nas språk, men samtidigt visar 
det sig att Forth har använts för 
administrativa databaser. 
Många av oss har någon gång 
provat dessa fantastiska spelau
tomater med olika rymdspel. I 
en av de större fabrikatens auto
mater används Forth-program 
för att manipulera fa rkosterna 
på bildskärmen. Det senaste på 
fronten är en radiolänk för data
kommunikation, utvecklad i 

11 :27 
12 : 
1:::: 
14 
15 

C l:::; 
T-CU::; 

EM I T 61 EMIT 32 + EMIT ::::2 + EMIT ; 
( CLEAR :=;CF~EEN ) 

EMIT ; 

-- > 
........ ------------____________________ ---1 Linköping, som styrs av ett 

~~~~~----------------------------~ Forth-program. Man kan till 
I ::::CR # 61 och med programmera om län-

o ( ::::CR tt61 FULLSCREEI\l ED I TOR ) ken efter behag genom att skriva 
1 ett Forth-program och skicka 
2 : LI::::T-::::CR (LI::::T ::::CREEN NO ON :'=::T A U::: ) det till radiolänken för exekve-
:::: 16 0 DO lOVER MAF,Ci ::::Pp,CES • L I NE CR LOOP DROF' , ring . 
4 ( . LI NE PR I NT::: L I NE ON ::::TACf::: OF :::CREEI\l ON ::::TACK ) Man kan förledas till att tro 
5 ( VAR I ABLES ) a tt Forth är ett nytt språk, men 
6 0 VAR I ABLE :::CREEN 0 VAR I ABLE END--:::::W faktum är att det tog form redan 
7 0 VAR I ABLF COLUMN 0 VAR I ABLE UPDATE --::::W \ I slutet av 60-talet. Det upp-
:;:: 0 VAf~ I ABLE l I NE 0 VAR I ABl_E C CIF' Y -'- l I NE fanns aven man vid namn Char-
'"il les H Moore när han arbetade 

10 : TO-BUFF ( PUT CHARACTER IN CURRENT BUFFER POSITI ON) 
1 1 L I NE r:: ::;CREEN r:: (L I NE) DROP COlUMN r:: + ,-: I , med programmering hos ett 
12 ( THE WORD l I NE W I TH I N PARENTHE:::E:::; GET::; ADRE::;::; OF nertal amerikanska institutio-
1:::: " A PAF,TI CUL.AR L I NE . P,U:;O L.EAVE:::; THE CON:::;T ANT tA ON :::;TACf< ) ner och företag, bl a Massaehu-
14 setts Institute of Technology 
15 _ __ o > (MIT). Tanken bakom Forth 
~----------------________________ ~ var att man skulle ~ ett språk 

~~~~~----------------------------~wm ~~eöb~~uktivi~~n SCR # 62 hos programmeraren. Charles 
o ( :::;CR# 62 FULl ... :::;CREEN ED I TOF, ) H Moore driver numera sitt eget 
1 : NORMAL. ( HANDLE::: NORMAL f:::E y:::; T RUCf<:::; ) företag FORTH, Ine. 
2 DUP :::: 1 :> I F DUF' DUP EM I T T 0-BUFF COlUMN t 1 + DUP ,S4 I Men vad skiljer Forth från 
:::: I F LI N E~ r:: 1 + LI NE ! 0 COLUt1N I DROP El:::;E COlUMN I END I F andra språk? Det mesta, skulle 
4 EU.=;E DROP END I F , man kunna säga! Enkelt ut-
5 : UP ( Acr=.: ON UP--kEY ) tryckt kan man säga att Forth är 
6 T - up = I F L I NE t DUF 0 "> I F 1. - l I NE ! ett interpretivt (som basic), as-
7 EL::;E DROP ' 15 L I NE ! END I F- END I F ; semblerliknande högnivåspråk. 
:::: : DOWN ( ACT::; ON DOWN-KEY ) Det där lät nog lite motsägelse-
":.I T--DOWN = IF LINE i:' DUF' 1.~:i -:: IF 1+ LINE I fullt, men de som programmerat 

10 EL~;[ DROP 0 ' l I NF I END I F END I F , . i Forth kan troligen hålla med. 
11 : LEFT (ACT::; ON LEFT -KEY ) Vi tar om det där igen, fast en 
12 T -lEFT = I F COLUt1N t. DUP 0 "> I F 1 - COLUMN I sak i sänder. 
1 :::: I::LSE DR OF' 63 COLUMN I f::ND I F~ END I F ; I Forth händer allting direkt 
14 när man trycker på knappen. 
15 -- - .:. Man har ingen explicit form av 

kompilator utan i stället en 
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av PETER LAGERBERG 

mängd små specialkompilatorer 
som arbetar medan man skriver 
in sitt program . Man har en 
yttre och en inre interpretator. 
Den yttre handhar kommunika
tionen med användaren, känner 
igen definitioner, och admini
strerar alla specialkompilatorer. 
Den inre interpretatorn är den 
verkställande delen. Dess upp
gift är att leta sig ner genom 
definitionerna och exekvera den 
maskinkod som alla definitioner 
har i botten . Man kan säga a tt 
Forth har två typer av definitio
ner, dels de som är skrivna i 
assembler (primitiva), dels de 
som är skrivna i Forth . 

Forth har ett 50-tal primitiva 
defini toner. Resten av de 200-
400 definitionerna är skrivna i 
Forth och bygger på varann . 
Alla definitioner kommer att 
referera till ett antal primitiva 
definitioner i slutänden. 

En Forth-definition består av 
ett antal adressreferenser till 
a ndra definitioner. Dessa andra 
definitioner kan i sin tur bestå 
av referenser till andra definitio
ner eller bestå av maskinkod 
(som skall exekveras) . I en defi
nition kommer varje i definitio
nen ingående ord motsvaras av 
en adressreferens. Det är den 
inre interpretatorns uppgift att 
lösa dessa referenser och leta sig 
ner till maskinkoden samt exek
vera denna . Kompileringen i 
Forth består av att leta upp de 
adressreferenser som skall in i 
definitionen och bygga de pe
kare som behövs för att man 
skall kunna hitta bland defini
tionerna . Den definition man 
kompilerat får naturligtvis en 
egen adress, så att den ka n 
användas av andra, efterkom
mande, definitioner . Dessa sa
ker (bland annat) görs av den 
yttre interpretatorn. .' 

~isströsta inte! 
Forth inte svårt 

Tyckte du att detta verkade 
svårt, så misströsta inte, Forth 
är faktiskt inte alls så komplice
rat som det låter. Vi kan visa 
några exempel : Om man skriver 
på terminalen 

O CONSTANT NOLLA 
så kommer Forth att reservera 
utrymme för en konstant med 
värdet noll och namnet 
NOLLA . Forth använder en 
stack, så när yttre interpretatorn 
hittar ordet CONSTANT finns 
det en nolla på stacken. Forth 
exekverar ordet CONSTANT 

(dvs den inre interpretatorn le
tar upp ordet CONSTANT och 
exekverar de ord som ingår i 
CONST ANT:s definition) och 
lägger in namnet NOLLA (en
ligt CONSTANT:s definition) 
bland alla andra definitioner, 
tillsammans med ord som, när 
de exekveras, lägger en nolla på 
stacken. 

Nu kan man skriva 
NOLLA 

så kommer Forth att svara 
O ok 
Vad som nu händer är att 

Forth exekverar den kod som 
ingår i NOLLA. Denna kod 
(som NOLLA ärvt av CON
STA NT) lägger O på stacken. 
Punkten är Forths sätt att skriva 
ut det tal som finns överst på 
stacken. En synnerligen intres
sant finess i Forth är att man 
själv kan definiera ord som 
CONST AN T, alltså ord som 
dels gör saker när det används 
vid eget namn, dels överför kod 
till de ord som skapas med det 

:::;CR # 63 

förstnämnda ordet. Denna" typ 
av ord är Forths miniatyrkom
pilatorer. 

Snabbare 
än basic 

Vi har nu sett i grova drag hur 
Forths interpretering görs. 
Detta arbetssätt har stora förde
lar mot exempelvis basic vad 
gäller snabbhet. Forth är minst 
\O gånger snabbare än basic. 

Vi sa tidigare att Forth var 
assemblerliknande. C H Moore 
menar att Forth är en slags 
förstärkare för assemblerpro
grammering. Hanteringen av 
maskinens resurser sker i stort 
på samma sätt som i assembler 
(dvs man får hantera dem själv). 
Forth sätter inga gränser för vad 
man får göra, och sätter inte 
stopp ens om man gör något så 
galet att maskinen slutar att 
fungera (t ex om den går in i en 
oändlig slinga eller raderar hela 
minnet). Hantering av enskilda 
minnesceller, utmatning direkt 

o ( SCR #63 FULLSCREEN EOITOR 
RIGHT ACTS ON RIGHT KEY ) 

mot en port eller hantering av 
pekare sker helt naturligt och 
enkelt i Forth . Man kan säga a tt 
grunddefinitionerna ä r så enkla 
och maskinnära att man inte har 
några begränsningar, samtidigt 
som man inte behöver tänka på 
precis allt som i assemblerpro
grammering. I en del Forth
system ingår en assembler, men 
i praktiken behöver man sällan 
eller aldrig använda den . 

Trots att språket är assembler 
närstående, kan man också säga 
att det ä r ett högnivåspråk. Det 
är nämligen så, att alla definitio
ner man gör finns tillgängliga 
för användning, så fort de är 
avslutade. De blir en del av 
Forth-systemet och behandlas 
på exakt samma sätt som de 
definitioner vilka ingår i grund
systemet. Man kan alltså bygga 
på sitt system med allt kraftful
lare definitoner, tills man har ett 
ord som gör precis det man 
önskar. Man kan sedan spara 

forts på nästa sida 

2 T-RIGHT = I F COlUMN ~ OUP 63 < IF 1+ COlUMN I 

C": 

'-' 
,,~, 

7 
::: 
9 

10 
11 
12 
~ .-, 
! ,~, 

14 
15 

:::;CR 
0 
1 
2 
-
'-: 
4 
&:::' , 
f:, ..., 
I 

:=! 
-',:/ 

10 
1 1 
1'-' L 

1 '~' '-' 
14 
15 

# 
( 

ELSE DROP 0 COlUMN I ENOIF ENDIF ; 
( CARRIAGE RETURN ) CRLF 

T-CRL_F IF 0 COlUMN ! LINE t DUP ' 15 < IF 1+ LINE I 

ELSE DROP 0 LINE ! ENDIF 
OUIT ( ACTS ON OUIT KEY ) 
T-OUIT - IF 1 END-SW ! ENDIF ; 
END ( ACTS ON END KEY 
T -'END = I F 1 END-:::;W I 1 UPDATE·- :::;W I END I F 
COPY (ACTS ON COpy KE Y ) 
T- COPY = IF LINE ~ COPY-LINE I ENDIF 
P-LINE (PRINTS CURRENT LINE 

ENDIF 

LINE ~ DUP MARG OVER 3 + SCUR 64 SPACES MARG lINE t 3 
SCREEN t .lINE MARG SWAP SCUR 0 COLUMN ! 

tA 
SCR #64 FULL SCREEN EOITOR 
TO ( ACTS ON COPY-TO KEY ) 
T-TO = IF COPY- lINE ~ SCREEN t (LINE) DROP 

LINE ~ SCREEN ~ (LINE) CMOVE 
P-LINE ENDIF ; 

FORMAT ( PRINT LIMITS 64 * 16 
MARG i -- :2 :::;CUR 66 0 DO . " =" LOOP 
1 ':./ :~: DO MAF:G 1 - I ::;;CUR ." :>" 
MARG 64 + I :::;CUR " <" LOOF' 
MAF(G - 19 :;::;CUR ,~, 6 0 DO ." =" LOOF' 
MARG 3 :::;C::IJR ; 
NEW ( ACTS ON NEW- KEY ) 
T- NEW = IF SCREEN ~ 16 0 DO lOVER (L INE ) BLANKS LOOP 
OROP 16 0 DO MARG I 3 + SCUR 64 SPACES LOOP ENDIF; 

En jullskiirmseditor for redigering al' Forth-program. I listan finns e 
som skall ersättas al' "aljaslang". Se äl'en nästa uppslag. 

+ :::; CUR 
--- :> 
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PROGRAMSPRAK FORTH - ett språk för tekniker 
forts fr föreg sida 

denna påbyggda' version och ha 
den för ett speciellt ändamål, 
exempelvis programmering på 
hög nivå . I princip skulle man 
kunna bygga upp ett system som 
reagerar precis som en vanlig 
ba sic- i n terpreta tor. 

Omvänd 
polsk notation 

Nu har vi ordat mycket om 
Forths egenskaper. Vi skall 
ägna resten av artikeln åt hur 
man programmerar i Forth . Vi 
såg tidigare, att Forth hade en 
stack. Den använder man för 
·kommunikation med och mellan 
funktioner. Den som gillar Hew
lett-Packards räknedosor upp
skattar garanterat Forth . Om 
man vill addera I och 2 och visa 
resultatet på bildskärmen kan 
man skriva så här: 

l 2 + . 
Resultatet blir 

3 ok 
Vad som hände var att den 

yttre interpretatorn hittade I :an 
och lade den överst på stacken . 
Sedan hittades 2:an som också 
lades överst på stacken . I :an 

::::;CR # 

trycktes då ner ett snäpp och 
kom näst överst. Sedan hittade 
interpretatorn plustecknet och 
exekverade den definition som 
motsvaras av plustecknet. 
Denna definition tar de två över
sta tecknen på stacken, adderar 
dem och lägger resultatet överst 
på stacken. Sedan exekverades 
definitionen för punkt, som skri
ver ut talet överst på stacken. 
Alla definitioner förstör sina ar
gument, så stacken är nu tom . 

Programmeringen i Forth be
står av att göra små definitioner 
som bygger på varann tills man 
har fått en definition som gör 
hela jobbet. Anta, att vi behöver 
en definition som adderar 5 till 
sitt argument och sedan delar 
med 2. Den skall heta FOO. Gör 
så här: 

: FOO 5 + 2 / ; 
Vad som händer är följande: 

Den yttre interpretatorn hittar 
ett kolon och försätter sig i 
kompileringsläge. Det innebär, 
att det som hittas fram till nästa 
semikolon kommer att läggas i 
en definition i form av adressre
ferenser (alltså inte exekveras 

€l ( SCR #66 FULLSCREEN EDITOR 
1 SAVE SAVE SCREEN) SCREEN ~ 

direkt som tidigare skett) . FOO 
blir namnet på definitionen, och 
när semikolonet hittas avslutas 
definitionen och interpretatorn 
försätter sig i exekveringsläge. 
(Jämför detta med interpretiv 
basic. Om man skriver ett ba
sic-statement direkt, kommer 
basic-interpretatorn att exek
vera det som skrivits . Om man i 
stället sätter ett radnummer 
framför, kommer basic att lagra 
detta som en programrad.) 

Om vi nu skriver: 
5 FOO. 

Blir resultatet 
5 ok 
Anta, att man vill ha en funk

tion som gör samma sak som 
FOO men alltid skriver ut resul
tatet (med punkt-tecknet). Gör 
så här: 

: FOE FOO . ; 
Om man sedan skriver 

15 FOE 
blir resultatet 

10 ok 

Ej nödvändigt 
namnge variabler 

Som ni sett behöver man inte 

2 
3 

B/SCR * B/SCR 0 DO DUr I + BLOCK ORor urDATE LOOP DROP 
CHECK-SAVE ( CHECK IF SAVE IS TO BE DONE 

4 
~ -
6 ...., 
I 

::: 
t:;. 

10 
1 1 
1·~' 

1·:' 
" .. ' 

14 

::0 23 ::::;CUR 
." ::::;(WE ::=;CR#" ::;CREEr" ~: 4 . R ." ON DU::;k? ('UN) " fcEY 
:::::9 = I F ::::;AVE eL::::; en ." ::::;CREEN" ::;CREEN If 4 • f~ . " SAVED" 
E L::::; E C l::::; EI\lD I F ; 
DO- KEY ( DO WHAT KEY SAYS ) 
Dur UP DUP DOWN DUP LEFT Dur RIGHT Dur NORMAL rnJP CRLF 
DUP END DUP COPY Dur TO DUP NEW QUIT ; 

---) 

alltid namnge variabler man vill 
använda, det räcker många 
gånger med stacken. Man kan 
dock deklarera variabler om 
man vill. Det sker på motsva
rande sätt som med CON
STANT: 

23 VARIABLE ANTAL 
skapar en variabel med namnet 
ANTAL som initialt har värdet 
23. Om man nu skriver 

ANTAL 
kommer inte värdet i variabeln 
läggas på stacken utan adressen 
till de minnesceller där varia
beln är lagrad. Tecknet för att 
hämta från den adress som lig
ger på stacken heter @ (= 
snabel-a, "kanelbulle" eller al
faslang). I Forth kallas det för 
Fetch. Fetch lägger sitt resultat 
överst på stacken (som de flesta 
Forth-funktioner gör) . För att 
lagra ett värde i en variabel 
använder man! (utropstecken) . 
Det uttalas Store och används så 
här: 

10 ANTAL! 
lagrar 10 i variabeln antal. 

ANTAL @. 
ger nu resultatet 

10 ok 
För att direkt ge värdet i en 

variabel utskrivet finns ett spe
ciellt tecken, nämligen? (fråge
tecken). 

ANTAL? 
ger resultatet 

10 ok 
Definitionen av ? ser ut så här: 

: ? @.; 

Alla variabler är heltal. I 
vissa system finns 32 bitars och 
16 bitars tal, medan andra bara 
har 16 bitars. Har man behov av 
andra typer av tal får man göra 
egna definitioner för att hantera 
dem. (Det finns superversioner 
av Forth som använder matte-15 L-~ _________________________________ ----' chipet AM9SII . Man får då 32 

::::;CF: # 6::::: 
e ( ::::;CR# 6::::: 
1 
.-:' 

FULLSCREEN EDITOR 

3 EDIT2 (MAIN LOOP ) 
4 TO EDIT TYPE SCREEN # AND EDIT2 ) 
c:: ._' 
1:.. C l::::; 1::::: ::::; PA C E::::; ." FORTH FULL::::;CREEN HIITOR " :: 0 ::::; PACE::::; 
7 DUP DUP :::;CREEN I . " ::::;CREEN " 3 . R 0 3 ::::;CUR l I ::::T -::::;CR FORMAT 
:::;: 0 UPDATE -::=;W 0 END-::;;W I 0 COLUMN ! e L I NE ! I"IARCi ::.: ::::;CUR 
',,' BECiIN 

le 
11 
12 

END-SW ~ €l= WHILE 
KEY DO-KEY COlUMN ~ MARCi + LINE ~ 3 + SCUR 

13 REPEAT 
14 UPDATE -::::;W t. I F ::::;AVr:=.: C u:; "" :::;CREEN " :::;CREEN t. ::;:: . R 

ELSE CHECK-SAVE ENDI~ FLUSH CR ; 15 
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bitars flyttal samt en mängd 
trigonometriska funktioner med 
hög snabbhet.) Man kan själv 
välja vilket talsystem man vill 
arbeta med. Internt represente
ras alla tal på samma sätt (bi
närt), medan all in- och utmat
ning passerar en rutin som kon
verterar till det talsystem man 
önskar. Det finns två fördefinie
radeord, DECIMAL och HEX. 
Vad de gör är att lagra värdet 10 
respektive 16 i en varia.bel som 
heter BASE. Denna variabel 
bestämmer formatet vid in- och 
utmatning. Om man vill ha ett 
annat format än hex - eller 
decimalt kan man själv lagra det 
värde man önskar i BASE. För 



att få binär in- och utmatning 
skriver ma n alltså: 

2 BASE I 

Se figur för ytterligare exem
pel. 

Hittills har Forth inte liknat 
något annat språk. Vi skall nu 
titta lite på de grundläggande 
uttryck man använder vid pro
grammering. nämligen I F-sat
sen och loop-strukturer. 

De som är bekanta med andra 
språk kommer att känna igen sig 
bättre nu . Forths stackoriente
ring lämnar tydliga spår när 
ma n studerar I F-satsen. Det test 
man gör i I F skall göras innan 
ordet I F skrivs. Som argument 
får då I F-ordet O (falskt) eller 
icke-O (sant). Om argumentet 
är sa nt . utförs de ord som står 
efter I F. Är det falskt. utförs det 
som står efter ELSE. När ett av 
alternativen är utförda kommer 
ma n till det som står efter EN
DI F (i en del Forth-system kan 
man skriva THEN i stället för 
ENDIF) . Vi skriver en funktion 
som skriver H EJ om argumen
tet är 5. annars H EJ DÅ : 

: MEDD 5 = IF. "HEJ" 
ELSE. "HEJDA" ENDIF; 
Se figur för körningsexempel. 

Slingor ersätter 
hopp av typen GOTO 

Loopar (slingor) kan man 
göra på många sätt. Eftersom 
Forth är ett strukturerat pro
grammeringsspråk finns inga 
hopp av typen GOTO utan man 
har i stället ett antal bra loop
strukturer. Vi skall visa två av 
dem. Vi gör en funktion som 
skriver ut alla jämna tal mellan 
2 och 20. 

: loop20111 DOI2*.LOOP 

DO får här 2 argument. Det 
som ligger högst på stacken är 
startvärdet för loopen (I), och 
det andra ä r gränsen för loopen 
(II) . Loopen kommer att snurra 
så länge styrvariabelns värde är 
mindre än gränsvärdet för 100-

pen . Inuti en loop skriver man 
ett I för att få styrvariabelns 
värde lagrat på stacken. I vårt 
fall har vi gjort detta, multipli
cerat med 2 (2 *) och sedan 
skrivit ut resultatet med punkt 
(.). Ordet LOOP markerar 
gränsen för loopen. Om man 
önskar en annan stegning än I i 
en loop kan man i stället för 
ordet LOOP använda + LOOP. 
Då måste stegningen ligga på 
stacken innan ordet + LOOP 
exekveras (definitionen av 
LOOP är sålunda: LOOP I 

+ LOOP ;). Forth har också en 
struktur av DO WHILE-karak
tär. Den ser ut så här: 

: LP20 O BEGIN DUP 20 < 
WHILE 2 + DUP . REPEAT 
DROP; 

BEGIN markerar början av 
loopen . WHILE hoppar till or
det efter REPEAT om det ligger 
noll överst på stacken, annars 
exekveras det som står efter 
WHILE. REPEAT hoppar till 
BEGIN . DUP duplicerar det 
som finns överst på stacken, 
DROP tar bort det som finns 
överst på stacken (DUP och 
DROP hör inte till WHILE -
loopens syntax). Kan du lista ut 
vad som händer i definitionen ? 
(Se fig för svaret.) 

Mångsidighet 
Forth finns för ett nerta I ma

skiner för den som är intresse
rad. Alla CP/ M-maskiner går 
att köra Forth på, men även 
ex vis RockweIl AIM-65, ABC-
80 och Vle-20 har Forth . Också 
till en så ny maskin som IBM :s 
persondator finns Forth att 
köpa. 

Of::: 
o CONSTANT NOLLA OK 
NOLLA 0 Of::: 
1 :::: + :~ : Cif::: , 

FOO ~ + 2 / ; OK 
5 Fuu 5 uk 

FOE FOO • , Of::: 
1.5 FOE 10 Cif::: 
23 VARIABL E ANTAL Of::: 
ANTAL OK 
• (:,:::4::: OK 

1 0 p,NT AL i Of::: 
ANT AL ~ • 1 0 Cif::: 
ANT AL 7-' 1 0 Of::: 

OK 

Den som vill veta mer skall 
försöka få tag på Byte Maga
zine, augusti 1980. Där finns en 
rad intressanta artiklar om 
Forths bakgrund och om hur 
man programmerar med de lite 
mer raffinerade funktionerna , 
Den som vill veta mer om hur 
språket fungerar internt bör läsa 
boken Threaded Interpretive 
Languages av Loeliger. Boken 
beskriver hur man bygger upp 
språk av den här typen och den 
händige bör kunna skapa ett 
eget system med ledning av de 
mångfaldiga exemplen. 

Som avslutning presenterar vi 
en mycket enkel fullskärmsedi
tor för editering av Forth
funktioner. Den som har till
gång till ett Forth-system med 
en terminal som har direkt mar
köradressering borde kunna an
vända programmet utan större 
ändringar. Det tog en kväll att 
skriva funktionerna och en 
timme att få det att fungera. 
Forth är lätt att debugga, efter
som man kan provköra sina 
definitioner en och en, 

Pröva gärna själv! • 

Forth till CP / M 
För den som är intresserad av 
Forth och förfogar över en 
CP IM-maskin finns en komplett 
Fig-Forth att köpa. Den inklude
rar all källkod (assembler) samt 
en körbar COM-fil på en 8-tums 
diskett med enkel packningstät
het. Beskrivning på alla Forth-ord 
samt källkod till en enkel Forth
editor medföljer. Priset är 280 
kr . Sätt in pengarna på postgiro 
89 83 98 - 3 (Peter Lagerberg) 
så kommer Forth på posten, 

Exempel på 
program; Forth. 
Se f ö texten . 

: MEDD ~ == I F " HEJ" Fl c;E "HE,lDA " ENDIF Of::: 
1 Mt:.DD Ht:. ,J[lÄ OK 
5 MEDD HE,] Of': 
10 t1EDD HE,]DÅ OK 

: LP20 0 BEGI N DUP 20 < WH ILE 2 + DUr • REPEAT pRnp OK 
OK 

LP20 2 4 6 ::: 10 12 14 16 1:::: 2 0 Of::: 
OK 

HEX Of::: 
.J.JlL OK 
DECIMAL OK 
• 256 OK 

0;;1:2 HEX • 200 OK 
DECIMAL 1234 HEX • 4D2 OK 
DEC I MAL 1. ::: 2 BA::;t:. i • 1 0010 OK 

OK 
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Snart sagt varje avancerad studio har utrustning från Teac. Och i hela världen är vi 
kända som nyskapare av teknik för proffsljud. 

Men det är inte det enda vi gör. 
Vi använder också all vår erfarenhet från proffsbranschen för att bygga högklassiga 

kassettdäck och rullbandspelare för hemmabruk. 
Faktum är att vi är ensamma om att tillverka både studio- och hemutrustning. Och 

det för onekligen en hel del gott med sig för dig som väljer Teac. 
Vi var exempelvis först med att introducera DBX systemet på studioutrustningar. På 

så sätt fick vi bort praktiskt taget allt brus och kunde öka dynamiken avsevärt. 

L ERFARENHETEN. KOM IN TILL OSS SOM TEAC: 
All HIFI-CONSULT. BORAs ST-RADIO. EGGVENA FRODDES HIFI. FORSHAGA HAGSTRÖMS RADIO. GÄLLIVARE ELEKTRONIK SERVICE. 
GÄVLE LJUDBYRÄN, MELBI & LINDSTRÖM. GÖTEBORG BJ-HIFI , LJUDKÄLLAN, ÄG RENS RADIO. HALMSTAD LJUDCENTER. HELSINGBOf:lG AB 
HEFOMA. HYLTEBRUK HYLTE LJUDCENTER. HÄGERSTEN ALFA RADIO. HÄRNÖSAND LJUDBYRAN. JÖNKÖPING US RADIO. KALMAR STEREC 
HIFI BUTIKEN. KARLS BORG MELlNS LJUDBUTIK. KARLSHAMN NYA CAYS RADIO. KARLSKOGA HÖGBERGS MUSIK. KARLSTAD GUSTAFSSONS 
MUSIK, ORYX. KATRINEHOLM KATRINEHOLMS RADIO. KIRUNA HIFI SHOPEN. KLIPPAN GÖRANS RADIO. KRISTIANSTAD NYMANS RADIO .. KUNGS
BACKA ELBE HIFI. LINKÖPING MOZART LJUDBUTIKEN. LUND LJUD I LUND, RADIO NILSSON. MALMÖ LJUD I LUND I MALMÖ AB, MALM O HIFI 



• 
Nu finns samma fantastiska DBX som standard på nästan alla kassettdäck och rull

bandspelare från Teac. 
Vi har också utrustat våra kassettdäck med 3 motorer - en annan finess som kom

mer från studiosidan. 
Och nu kommer vi med korrigering för EE-tape på höstens nya rullbandspelare. En 

facilitet som sänker bandkostnaden till nästan hälften, samtidigt som ljudkvaliten och 
dynamiken förbättras. 

Kom in i någon av HiFi-butikerna som säljer Teac och lyssna på anläggningarna 
som fatt sina bästa drag direkt från proffsbranschen. 

CENTER, ROSENS LJUDCENTER, STEREOCITY, STEREOHÖRNAN. NORA LJUDBUTIKEN. SALA SALA SOUND. SKARA KÄLLS TV SERVICE. 
SKELLEFTEÅ HIFI SHOPEN. LJUDSHOPEN. STOCKHOLM L. BENGTSSONS LJUD & VIDEO, SÖDERBERGS RADIO. SUNDSVALL LJUDGRUPPEN. 
SÖLVESBORG BERTS HIFLUDDEVALLA TON STUDIO. ULRICEHAMN HANSSONS RADIO. UMEÅ STEN SOUND. UPPSALA LW RADIO Ku ngsgatan, 
LW RADIO Strandbokilen. VARBERG HOBBY ELEKTRONIK. VÄSTERVIK SOUND SERVICE. VÄSTERÅS AR OS LJUD, BOOM LJUD & BILD. VANERS
BORG SO-LJUD- CENTER. VÄXJÖ ALMQVIST & WIKSELL, GÖRANS HIFI CENTER. ÄNGELHOLM WALLINS HIFLÖREBRO PRIVOX. ÖRKELLJUNGA 

STIGS MUSIK. ÖSTERSUND STEREOTORGET. Vi marknadsfö r TEAC. BETOMA TEL. 08/ 820280. 
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av mina studenter 10-15 år efter 
det de tog examen, och jag ka n på 
så vis titta i facit för att se vilka 
delar av min undervisning som 
stått sig och vad som med tiden 
kommit att framstå som mindre 
väsentligt .. . Å andra sidan kan 
jag följa rätt detaljerat vad de gör 
med det jag lärde ut till dem, och 
jag kan dra nytta av den kunska
pen vid planläggningen av min 
kommande undervisning." 

Sedan företaget grundades 
1964 har Bose inte lanserat flera 
än nio produkter sammanlagt (på 
hemelektroniksidan , alltså). Vår 
fråga blir: Hur är det möjligt att 
mot den bakgrunden försvara fir
mans stora kostnader för forsk
ning och utveckling? 

"Ja, först och främst handlar 
det om att jag inte behöver fö
rankra något hos några aktieägare 
eller stå till svars för någon bo
lagsstämma . .. Bose är ett helt 
och håller privatägt företag och 
jag är majoritetsägare", deklare
rar Bose fryntligt. 

"Jag rättfärdigar utgifterna in
för mig själv på den grund a tt det 
kan ta tio år att få fram något 
reellt nytt i produktväg. Under nio 
av de åren är projektet en ekono
misk belastning. Men under det 
sista året kan projektet mogna i en 
marknadsprodukt i stil med 
90 l-högtalaren och dess efterföl
jare, vilka bröt ny mark inte ba ra 
i termer av återgivningskvalitet 
utan också då det gäller insats och 
användning av nya material." 
Bose tillfogar, att också forsk
ningsprojekt vilka inte direkt ger 
avkastning i nya produkter vanli
gen avsätter ökad kunskap inom 
firman, något som senare kan 
resultera i något nytt och avvi
kande. 

" Men långt ifrån hela vår forsk
ning är inriktad på att få fram 
hemanvändbara produkter. Så 
t ex använder vi en unik typ av 
rektangulär tråd till framställ
ningen av våra talspolars lind
ningar. Vi fann, att sättet man 
måste linda tråden krävde spe
ciella maskiner men några sådana 
av det slag vi behövde visade sig 
helt enkelt inte existera på den 
vanliga marknaden. Alltså tving
ades Bose Corporation att kon
struera och bygga sin egen ma
skin. En hel rad av våra produk
tionsverktyg har tillkommit så. 
Mycket av vår forskning kanalise
ras inte heller just till slutproduk
ten utan ofta till sätt att mäta 
kretsar, till att få ner toleranserna 
eller att få fram den hårdvara vi 
kan behöva i arbetet på den slut
liga produkten", berätta r Amar 
Bose. 
~ Också Kanada har känning av 

de problematiska konjunkturerna 
och deras återverka n på hemelek
troniken. Sålunda gick en av lan
dets ä ldsta hi fi-affä rskedjor, 
Payette Radio i Montreal , över
styr i somras. Payette var nu inte 
störst i bra nschen, men konkursen 
va r desto anmärkningsvärda re då 
den familjeägda firman hade a nor 
ända bort t.ill rundradions tidi
gaste daga r i börja n av I 920-talet. 

Bara några dagar sena re var 
nästa stora konkurs ett faktum då 
provinsen Quebecs största kedje
företag inom audio kastade in 
handduken . 

Till detta kommer tre andra 
konkurser, a lla i Onta rio, och a llt 
sammantaget befa ra r ma n i Ka
nada att smälla rna ha r undergrävt 
ekonomin för några av de mindre 
och sjä lvstä ndiga distributörerna 
som leverera r till kedjorna. 
~ Kemi- och läkemedelskoncer
nen Pfizer Inc, som är en stor 
leverantör av mineralprodukter, 
pigment och meta ller till färg- och 
magnetba ndsbra nscherna, lanse
rade under 1981 en fa milj av nya, 
koboltberikade pa rtiklar som man 
kallade Pferrico. Praktiskt taget 
inom några veckor bjöd flerta let 
av världens stora ba ndtillverkare 
ut nya eller förbättrade ferrooxid
formler av högbiastyp, vilka ma n 
lovade skulle ha upp till 2 dB 
bätt re s/ n och omkring 1,5 dB 
bättre utstyrbarhet gentemot fö
regånga rna. 

Alla de här nya banden utnytt
ja r förstås inte Pfizer-partikla r. 
Så hävdar t ex Son y att ma n sjä lv 
står för pa rtikla rna i nya UCX
S-kassetten "från börja n till slut" , 
och i sällskap ä r man då med ett 
antal andra band-kolleger, vilka 
säger a tt deras förbättrade ba nd 
kommer sig av "egna utveck
lingar". 

"Det finn s avsevä rda skillnader 
mellan de resultat olika tillverkare 
kommer fram till med den här 
partikel typen", kommentera r en 
talesma n för Pfizer. "Varje kund 
har sina egna metoder då det 
gäller förfining av pa rtikeln , för 
begjutning av bandbasen, och så 
vidare. Allt sådant påverkar para
metrar som s/n, frekvensgå ng och 
a llt sådant." 

Det som flerta let av de nya 
partiklarna har gemensamt ä r att 
de är mindre och jämnare än den 
föregående generationen med ko
bolt som adsorbent med ferro
oxiden (de två substa nserna för
enas vid ytskiktet dem emella n) 
med motsva rande förbättringa r i 
sådana elektromagnetiska egen
skaper som remanens (förmågan 
att lagra en inspelad signa l över en 
längre tid) liksom koercivitet (för
måga till magnetisering) . Tack 
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vare den mindre, likformigare 
pa rtikelst rukturen bli r det enklare 
att belägga plastfilmbasen och det 
gå r att "packa" partiklarna tä
tare, vi lket ger högre utsignal och 
minskar bakgrundsbruset. Pfi zer 
menar att utöver ti llverkningseko
nomin som ligger i a tt anl ita en 
stor, specialiserad leverantör av 
partiklar fra mför att själv försöka 
få fram egna, får man förbätt
ringa r i tek nologi och forsknings
resultat, vilka inte de enski lda 
bandfabrikanterna kan uppnå på 
egen hand . 

Utöver anvä ndning i kompakt
kassetter letar sig de nya partikel
kompos itionerna i stiga nde ut
sträckning över till de dyraste 
mikrokassetterna och givetvis till 
videosida ns kassetter, sä rskilt 
H Gtypen inom VHS-fam iljen. 

Samtidigt ha r Pferromet-fer
ro-formeln oc h dess rena metall
partikl ar leverera ts i rätt stora 
mä ngder till sa mma av nämare. 
Några särskilda prestandahöj
ningar utöver de tidiga re kända 
verkar inte ha kunnat noteras men 
däremot ett överraska nde högre 
utbud av meta ll band . Vissa bedö
ma re a nser a tt det finns mera av 
dessa omst ridda högprisba nd ä n 
något reellt behov sva rar mot. 
Men a tt tillverkarkostnaderna 
sj unkit borde vara klart och likaså 
a tt en viss prissänkning skett i 
deta ljha ndelsledet under 1982. 

Den elektrokemiska bel ägg
ningsprocess som Matsushita ex
perimenterat fram för si na s k 
A ngrorn- mikrokassetter har nu 
gå tt vida re till också andra firmor 
som ett sna bba re och billiga re sätt 
a tt få fram mikrokassetter med 
utvalda egenskaper för krävande 
a nvä ndning. För att göra tapen 
lå ter man en joniserad remsa film 
gå igenom en elektriskt laddad 
meta llförå ngning. Skiktet utfä lls 
på ba ndbasen genom elektrosta
tisk påverkan, vilket ger en snabb 
och jämn avsä ttning av ren metall . 
Ha ken är a tt beläggningen är 
mycket tunna re än den ma n får 
med oxider eller meta ll pulver an
bragt på traditionellt sätt , vilket 
medför att metoden lämpa r sig 
perfekt för de små mikrokasset
terna men däremot, åtminstone på 
teknologins nuva ra nde stadium, 
inte lämpar sig för de större for
ma tens kassetter. Ba ndindustrin 
sä tter sina förhoppningar till den 
här metoden då det ska ll börja 
ha ndla om 8 mm videota pe a tt 
a nvä ndas i de nya mini-kame
rorna och spelarna inom loppet av 
1-2 å r från nu . 

Inget tyder på något teknolo
giskt stopp vare sig för ba nden på 
a udio- eller videosidan i termer av 
ny partikelbesiktning. Så är bl a 

Pfi zer målinriktat sysselsa tt med 
en förfinad Pferrico med än nu 
högre densitet, vi lket man hoppas 
skall avsätta 1-2 dB mera ifråga 
om s/ n-spec på kompaktkassettsi
dan och likaså ge förbättringar 
som känns a ngelägna ifråga om 
VHS - och Beta-kassetterna. 
~ Under det att vissa tillverkare 
har satsa t på nya band där man 
nyttiggör sig de nya , mindre ox
idpartiklarna har Scotch-3M och 
några till inte brytt sig om någ ra 
ka mpanjer - de ha r bytt till de 
nya koncepten i tysthet , utan a tt 
underrätta publiken . Den lite skif
tande policyn med att ändra form
ler och sa mma nsättninga r liksom 
att förbättra de befintliga uta n a tt 
tillkännage saken offentligt har 
givi t upphov till en viss debatt 
bla nd yrkesfolk på både a udio
och videosidan : 

- På den tiden a lla utan un
dantag mås te a nvända "rull
band", inte bara för rent studio
bruk, kunde ma n a lltid lita på 
fabrikat och ba ndtyp, säger en 
inspelningsverksam frilans till 
mig som kommentar. (A lla stu
dior a nvänder givetvis också band 
i dag, och de är liksom radiobola
gen etc ytterligt noga med a tt få 
likformiga levera nser, där förra 
årets tape inte avvi ker från årets . 
Kva litetskontrollen för a lla slags 
yrkesa nvända band är rigorös, ef
tersom slutanvändaren måste 
kunna lita på a tt resultaten blir 
likformiga och förutsebara .) 

- Men det dä r gäller inte lika 
mycket för kassettbanden av i 
dag, sä rskilt inte i fråga om de 
bästa fa brikaten , fortsätter vå r 
sagesman, som i likhet med rä tt 
många a ndra funnit att han nu
mera fördela ktigt kan lägga över 
på kassetter en hel del som tid i
ga re gjordes med stora bandma
skiner: 

- Kassettba ndstillverkarna 
verkar hela tiden företa stegvisa 
ändringar, så a tt två levera nser av 
ett visst märke och typ ka n ha rä tt 
olika egenskaper gentemot va r
andra, heter det. 

En leverantör som öppet pre
senterar de kontinuerliga änd
ringar och förbättringar som in
förs är japa nska TDK, vilket tyd
ligt rendera r firman erkännande 
från många a nvä ndare. USA
chefen Ken Kohda är också be
stämd i fråga om denna policy: 

"Vi är övertygade om att kö
pa rna är berä ttigade till våra se
naste rön och till va rje teknisk 
förbättring vi kan införa! Ibland 
kan det ha ndla om massor av dem 
på en gång - några då först ås 
mycket blygsa mma i stil med 
ändringar av sa mmansättningen 
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för plas tmassa n eller gjutprocedu
ren för någon detalj som en rull
pos t eller så - av vilka en hel del 
kommit fra m under flera års för
sök inna n vi gå r ut med en ny ta pe, 
eller vi besluta r a tt ka lla den ' ny'. 
Skulle vi hitta på ett nytt typna mn 
för va rj e liten ä ndring skull e vi 
inte få göra a nna t hela daga rna. 
Full förv irring skulle uppstå både 
i ha ndels ledet och bla nd kö
pa rna." 

De tillverka re av ba nd som 
de la r denna princ ipiella syn på 
sa ken mena r doc k a tt meda n en 
hög g rad av tillförlitlighet och 
konsistenta da ta ä r a vgöra nde fö r 
"rullba nden" , som mer eller 
mindre enba rt sikta r på yrkes
bruk , ä r vidma kthå lla ndet av mik
rotolera nser va rje göt si nsemella n 
kna ppast så viktigt på den stora 
a udioma rknaden, dä r kö pa rna 
hellre vill ha en topprodukt va rje 
gå ng de ha ndla r ta pe . " Må nga av 
förbä ttringa rna ha ndla r om så
da nt som ma n inte ka n hö ra", 
mena r Kohda. " Det ä r ba ra i 
mä ngdsa mma nha ng, då VI gör 
må nga nog av ba nden och då dä r 
finn s en magneti sk pa rtikel som 
avgöra nde skilj er sig frå n tidiga re, 
som vi för det till torgs", mena r 
TDK-folket genom honom. 

Vi kä nner en leda nde bedö ma re 
av videoba nd för hema nvä ndning 
som ha r kä nsla n av a tt vad öra t 
inte ka n urskilja ka n öga t ta till 
sig. 

" Det råder nog inget tvivel om 
a tt det existera r mycket mera 
inkonsistens i fråga om hemvideo
ba nd mella n pa rti oc h pa rti frå n 
till ve rka rna, och de skillnaderna 
ka n påverka såvä l video- som a u
diopresta nda ", heter det frå n ho
nom. Viss t gå r det a tt upptäcka 
om ma n vet vad ma n ä r ute eft er 
- olikheter i kromina nssig na L fre
kvensgå ng, drop outs och d ylikt. 
Eft ersom tillve rka rna ideligen 
ä ndra r sina produkte rs sa mma n
sättning blir skillnaderna stora då 
ma n jämför mot sa mma mä rke 
och sa mma ba ndtyp ba ra ha lvå ret 
sena re." 
~ Slaget om det dä r "definitiva'''' 
a ntibrussystemet bölja r fra m och 
å ter, a llt e ftersom de a na loga 
ba nden och ski vorna verka r gå lite 
aven ny vå r t illmötes och utsik
terna för de dig ita la ski vorna, 
å tminstone vad den stora mä ng
den a udioa nvä nda re i orda me
rika beträ ffa r, ve rka r bli a llt d ys t
ra re . 

Så lunda uppva ktas nu a ll vä rl
dens a ppa ra ttillverka re med det 
senaste, integrerade kretsa r för de 
tre s tora na mnens a ntibrus, nä m
ligen Dolby, dbx och CX, det 
sena re som ka nske ä r beka nt frå n 
CRS T echnology Center. 

De integrerade kretsa rna stä ller 
sig ju vida enkla re för a ppa ra ttill
verka rna a tt bygga in och trimma, 
detta gentemot de ä ldre, diskreta 
kopplinga rna över t o m fl era 
kretskort i elektroniken . Dä rfö r är 
respektive sys tems sna bba fra m
gå ng av hä ngigt fö rst av fö rekoms
ten aven passa nde ic, dä rn äst av 
kretsens tillgänglighet i stora 
mä ngder och det tredje ha ndla r 
givetvis om priset. 

Utvecklingen av Dolbys 
C- bricka ledde till a tt kretsen 
kö ptes fö r inbyggnad i 11 2 pro
dukter , enligt senaste rä kningen. 
Mest ha ndla r det förstås om kas
settdäck, vilka berä kn as nå ut till 
1,5 miljoner köpa re vä rlden över, 
f ö . Arbetet på a tt få fra m en ny 
lågspä nningskrets på en bricka få r 
till fö ljd a tt ino m något å r köpa
ren aven s k personlig spela re 
("gå nglå t") av Wa /k m an-t ypen 
eller en bilstereoa ppa ra t ka n få 
fö rde la rna med C-versionen . En 
som tä nker bygga in Dolby C i 
firm a ns Beta-videospela re för ste
reo ä r Marantz, och Matsushita
gruppen ha r reda n B-Dolbyn i 
VHS-spe la rna dä r stereo erbjuds. 

Oc kså dbx ha r kommit upp med 
en lågspä nningskrets, utvecklad i 
sa ma rbete med Ma tsushita (se 
fö rra numret av RT). Det ä r inte 
ot roli gt a tt bilstereoa ppa ra terna 
med National Panasonic-mä rk
ningen få r såda n dbx inom loppet 
av tolv må nade r frå n nu - och 
reda n finn s ju en gå nglå t med dbx 
a tt få . Technics ha r ju över lag 
gått in för dbx i sta nda rd upplaga , 
ehuru mycket utvecklad , i mä r
kets kassettdäck, liksom Teac, 
Ya maha, Ma ra ntz och Kenwood 
m fl . Firmor, vilka reda n erbjuder 
dbx-fö rsedda bi Istereoen heter 
och/ e ller sepa ra ta inkoda re ä r 
utom dbx sjä lv t ex Alpine oc h 
Rockford-Fosgate. Hittills har 
dbx bev ilj a t över 20 tillverka re 
licens för a nvä ndning av va lfri 
integra tion och mot slutet av I n2 
tros över en miljon mä nn iskor 
vä rlde n över a nvä nd a någo n form 
av dbx-avkoda re. 

U nde r det a tt Dolby och dbx 
kä mpa r om ma rkn aden fö r he m
ma te riel, bilstereo oc h po rta be l
a ppa ra te r koncent rera r sig CX 
utes luta nde på skivavspelning. 
Som beka nt hävdas de n kretse n ge 
20 dB ökning av s / n och a tt göra 
skivy torna tys ta till det omä rk
li ga. 

I nte överraska nde ä r CX na m
net på videodi sksida n, uppbacka i 
av både P ioneer ( Lase rDi sc) oc h 
RCA (CED). På området gram
mofonskivor inta r C X en kl a r 
a ndra pl a ts ba kom dbx i fråga om 
a nt a let kodade skivor, 56 mot över 

200 (gä ll er US A enba rt ). Men 
CX stöds inte ba ra av moderbola 
ge t C BS oc h dess skivmä rken uta n 
även av RC A, av WEA-gruppen 
(Warner, Electra, At lantic ) oc h 
flera ä nd å . 

Det fi nns också en ic-CX. som 
a nvä nds av japa nska Onkyo i fi r
ma ns se naste receiver. men det 
fi nns ä nnu ingen CX i lågs pä n
ni ngsupplaga . Efterso m C BS inte 
ser någon möjl ig ti ll ä mpning för 
skivspe lning i bila r eller över små 
porta bl a enheter kom mer det t ro
ligen he ller a ldrig a tt uppstå be
hov av någon. 

Lågspä nningskretsa r ä r tvin g
a nde nödvä ndiga fö r utveckling av 
porta bela ppa ra tur och bilburna 
enheter eftersom effektbehovet 
ka n sä tta en kriti sk grä ns fö r 
funkti onerna . Tidiga re ic-ge nera 
t ioner krävde ma tning med hög re 
strö m ä n de n senas te generationen 
för lågspä nningsma tni ng, a lterna
t iv t fl era ba tterier - dbx hävda r 
j u att kretsen ka n fun ge ra på så 
lite som 1.8 V. Ju snå la re kretse n 
ä r, des to mindre och kompa kta re 
ka n a ppa ra ten göras. 

Ett pa r av de öv riga a ntibrus
kretsa rna ha r, som det verka r, 
ingå tt e tt slags sepa ra t fred: näs ta 
å r vä ntas JVC:s S uper AN RS, 
som i vissa fa ll ha r likheter med 
både Dolby och Telefunkens se
na re la nserade HighCom, för
svin na frå n märkets bä ttre däck 
oc h ersä ttas med C- Dolbyn. På 
sa mma gå ng kommer JV C a tt 
medges rä tt till a tt mä rka gä ngse 
ANRS med A NRS / Dolby B. 

Sanyo utvidgade nyligen sitt 
S uper D-progra m till e n ny recei
ver, me n koncernen ha r numera 
ingå tt licensavta l med Dolby om 
a tt a nvä nda C-kretsa r i flert a let 
av de nya modellerna som kom
me r. 
~ För en tid seda n tog sig James 
R Lansing Sound, JBL, fö re a tt 
a nnonsera a tt "a 300 dolla rs rece i
ver is now sta te of the a rt " i fråga 
om å tergivningskva litet , och a tt 

om någon entusiast beta la r mera, 
sla nta r ha n helt enkelt upp för 
mera effekt eller ext ra hög ta la r
utgå nga r men icke fö r något 
bä ttre ljud. H ette det. 

Budska pet vå llade en mycken
het a rga kommen tarer från a ud io
fi ler , ha ndlare och även and ra 
tillverka re, mera specia liserade på 
elektronik ä n Los A ngeles-företa
ge t. 

A nnonsen innehöll också detta: 
" Då en köpa re bränner 700 dollar 
på en receiver och 300 för ett par 
högta la re blir a nläggninge n be
grä nsad t ill vad högta la rna fö r
må r . I grund en ha r vå r vä n kö pt 
ett syste m fö r 300 doll ar. Vä nder 
vi nu på de t he la så a tt 300 läggs 
på receivern och de 700 inves teras 
i högtala rna, ja då ha r denne ma n 
få tt ihop ett superbt system fö r 
sa mm a pengar ." 

- Nonsens' skr ia r Newton 
Chanin, vd för Adcom, ett lite t 
bolag som är inri ktat på s k a ud io
fi lmateri el i må nga fo rmer: stä r
ka re, högta la re oc h tuners etc. 

- Det som görs gä lla nde i a n
nonsen ä r inte sa nt och ha r a ldrig 
var it. Enva r lite insatt i det hä r vet 
a tt en receiver fö r 300 dolla r utgör 
en a llva rl ig begrä nsning i va rje 
uppsättning . G rundl ägga nde tror 
VI a tt a udiovä nnerna a lltid ha r 
insett a tt e tt vä lbala nserat sys tem 
utgör bäs ta investeringe n, tack 
vare a tt det ge r ett lå ngvarig t 
ut byte. 

Den upprörde C ha nin å beropa r 
såda nt som otillräck liga ma rgina 
ler ("överstyrni ngs reserv"), ha lv
taskiga pres ta nda i radiode l oc h 
förfö rstä rka re som frä msta nack
dela r med en 300 dolla rs receiver. 

" En såda n lös ning kommer 
ve rkligen a tt stä lla krav på högta
larnas verka n. Vill ma n uppnå 
sådana res ultat som de n hä r a n
nonsen fö respegla r, mås te en kö
pare beg rä nsa sig t ill högta lare 
med hög verkningsgrad mera ä n 
hög t ill fö rl it lighet. " S triderna 
gå r vidare! • 

I ~i!!iOMVIDEOltJSA: I 

Träna bättre med video! 
Video-publiken kartlagd 
Alcoa gör satellitdiskar 
•• A lltseda n den gå nge n de 
fö rsta ba ndspel a rna (e ller tråda p
pa ra tern a) kom ut i ha ndeln un
der I 940-ta lets sista å r ha r stude
ra nde a nvä nt de m fö r a tt öva 
språ k, trä na gehör ell er lik na nd e 

liksom skådespela re har haft ma
skinerna till a tt stude ra in sina 
roll er oc h mä ngder av a ndra yr
kesfö reträda re ha r ba nda t in ta l 
oc h toner fö r de mest skifta nde 
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be hov. u har vi få tt videospe
la rna som återge r önskade fö rlopp 
också i bild . oc h en ka tegori som 
näs tan omgående drog nytta av 
det va r a ll a slags Sporlutöva re och 
idrottsfolk. från golfa re till body
bu ilders. 

Nyligen tog General Electric 
fasta på det där och inl edde en 
se ri e "c linics" i Tampa. Florida, 
oc h Sa n Fra ncisco, Kaliforn ien, 
där elitlöpa ren Craig Virgin och 
några andra cha mpions lärde ut 
hur ma n sä tter kamera oc h vi
deoe nh et i a rbete för a tt analysera 
träning. fo rm och stil a r i olika 
id ro t tssa mmanha ng. 

Pi lot programmet fö rl ades till 
Tampa infö r ett smått klassisk t 
lopp i USA. en sträcka som ka ll as 
Gasparill a Dista nce Classic. med 
i å r om krin g 300 löpare anmälda. 

G E hade inbjudit envar över 18 
å r fö rsedd med lä mpade sprinter
dojor att age ra framför kame ran 
ge nom att springa på en elektri sk, 
stati onä r "bana" , där man kan 
mäta vederbörandes hast ighet och 
a rbetsbelas tnin g. Med insa ts av 
dels va nli ga videobilder. de ls slow 
motion. reverse ring. zoom-studier 
och frys ning av förl opp kun de 
därpå löpa rn as va ri erande stil ar 
ana lyseras av Virgi n och lagle
da rna från Universi ty of Florida. 
vilka uppehöll sig vid sådana av
görande saker som kroppsställ 
ning, steglängd. ansä ttning. ar
marn as hållning och fjädrings rö
rel sen hos fo ten m fl faktorer hos 
en va r deltaga re. Omedelbar upp
spelning skedd e över en storb il ds
monitor och ingen avgi ft togs ut. 

F rå n G E föreligger n u en bro
sc hyr med tips i fr åga om löpning 
och hur ma n bäs t anvä nder vi _o 
deogrejer fö r att bätt ra på trä
nin gen och de idrottsli ga presta
tionern a. 

~ Har någon till äventyrs fund e
ra t öve r hur en jämförelse med 
den genomsnittlige amerikanska 
videoäga ren skulle ut fa ll a (kanske 
inte sä rskilt troligt . får jag 
medge)? Men ändå. markn adsav
delningen fö r tidningen Pent
hOl/se har genomfört en studie 
som av a tt några överraska nde 
uppgifter. 

io av tio videomas kinsäga re i 
USA ä r mell an 18 cch 49 å r med 
ett medi anvärde om ca 30 år. Så 
gott som nio av tio möj liga tog 
högskoleexa men eller studerade 
för akademi ska betyg på sin tid , 
och 7 I procent tjäna r 25 000 dol
la r eller mera. Populati onen do
mineras av män oc h fl erta let -
96 % - lade ned å tminstone 800 

dol lar på spela ren (då det här 
sk rivs ligger dolla rkursen på sin 
högsta höjd någonsi n med över 6 
kr, va rfö r direkta jä mfö relser blir 
missvisa nde; red:s k omrn. ) . 

Ti ll frågade va rför de köpt video 
svarade 16 % att de gilla r "nya 
saker och spännande produkter". 

äst största gru ppen, 12 %. angav 
flexi bil iteten oc h tidsk iftsmöj lig
heten. På fråga n varför just det 
aktuella mä rket va lts, sva rades 
det. föga överraska nd e, att pr i et 

utgjort motivet fö r köpet, 23 % 
uppgav detta. Spela rens fin esser 
lockade som god tvåa och på 
tredj e plats, 17 %, hamn ade skälet 
"till verkare ns renomme". 

Tre fjä rd edela r anvä nder sina 
spelare huvudsakli gen till a tt 
spela upp programband ut ifrån. 
Nästa n lika många , 71 %, nyttja r 
maskinern a till a tt banda in eter
sä nda program och sedan titta på 
dem medan ba ra 2 I % mena r att 
de gör si na egna hemvideopro-

Dc hä r fotona visar hur det såg ut då Genera l Electric kände sig 
för med sitt Videos ports program i Tampa, Florida. strax före ett 
stort lopp med flera hundra entusiaster anm älda. Ett liknande 
stort sprin te rlopp gick i maj i å r i San Francisco, the Bay to 
Breakers Race. och även där va r videoteamen ute fö r att hjä lpa 
del taga rn a finna sin rätta fo rm . 

Överst lubbar a lltså en löpare på den elektroniska banan dä r 
hans prestanda kan mätas. Han övervakas av en känd USA
löpa re. och så spelas bandet upp över en monitor och ana lys sker 
av a ll a rel eva nta fa ktorer. Det hä r ha r blivit mäkta populä rt i 
USA. oc h tek niken gå r ju obehindra t att applicera på det mesta, 
från golfslag till ba lett . 

Om någon undra r, så bytte programmet namn från G E 
Sportsight till Videosport , vinj etten längst upp används inte 
mera. 

62 RADIO & TELEVISION - NR 9 - 1982 

gram. 
Av dem som köpte eller hyrde 

något slag av band under de se
nas te tolv månaderna utgör 82 % 
ka tegorin som säger a tt de an
vä nde blanktape, medan 76 % 
hade köpt eller hyrt fä rdiga pro
gramba nd ; filmkassetter alltså. 
Genomsnittsanta let köpta blanka 
band under å ret blev tio medan 
14 % uppgav att de köpte 2 I st 
eller fl era nya band under samma 
period. Nästan hälften av a lla i 
enkäten hade byggt upp ett eget 
videotek , medan 26 % bara sparar 
programmen under en begränsad 
tid , innan något nytt bandas in . 
Den "typiska tapen" verka r bli 
återanvä nd sju gå nger, fa nn un
dersökarna. 

I fråga om filmk assetter hyr sju 
av tio äga re medan nästan sex av 
tio köper programva ran. Det som 
då köps utgörs av spelfil mer till 
6 I %, porno till 50 %, musikpro
gram till 14 %, sport till 9 % och 
ba rnprogram till 5 %. 

Hyrpubliken väljer porr-erotica 
fö rst med 74 %, spelfilmer få r 70. 
musik av skilda slag 21. sport 13 
och ba rnfilm 1'4 %. 

Över hälften av de undersökta 
hushållen köpte minst två film
kasse tter. medan 44 % uppgav att 
de hyrde elva eller fl era titla r 
under å ret. Såväl hyrande som de 
köpa nde på peka r a tt de gjort 
mera härvidlag än å ret innan -
hyrbenägenheten hade så lunda 
ökat med hel a 6 1 %, vilket kan 
stä ll as mot en ökning om 34 % i 
fråga om köp av kassetter. Ett 
betydande anta l, 47 %, uppger a tt 
de numera i mindre grad titta r på 
na tionstäckande o c h loka la ka
na ler mot läget fö r ett å r sedan, 
fas tän undersökningen visa r a tt 
videospela rägarna som grupp an
slå r färre timmar framför tv- mot
taga ren än ett riksgenomsnitt av 
manlig publik i USA. Närapå 
dubbelt så många, 55 %. har till 
gå ng till kabel-tv-service och 38 % 
abonnera r på någon betal-tv
tj änst. 

~ Sony-a ktien steg på ew 
York-börsen till näs tan toppni vå 
- kursen stannade under den för 
högst vä rderade papper - en dag 
nyligen som följd aven rapport 
om att bolaget hade fått fram en 
teknik för att fö rbättra 
broadcast -tv-bi Ider . 

Man hade aptera t digita lteknik 
på en vanlig, analog tv-sändning, 
sade en företräda re för Sony, och 
hä rigenom minska t ner tiden det 
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DIRFÖR VIUER 
ÖGONEN VIDEO 2000 
BÄST I TEST VIDEO 2000 
Hemligheten med den fina bild kvaliteten på 
Video 2000 ligger i en helt ny bildteknik . 
Den kallas DTF. DTF är en förkortning av 
Dynamic Track Following. DTF gör att 
video huvudena i bandspelaren styrs exakt 
rätt när du spelar upp ett band. Du får alltid 
en stadig bild utan störningar. 

I tester och bedömningar som tidningar och 
experter har gjort så ligger Video 2000 i topp. 
Och det ärvanliga människor som har litat på 
sina ögon och öron när de gjort bedömning
arna. T ex i Aftonbladet 15/11 1981 och 
Arbetet 9/12 1981 . 

Aftonbladet 
Betamax Video 2000 VHS 
14~ 22~ 12~ 

Arbetet 
Betamax Video 2000 VHS 
21~ 27~ 19~ 

DIRFÖR VILJER 
ÖRONEN VIDEO 2000 
BÄST I TEST VIDEO 2000 
Ljudet får också fina betyg i bedömningar. 
Video 2000 har ett system som minskar 
bruset- DNS som betyder Dynamic Noice 
Suppression. Det är gjort speciellt för video. 
Du hör bara det du ska höra. I ng et brus i 
bakgrunden. 

Överlägset bäst i stor tysk test 
Den stora tyska konsumenttidningen DM 12/81 
(Deutsche Markt) gjorde ett verkligt grund-
ligt test av bildkvaliteten på video. 20 utvalda 
personer fick bedöma bildkvaliteten hos 10 
olika videobandspelare i en rad olika testsi
tuationer. I testet deltog 5 VHS, 3 Betamax 
och 2 Video 2000. De båda Video 2000-
modellerna vann klart före alla andra. 

BETA-
MAX VHS 

Ytterligare skäl att välja Video 2000 
DTF - den nya bildtekniken hos Video 2000 - gör också att du får fin bildkvalitet när du spelar 
in ett TV-program. Video 2000 kan ställas in i förväg för att helt automatiskt spela in program 
som du väljer. Ytterligare en fördel med Video 2000. Kassetterna går att vända så att du får 
dubbel speltid. Du kan få upp till 8 timmar på ett band. 
Om du är ute efter färdiginspelad underhållning så finns alla de fina filmerna från de stora 
filmbolagen på Video 2000. 

Om du vill ha detaljerna kring de tester som nämnts skriv ti ll Video 2000, Box 5521 , 114 85 Stockholm 
VIDEO 
t4·1.1.) PHILIPS 
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En svårslagen kombination. 

QOAD 44 
Möjligheternas försteg . 

Kon/ak/a oss 
för yllerligare information. 

&JR/THELLMOD 
SORTERARGATAN 2 - 16226 VÄLLINGBY - TEL 08-7390145 

Info rmatlonstJ ansl 21 

QOAD ESL -63 
Elektrostatisk högtalare. 

QOAD 405 
2 x 100 W slutsteg. 

IP730 - nutt ilntanninstrumant 
frln Unilohm 

Unaohm 730 - det senaste i raden av lättarbetade 
antenninstrument för installation och service på alla 
slags antennanläggningar för TV och radio. 

Framtidssäker - klarar dagens TV-band och de vi 
får i morgon. Mäter signalstyrka, presenterar frek
vensspektrum och ger naturligtvis också vanlig TV
bild. Med horisonteliluppfunktion om du så vill. 
Klarar också FM-radio och har dessutom stereoin
dikering. Nät- eller batteridrift. Liten och behändig. 

Ring oss för mer information om nya EP730 och 
det övriga Unaohm-programmet som omfattar alla 
typer av instrument för RTG-service. 

Racal-Decca Svenska AB 
Box 27 105, 102 52 Stockholm Tel 08 • 67 00 80 
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tor av fabrikat Conrac. 
• Xerox Diabio skönskrivare för
sedd med egentillverkat ändlöst 
diagram och mjukvara för grafik 
i storleken 15 tum gånger 100 fot. 
• Två kort med parallellportar 
och reläer för 8 bitar. 
• Fjärrkontrollkort från ScinT
ronics, som kopplas samman med 
ett kontrollsystem av typen BSR 
X-JO som arbetar över nätet. Det 
kan regleras upp till 64 lampor 
med till/frånslag eller kontinuer
lig inställning av ljuset. 
• Ett 20-tal kontrollerade ut
gångar som beskrivs senare. 

Eftersom nämnda delar inte 
fanns att tillgå som färdiga pro
dukter eller till rimliga priser blev 
det nödvändigt att konstruera och 
bygga dem själv. Var i huset de 
olika delarna finns ser vi i fig 2. 
De är utmärkta med nummer som 
vi även återfinner i det elektriska 
blockschemat ifig I. där även text 
anger funktionen. Dessa nummer 
är utmä rkta med en parentes . 
Förväxla dem inte med nummer 
inom hakparentes, som anger re
ferenser: Se litteraturförtecknig
nen! 

Alla periferienheter, utom de 
som kontrolleras av fjärrkontrol
len BSR X-ID. är sammankopp
lade med tvinnade kablar i kablar 
med 6 par av samma typ som ett 
amerikanskt telefonbolag använ
der (6). Kablarna är dragna längs 
taklisterna i källarvåningen och 
sedan ledda upp i väggarna där 
det behövs. 

Givare och annan 
perifer utrustning 

För att avkänna väderkonditio
nerna har jag byggt en vädersta
tion (I) och kopplat den samman 
med hemdatorsystemet. Jag har 
använt en anemometer med "het" 
termistor för att registrera vind
hastigheten. Principen är i stora 
drag följande: tillräckligt stor 
ström passerar genom en liten 
termistor, vars kropp är en pärla 
med bara 0,25 mm diameter, för 
att öka dess temperatur till 100°C 
över omgivningens temperatur. 
Minsta luftrörelse kommer att 
kyla ner termistorn genom led
ning av värme. Därmed sänks dess 
temperatur varvid resistensen 
ökar, så att spänningen höjs . En 
operationsförstärkare höjer sedan 
spänningen så att den ligger inom 
a / d-omvandl.arens maximala ar
betsområde: ± 2,53 V. Anemo
meterns utspänning förhåller sig 
som kvadratroten mot vindhastig
heten och den är därför känslig 
inom ett mycket brett område: 3 

cm/s till 66 m/s inom samma 
skalornråde. Det är idealiskt, ef
tersom man utan att behöva byta 
mätområde kan registrera prak
tiskt taget allt från sti ltje till 
orkan! Programvaran som har 
hand om inmatningen ser till att 
omvand la den olinjära insignalen 
till ett korrekt värde för vindhas
tighet. Termistorn har en tidkon
stant av 0,25 sekunder och den 
kan därför följa mycket snabba 
vindflu ktuationer. 
• Vindriktningen (I) bestäms 
med en vindflöjel som ger utslag 
för låga vindhastigheter, kopplad 
till en lättrörlig potentiometer. 
Utspänningen från den matas di
rekt till en an nan kanal a/d
omvandlaren. 
• Relativ fuktighet (1) avläses 
aven kommersiell fuktgivare (8) . 
Ett tunt lager guld och krom på 
a luminiumoxid ger en repeterbar, 
fuktighetskänslig resistans över 
området 5 till 90 %. Utspän
ningen, maximalt 0,7 V, är linjär 
över området. En operationsför
stärkare används för anpassning 
till a / d-omvandlaren. 
• Lufttrycket mäts med en halv
ledarbarometer [9], som ger en 
250 mV linjär spänning för 749 
till 764 mm kvicksilver, dvs inom 
det tryckområde som är av in
tresse. En operationsförstärkare 
ger kompensation för noliavvi
kelse och 20 gångers förstärkning 
för anpassning till a / d-omvandla
ren. 
• TermislOrer (I och 3) (7) fun
gerar som elektroniska termo
metrar för inom- och utomhus
bruk. De är emellertid ganska 
oli njära . Men en med temperatu
ren ungefärligen linjär spänning 
[10) kan man få genom att läsa av 
spänningen över ett motstånd som 
har ungefär 80 % av termistorns 
resistens vid 20°C. Den återstå
ende korrektionen får man i pro
gramvaran. 
• Solljuset (I) känns av med 
[11) en fotdiod av kiseltyp som är 
kopplad till summeringspunkten 
hos den inverterade ingången i en 
operationsförstärkare med MOS
FET-ingång (12). Den fotomet
riska effekten är noggrant logarit
misk över åtta dekaders ljusom
råde, vilket är tillräckligt för att 
givaren skall täcka från månljus 
till dagens intensivaste solljus. 
Med den här inmatningen kan 
mikrodatorn känna var iationer i 
utstrålad solintensitet under små 
variationer med årstiden , graden 
av molnighet. tiden för solupp
gång och -nedgång. totala antalet 
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RINGKÄRNE 
TRANSFORMATORER 

Nr VA 

5505 30 
4961 
4962 
6927 
4680 
4803 
6455 

4681 50 
5502 
6929 
5808 
4802 
6456 
7008 

4682 80 
4890 
6931 
6457 
6458 
6459 
4960 

4683 120 
6460 
6933 
6461 
6462 
6463 
4869 

5363 160 
5901 

5069 225 

5397 300 

SEK.v 

10 
24 

2x6 
2x8.5 
2x12 
2x15 
2x18 

24 
2x6 
2x8.5 
2x12 
2x15 
2x18 
2x22 

24 
2x6 
2x8.5 
2x12 
2x15 
2x18 
2x22 

24 
2x6 
2x8.5 
2x12 
2x15 
2x18 
2x22 

24 
2x28 

2x30 

2x30 

LAGERFÖRD 
STANDARD 
PRIM 220V 50 Hz 

Pris per st 
1 2-9 10-24 

86:- 75:- 66:-

100:- 88:- 79:-

93:- 82:- 75:-

110:- 92:- 86:-

101 :- 86:- 77 :-

117:- 98:- 89:-

120:- 102:- 92:-

135:- 114:- 103:-

147:- 127:- 113:-
160:- 138:- 125:-

167:- 145:- 134:-

190:- 165:- 149:-

PRISERNA ÄR EXKL. MOMS. 
ANDRA SPÄNNINGAR FAs pA BEGÄRAN. 
LAGERFÖRES ÄVEN AV 
MODERN ELTEKNIK AB 031-500410 

I RANSFORMATOR-I EKN IK 
BOX 28, 662 00 ÅMÅL 0532-120 40 
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ma r sol och det tota la solflödet 
(elle r a vsa knaden dä rav) unde r 
å ret , m~nljuset och nä r må nen gå r 
upp och ned , hur lju s himlen ä r 
under na tten (p g a å terspeglinga r 
av städernas lj us) och t o m stj ä rn
ljuset. Ett grafiskt progra m fö r 
ljuset frå n himlen ger ett di agra m 
frå n skriva ren , som må la r upp ett 
vackert , loga ritmiskt fö rlopp . 
• Jordfuktigheten (2) i såvä l 
trädgå rd som grönsa ks la nd av
kä nns med ett mat r ismönster av 
elektroder som helt enkelt ä r till
verkade av 2 mm förtent koppar
Iedare, som i interva ller st icker ut 
ur hå l, borrade i ett va ttenled
ningsrör i PV C- pl as t , 60 cm lå ngt 
och ca 25 mm i dia meter. En 
a nna n bla nktråd gå r på a ndra 
sida n av plaströret för a tt fungera 
som en gemensa m jordelektrod . 
Tråda rna ä r isolera de och va r och 
en ä r lödda till en grupp av 0,5 
mm tvinnade ledningspa r , som ä r 

kopplade till da torn . Röret ä r 
värmt i ena ä nden och diagonalt 
a vskuret och tillpl a tta t. Ett 
T-stycke limmas fas t vid rö rets 
a ndra ä nde så a tt ma n ka n skjuta 
ned röret 20 cm i ma rke n uta n a tt 
förstö ra de tvinnade pa ren . Elek
troderna ligger på l , 2, 4 , 6 och 16 
tums avs tå nd under yta n för a tt ta 
prov av jordfuktig heten upp ti ll 
den mogna pla nta n . Det ha r visa t 
sig a tt resista nsvä rden under 50 
kohm indikera r t illräcklig fuktig 
het för en god tillväx t av pla nta n. 
H ögre res ista nsvä rden visa r a tt 
jorden bö r va ttnas , vilket mikro
d a torn lä tt ka n åstadkomma. 

Emellertid få r ma n ta hä nsyn till 
a ndra fa ktorer som tiden på da
gen, tempera tu r, graden av sol
sken och huruvida det kommer a tt 
regna sna rt e tc. 
• Luf tfö roreningar ( I ) av läses 
aven kommersie ll t till gä ngli g 
ha lvledardetektor [13 ]. Den inne
hå ller en n-typs ha lvleda re av 
sintrad tenndioxid , vilken a bsor
bera t a tmos fä ri skt syre i ha lvleda
rens korniga grä nsskikt. I sin 
egenska p av mottaga re fö r elek
t roner ta r den upp de la dda de 

elektronerna i luften, vilket resul 
tera r i en hög resista ns. En kon
centra ti on av några få ppm ( ppm 
= pa rts per mill ion) ox iderba r gas 
a bsorberas på yta n. Gasen reage
ra r med det syre som reda n finns 
och fl ytta r över elektroner i luf
tens laddade skikt. Det ö kar led
ningsförm åga n hos giva ren i loga
r itmi skt förh å ll a nde till de n fö r
orenade gas koncentrat ionen. Dä r
för ä r g iva ren extremt kä nslig för 
små koncentra tioner. Ett typiskt 
fullt ska lutslag, 5 V ti ll a / d
omva ndl a ren, uppträder vid ba ra 
25 ppm fö r de fl es ta ko lvä ten och 
lösninga r . Kolox id och am monia k 
ge r fullt utslag vid 50 ppm , men 
genom a tt ändra ska lfa kto r ka n 
ma n läsa a v koncentra t ioner upp 
till flera tu sen ppm . 
• Ljudnivån mäts med en mikro
fon. Dess s igna l förstä rks, li kr ik
tas och fil t reras så a tt man få r ut 
en Ijusenvelop som svara r mot 
ljudintensiteten . Den ma ta s ti ll en 
monolisk, loga ritmisk opera tions
fö rstä rka re [ 14] som ger e n spä n
ning vilken ä r proport ionell mot 
dB-nivå n över 120 d B om råde. 
Det motsva ra r undre och öv re 

tröskelnivåerna för öra t, frå n 
ohörba rt ljud upp till smä rtgrä n
sens. a / d-omva ndl a ren ä r koppl ad 
fö r två omva ndlingss teg per dB 
över detta område. 

Må nga ka ra kter is ti ska Ijud
mö nster ka n ge vä rdefull informa
tion. Den skä ll a nde va kthunden 
utgör e tt biologiskt ljuva la rm, lju
det frå n den skrika nde ba byn 
väcker ma mma, las tbi ls levera n
ser, a nlä nda nde besöka re , för
fl yttninga r och rö relser i huset 
sa mt ljud frå n hushå ll smaskiner 
ka n a ll a ge vä rdefull informa tion 
på vilken ma n ka n base ra sitt 
ha nd la nde . Emellertid skul le det 
behövas en sepa ra t processor för 
a tt ge en kontinuerlig a na lys. 
• Rökdetektering (jond etektor) 
(6) ås tadkommes genom a tt a n
vä nda utsigna le n frå n en kommer
siellt till gä nglig rökdetektor [1 5] 
( frå n st ift 3 på kretsen). Ö ver 
utgå ngen få r ma n en kont inuerli g 
funktion som sträcker sig fr å n 4 V 
vid ingen detekterba r röknivå upp 
till 4,9 V för tj ock rökkonce nt ra
tion eller hög koncent ra ti on av 
joner. Ala rmet ä r instä llt för a tt 
t r igga vid 4,4 V. För å terstä llning 
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PROV A SVERIGES 
BREDASTE URVAL! 
Du hittar de flesta stora smådatormärkena 
hos oss på T-D-X. Våra många märken ger 
märkesoberoende. Slink in och prova dem 
hos oss och passa på att diskutera dina för
väntningar och behov! Vi gillar frågvisa 
besök . 

DA TORN ÄR ALDRIG BÄTTRE 
ÄN SITT PROGRAM. 
Vi hjälper dig hitta rätt i program- och till
behörsdjungeln . Administration? Teknik? 
Datakommunikation? Vi har kompletta 
lösningar och hjälper till med finansiering, 
insta llation och service . 

VI KAN GENVÄGARNA. 
Vi vet hur du expanderar din smådator, 
t ex med DAT ABOARD-kort. Sådana här 
godbitar delar vi gärna med oss av. För vi 
vill vara ditt fönster för smådatoru tveck
lingen . 

Besök eller ring oss och se till a tt du är 
med bland dem som får vår information 
fortlöpande . 

Men vi har också datalivets övriga rr:jd- Ditt skyltfönster för smådatorutvecklingen 

torft: disketter, papper, möbler, litteratur KUNGSGATAN 79·11227 STOCKHOLM 
etc . TEL 08-521060, 521460 

~-----------------~ 
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av likspänningen och för att ge 
förstärkning finns en operations
förstärka re som matar a / d
omvandlaren . 
• Registreringen av hemmets 
strömförbrukning sker med en 
hemmagjord strömtransformator 
som är tillverkad enligt följande: 
man tar isär en nättransformator 
genom att dra ur den laminerade 
kärnan. Hälften av E-laminatet 
lägger man tillbaka i spolen . De 
väl isolerade nätledningarna från 
elmätaren träs genom vardera 
öppningen i den andra halvan av 
E-kärnan. De två E-kärnorna 
hålls sedan samman, med "fing
rarna" mot varandra , med stark 
tape, ett gummiband eller på an
nat sätt. Den lätt belastade ut
gången från transformatorn ger 
en spänning som likriktas, filtre
ras , förstärks och matas till en 
a / d-omvandlare för kontinuerlig 
övervakning av hushållsström
men. Värdena för strömförbruk
ningen kan integreras under en tid 
för att som resultat ge energiför
brukning (kilowattimmar) . Där
med kan man få en uppgift om 
den aktuella kostnaden genom att 
baka in elverkets tariff i datorns 
program. Frå n inspelade data av 
effektförbrukningen kan man få 
en bild av vad olika typer av 
användningar kostar. Mikroda
torn kan se till att hålla nere 
förbrukningen under tider för hög 
förbrukning och kan extrapolera 
månadskoslnaderna , baserade på 
den kostnad som gäller för tillfäl
let som ett medel att hålla nere 
elräkningarna. 

• Öppningsvinkeln i skjutfönster 
och dörrar registreras med en 9 
mm trimpotentiometer (8) [17] 
som är limmade till centrum av 
fönsterramens övre sida . En liten 
fjäderbelastad arm är limmad till 
den vridbara delen av pot({rltiome
tern , vilken håller en lätt vinklad 
stång som kilformad ram, limmad 
till föns t ret. Arrangemanget ger 
ungefär 45 ° vridning eller ca 15 ° 
av potentiometerns fulla vridbara 
område för full öppning av fönst
ret. Med 30 V likspänning över 
potentiometern får man 5 V po
tentiometerutslag . U tspänningen 
matas direkt till a / d-omvandla
ren. På så sätt kan mikrodatorn 
hå ll a reda på varje dörr eller 
fönster i hela huset. 
• Regn avkänns med en digital 
regnmätare som bestå r aven tra tt , 
små "gungbrädes monterade " be
hållare, som tippar när de är fulla , 
och en liten permanentmagnet 
som är fäst vid gungbrädans axel, 
vilken kan påverka en 

kontakt för varje positionsänd
ring, vilket inträffar varje gång 
det ha r kommit 2,5 mm regn. Jag 
lagra r pulser från denna omkopp
la re som en bit ansluten till en 
parallellport. Den totala mängden 
va tten summeras i programmet 
och datauppgifterna läggs åter
kommande in på band. 

Med alla dessa väderdata till
gängliga har jag arbetat med att 
u nder korta re perioder göra vä
derprognoser. Genom att blicka 
tillbaka i tiden och notera hur 
länge det har blåst, i vilken rikt
ning och med vilken hastighet 
samt notera molnförekomst (ge
nom registrering av solljus), änd
ringar i temperatur, luftfuktighet 
och barometertryck ha r jag kun
nat förutse regn sex timmar i 
förväg med 70 % sannolikhet, vil
ket är ungefär vad äldre lantbru
kare brukade kunna göra på intui
tion' I vilket fall som helst har jag 
spelat in data på band om dagliga 
regnväder under en period av flera 
å r under torr- och regnperioder . 
Det betyder att jag i genomsnitt 
notera t 855 mm regn per år med 
variationer frå n 350 till I 484 mm 
under en tioårsperiod. De flesta 
data uppgifterna har jag tagit in 
ma nuellt, eftersom det i början 
inte fanns mikrodatorer att ta till. 

• En peda lanordning för att 
mata katten (9) består aven 
5 x 20 cm fjäderbelastad trästång 
som påverkar en mikrobrytare 
med 6 mm rörelse och en kraft av 
ca 0,06 kp, vilket katten lätt 
klarar av. 

Pedalen är placerad i anslut
ning till matskålen till kattmata
ren, vilken jag skall beskriva se
na re . Mikrobrytarens inpuls slår 
till en vippa , vilken återställs se
dan datorn hä mtat in information 
med en "polling"-rutin. 

• En av många detektorer för 
infrarött ljus är placerad vid dör
ren (10) och den ger tillräcklig tid 
för datorn att förbereda lämplig 
välkomsthälsning för anländande 
gäster. Händelsen sätter i gång en 
hå llkrets som återställs efter av
läsning av inmatningsrutinen. Det 
här ä r bara en del av det omgär
dade säkerhetssystemet, där tv 
och gömda givare i ett samma n
länkat ledningsnä t täcker hela · 
egendomen. 

(Dessutom finns det en stor 
va kthund från polisen bakom ett 
1,8 m tjockt värn.) 

• Persondetektorer (II) känner 
av om någon är i något instrumen
tera t rum eller på någon terrass. 
Den enklaste och billigaste lös-

forts på nästa sida 

GENIE I 
• 16 K RAM·minne. 
• 12 K ROM Microsoft BASIC. 

GENIE II 
• 16 K RAM-minne 
• 12 K RO M microsoft Basic 
• l K ROM terminalrutiner 

PROGRAMV AROR 
• BASIC kompilator 
• EDAS+ (Editor Assemb) 
• FORTRAN 

Besök vår butik på ' 

BANERGATAN 50 
Öppet vardagar 9- 18 
Lördagar 9-13 

08-142235 

Skeppsbron 10 
III 30 Stockholm 

• GENIE skrivminnesenhet 125K 
• GENIE expansionsbox 32K byte 

minne , printe rinte rface m.m. 
• GENIE RS 232C inte rface 
• .GENIE S-IOO Buss interface 

S-IOO kort 
• GENIE GP 80, 80 tecke ns matris

skrivare m.m. 

• DATABAS 
• MUMATH (Matematikpr.) 
• SCRIPSIT (Ordbehandl.) 
• VISCALC (Kalkyl.prog) 
• Ca 4000 spel program 

Aterförsäl jare 
Grums: ElektronIsten. 0555· 13279 
Göteborg: CB RadIO AB. 031 · 134121 
Hedemora: T. NIlsson Imp. 0225-10389 
Kalmar: Semitron . 0480-744 97 
Karlskoga: K·DATA. 0586·30061 
Linköping: EL-TEMA . 013·134660 
Luleå: Kom·cenler AB. 0920·88 I 77 
Malmö: Hobbydata. 040-910191 
Norrköping: DATAX. 011·162179 
Nässjö: Ekdals TV AB. 0380-10542 
Stockholm: MIcrotronlc. 08-6 I 2204 
Torslanda: Torsdata 031·562637 
Trollhättan: Anla. 0520-40792 
Uppsala: Hobby Huset. 018-1 11590 
Varberg: Cederholms hemelektr. 0340-87 I 05 
Yisby: AB EDW Löwgren . 0498·76080 
Alvsjö: Mjukvarukraft . 08·993028 
Ömsköldsvik: NH ElektrOnik. 0660-83390 
Överhömäs: TEW·Lab. 0660·70000 
Finland: VIsotek OY. 021·307700 
Norge: A vant Elec. 02·56593 I 

D Ja tack, jag vill har mer information om GENIE-Systern. 

Namn: 

Företag: 

Ad ress: . 

Postadress: 

Tel: ........ .. ................. .. ..... "" 
····································· ~t" ·9~ä2 

Informationstj änst 2 5 
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ningen jag ha r tagit fra m bestå r 
av en mikrobryta re som slå r till 
för bara 0,4 mm rörelse . Ström
bryta ren ä r placerad under golve t 
i mitten av rummet. Den ä r fäst på 
en sepa ra t 2 x 4" bjä lke som sträc
ker sig över rummets bredd, under 
den norma lt bä ra nde tvä rbj ä lken. 

ä r ma n gå r i rummet sjunker 
golvet vanligen upp till 5 mm, 
vilket är tillräckligt för a tt ström
bryta ren ska ll slå till. Strömbryta
ren kopplas till en av bita rna i en 
8-bits pa ra llellport. Så lunda ka n 
strömbryta rna hå lla reda på per
sontra fiken (t ex tjuva rs) i rum
met. 

Ett mer sofistikera t system in
nehå ller ha lvleda rbestyckad töj
ningsgiva re i ha lvbrygga [19] ce
menterad under golvbj ä lken och 
kopplad till a / d-omva ndla ren 
över en operationsförstä rkare. Det 
hä r mera sofistikerade systemet 
ger en bä ttre bild av hur många 

personer som finns i rummet och 
ka n kontinuerligt indikera om folk 
rör sig mot något hörn i rummet 
eller kliver ut på någon av terras
serna . 
• Säkerheten i fönster ( 12) och 
dörra r ( 13), inklusive garagedör
ren ( 14) ka n ma n få reda på 
genom deras respektive positions
indika torer eller frå n en tungrelä
konta kt och magnet , som pl aceras 
i ka rmen på resp dörr e ller föns
ter. Ma n ka n a nvä nda en liten 
kera misk magnet. Ga ragedörren 
har en större magnet för a tt tillå ta 
en större springa vid stä ngning. 
De här sä kerhetsomkoppla rna ä r 
a nslutna va r och en till en bit aven 
8- bita rs pa ra llellingå ng. En indi
kering av la rm (inklusive perime
tern ) ka n sta rta först ett internt 
och seda n ett externt la rm . Man 
kan också se till a tt polisen infor
meras över telefonnä tet med mo
demöverföring och automa tisk 
uppringning. 

Perifera kretsar 
för utmatning 
• Katlrnataren (9) ä r tillverkad 
av en ka ttma tsbehå lla re för torr
foder, tre träbita r, en drag mag-

net, en matskå l för ka tten och den 
tidiga re nämnda peda len. Katt
ma tsbehå lla ren har ett hå l i bot
ten , vilket sva ra r mot ett lika stort 
hå l i träbiten på vilken de n ä r 
monterad . Ytterliga re en träbit 
med ett 2,5 cm hå l ma növreras av 
dragmagneten, som ka n dra trä
stycket ca 4 cm horisontellt för a tt 
hå let ska ll sva ra mot ytterli ga re 
ett hå l i botten biten. Det rörliga 
trästycket dras tillbaka aven fjä
der till sta rtposition. ä r det ä r i 
det läget fylls hå let, genom gravi
ta tionen, med ca 4 g torr ka ttma t. 
Nä r dragmagneten aktiveras 
överförs den mängden till det 
hå let i den undre pl anka n där 
maten rinner ut och fa ller i ka tt
skålen. 

Om ka tten fortfa ra nde ä r hung
rig trycker ha n ned peda len, vi lket 
ha n ha r lä rt sig, och därmed få r 
mikrodatorn information om a tt 
mer mat önskas. Efter beslut om 
en a ndra portion till ka tten gå r 
maskinen in i en subru ti n som gör 
a tt en av bita rna i en pa ra llell port 
a ktiveras. Den påverka r ett ef
fektrel ä som gå r till i en tiondels 
sekund , vilket i sin tur få r drag
magneten a tt dra . Därmed få r 

ka tten ytterliga re en matportion 
med torr föda. Ka tten konsume
ra r ungefä r 125 gram per dag, 
vilket motsva ra r ca 30 nedtryck
ninga r. 

Subrutinen upprepas i ett a nta l 
gå nger som motsva ras av hur 
mycket ka tten äter. Det ä r möjligt 
a tt kontrollera ka ttens vikt genom 
a tt lägga in spärra r i progra mmet. 
Ma n ka n t ex göra så a tt det 
räcker med en tryckning per por
tion för 80 % av det ma xima la 
intaget av föda. Över den gränsen 
ka n ma n kräva två tryckninga r, 
vid 90 % tre tryckningar och vid 
95 % fyra tryckningar per portion, 
etc. N är a nta let tryckningar per 
portion blir tillräckligt stort sluta r 
ka tten , men ä r a lltid mätt nä r ha n 
avtåga r. 
• Grönsaksträdgården är be
vattnad genom ett system 
PVC-sla nga r och tio bevattnings
rör som ger rätt mä ngd till va rje 
stä lle som ska ll va ttnas. En mag
netventil ( 15) [20] i början av 
rörsystemet sä tter på va tten så 
lä nge det behövs med hänsyn till 
tidpunkt på dagen , jordfuktighe
ten och väderkonditionerna . 

forts på sid 90 

~o~ fO\ D 
~~~""o"'· ynavector 

~~e~6e Moving eoil Pickuper 
De enda med garanterat andrahandsvärde! 

Har Du en Dynavector (eller Ultimo) pickup får 
Du 46% av gällande nypris för den om Du 
byter till en ny inom 5 år. Oavsett vilken av 
Dynavectors modeller Du byter till och oavsett 
vilket skick Din gamla pickup är i. 
Detta är ett utbytessystem som Dynavector 
erbjuder istället för de nål byten man kan göra 
på vanliga pickuper med rörlig magnet. 

Vad har då Dynavectors utbytessystem för för
delar framför nål byte? Jo: 
1. Du kan byta modell och ändå bara betala för 

" nål by te" d.v.s. mellanskillnad. 
2. Andrahandsvärdet är inflationsskyddat. 

Det stiger ju med nypriset, år från år. 
3. Mellanskillnaden vid byte till ny av samma 

modell är oftast mycket lägre än priset för 
ny nål till en MM-pickup i samma prisklass. 

Bilden visar en vidareutvecklad modell av 100R 

100R som blev Bäst i test: 
Absolute Sound 3/80 . Audio Magazine 5, 7/80 
Audio Horizons 4/80 . IAR 5/80 . 
Musikrevyn 1/81 . R&T 4/81 . Bästa köp HiFi Musik 4·81 

Dynavector 23R 
lågnivå 

ca. pris 1.295:-

-.la tack, sänd mig mer information om Dynavector programmet 
och en handlarlista. 

Namn ..... . . ... . . . . . . . . . . . ... . . .. . ..... . . .... . .. . . . .. .. . . 

Adress . .. . . . .. . . . .. . ... . .. . ..... . .. . .. . .. . . . . . . . ........ . 

Post nr . ........ . .. . ... . . . ... . . Ort ........ . ..... . . ... . . . . . 
Sänd kupongen t i ll : Generalagenten 

RT 9-82 

Tornrnrny -.lenving AB, 41451 Göteborg 
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VIC 20 är den törsta datorn som är gjord tör privatpersoner. Den är gjord tör att användas i hemmet, 
tör hobby eller tör undervisning. VIC är en släkting till den välkända PET-datorn. 

Hemdatorn vie 20 
VIG 20 kan ta hand om privatbudget, aktieaffärer, huskal
kyler, kalkylera bilkostnader etc. Du kan lära dig program
mering med VIG. Du kan lära dig hur datorer fungerar. VIG 
är din språngbräda in i datortekniken. Till VIG fi nns också 
många spel utvecklade. VIG ger hela familjen stort nöje 
och stor kunskap. 

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

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

FIktoruti : 

• 5 K RAM expanderbart till 32 K 
• 20 K ROM 
• BASIC 
• Farg - 24 st 
• Ljud - tre tongeneratorer 
• Bilden blir 22 tecken bred och 23 linjer hOg 
• Skrivmaskinstangentbord 
• 4 programmerbara funktionstangenter med 8 mOj liga funkt ioner 
• Stort tillbehOrssortiment 

v/c tillverkas av Commodore Business Machines. ett av var/den s ledande fOre· 
tag p~ mikrodatorer. / Commodore finns ocks~ MOS Techn%gy. ett fOretag 
som arbetar med forskning och produktion av mikrochip. MOS ligger i den 
absoluta frontlinjen. 
Kombinationen mellan MOS Techn%gy och Commodore ar fOrk/aringen till 
att Commodore tillverkar den f Ors ta fo/kdatom - V/C 20. 

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

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

VIC·1540, SINGLE DRIVE FLOPPY DISK 
" Intell igent" skivminne med microprocessor, 16 K rom 
och 2 K ram Lagrar 165 K bytes på 51/4 tum diskett. Sek
vensiell f i lhantering, relativa filer. Möjligt att öppna och 
lägga t ill i sekvensiella filer. Inbyggd nätdel. 

Litteratur 
Lär dig VIC·20 - Användarmanual 
En handbok för första-gångs-användaren av datorer 
(svensk text). 

VIC Programmeringshandbok 
Ger ingående information ·om programmering av VIG-20 
(svensk text). 

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

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

Box 1063, 43600 ASkim/ Göteborg, Tel. 031 / 28 9790 
- ett företag i Oatatronicgruppen -
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BYGG UT ZX 81! 

Av GUNNAR FARM 

Större minne, 
digitala portar 
• Vi startar här en serie omkring SineIairs ZX 
80/81. I det här avsnittet tar vi upp minnes
expansion samt hur man kan bygga digitala ut
och ingångar av både enkelt och avancerat slag . 

•• Du ka nske har funderat padd/e) och göra dina spel pro-
på att styra elvärmen i ditt 
hus, automatisera växthuset 
eller göra en avancerad larm
central? Modelltågshobbyn 
får en ny dimension om du tar 
datorn till hjälp. är datorn 
ka n mäta temperatur ka n den 
t ex bli en liten meteorologisk 
station som för statistik på 
väd ret dygnet runt. En poten
tiometer kan användas som 
styrspak Uoystick eller 

gram mer intressanta . 
Vi skall i en seri e a rtiklar 

visa hur du kan a nvända din 
dator till styrning, mätning 
och annat som kräver olika 
typer av in- och utgå ngar. Vi 
kommer att behandla både di
gitala in- och utgångar, d/a 
omvand lare och a/d-omvand
lare. Vidare ska ll vi beka nta 
oss lite med programmering, 
både struktureri ng av basic-

,-----RROM-OMRÅDE v RAM-OMRÅDE-----., 

.-------zX81 ROM-., 
Z"'ROM ~AlRAM 

DATABUSS 

19 D7-------"-i 

6------"'-1 

5--------1;4 

4------"'; 

3--------'4 

2-------'-1 

O--------!-l 

Reset 

+5V 

I 

All. 6 e.s. le 2 

Al l C 74 LS 138 

2 B 

70 AAMC:S. 

+SV 
20 

Vcc 

lel 

74 LS 273 

R CK God 
11 

74 LS 02 

le3 

Fig I. Adressomrade för ZX 80 och 81. 
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Fig 3. Enkel TTL-utgång, 
adresserad i RAM-området. 
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Fig 2. Minnesexpansion med 2 K. 



progra m och maskinsprå k. 
Till serien finns fra mtaget 

några expansionskort. Dels ett 
RAM- och l / O-kort med min
ne och in- och utgå nga r, del s 
ett a/d-kort med 8 analoga 
ingå nga r. För den som vill 
tränga djupare in i äm net finn s 
en bok med titeln l/O-teknik 
med maskinspråksprogram
mering av förf. 

I detta avs nitt ska ll vi be
ha ndla minnesexpansion samt 
digita la in- och utgå nga r. 

Adressområdet 
för ZX 80/ 81 

En god början vid arbete 
med minnesexpansion och a n
passningskretsar ä r att sä tta 
s ig In i hur det tillgängliga 
adressområdet ä r di sponerat. I 
fig / ka n du se detta för ZX 
80/8 1. Adresserna för börja n 
av några olika block finns 
med, dels decima lt, dels i binär 
form. För a tt inte binärta let 
ska ll bli fö r lå ngt finns ba ra 

adressbita rna 8- 15 med . 
Processorn i Sincla irda to

rerna, Z 80. a rbeta r med 16 
bitar i adressbussen. Detta ger 
teoretiskt 2 ' 6 = 65 536 olika 
adresser. (65 536 brukar ofta 
skrivas som 64 kilo e ller 64 K. 
Ett K minne omfatta r I 024 
adresser.) I vårt fall avkodas 
inte den mest s ignifika nta bi 
ten (bit 15; ma n börjar räkna 
på bit O) på va nligt sä tt , va rför 
adressområdet ba ra blir 32 K 
stort. 

I fig / ä r området uppdela t 
i två ha lvor. Den ena ka llas 
ROM-området , och där finns 
bl a styrprogra mmet och ba
sic- tolken. I andra ha lva n finns 
arbetsmi nnet , RA M. 

Adresseringen av ROM och 
RAM ä r inte full ständig i 
ZX-datorerna. Det innebä r a tt 
vi utifrå n måste styra ett par 
signaler i da torns bussa nslut
ning (på da torns ba ksida) . Det 
kan göras ganska enkelt i sam
ba nd med adressering av de 

DATA BUSS 

ev 
UT-PORT 

" 
Vcc 1 

D7 

6 l. " 
S 1 lel ~ 

l. u 1.) 

• 71. Ls 273 
3 

. "2 7 

1 5 • 
o 2 3 

~ ~ Gnd 
Reset 'i, t..l.. IO 

OBS! SV 
Al3 o. Al4 är skiftade 1+ 

WR ~ 
Vcc 57 .L_l.p,r l UV" 

~c:s 
~c:s. 
~Cs. le2 
~ C 74 LS138 

~B 

74 LS 02 

le3 

~ A sn ~ SQ skall ej anslut as till 
Gnd RAM C.S! --

..L 

~
'4 8 "" 

A13 . lO 
12 

ROMCS 

Fig 4. Utgången adresserad i ROM-området. 
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yttre enheterna. 

Expandera 
minnet 

Det enklaste sättet a tt öka 
RAM är na turligtvi s att 
koppla in Sinclairs eget 16 K 
RAM (eller a tt bygga ett 
minne efter beskrivningen i 
detta RT-nummer). I må nga 
fall, t ex när ma n gör st yr pro
gram och såda nt , räcker det 
emellertid med ett pa r K extra 
minne. Vi skall visa hur du lä tt 
kan expandera minnet med I 
K i taget med en minneskrets 
som ha r beteckningen 22/4. 
Den kretsen ha r I 024 adres
ser, och varje adress innehåller 
plats för 4 data bita r. Det går 
alltså å t två kretsa r för ett 
Kbyte minne. 

Till varje minneskrets går 
10 ad ressledninga r (AO- A9). 
För att vä lj a vilken av kret
sarna som ska ll adresseras be
hövs någon form av överord
nad adressering . En krets som 

ä r gjord just för detta kallas 74 
LS /38. Den är en s k seleet
krets . Du ka n se ifig 2 hur den 
kopplas in. Exemplet visar 
expansion med 2 K. 

Du kan se att en grupp om 3 
adressledningar (A I O-A 12) 
går in till kretsen. Beroende på 
vilken kombina tion av ettor 
och nollor som kommer In 

aktiveras en av de 8 utgång
arna. De sty r i si n tur en 
ingång på minneskretsen som 
ka llas Chip Seleet. CS. Dessa 
signa ler arbetar med " låg" 
nivå som aktiv. En nolla in 
väljer den aktuella kretsen. 
Detta ma rkeras med ett streck 
ovanför signal beteckningen i 
schemat. 

Den fö rsta av select-linjerna 
(SO) gå r tillbaka till datorn 
(RAM CS). Det innebär att 
da torns eget minne kopplas in 
eller ur med denna signa l. S I 
väljer RAM I L och l H, och 
S2 vä ljer 2L och 2H. Minnes-

forts på nästa sida 

Fig 5. 
+SV 

Två olika sätt att koppla lysdioder till porten. 

Del av 
port 

. Delav 
port 

DATA BUSS 
C

SV 

10 

Vcr; 
" 
le 

l lel 

" 

D7------~ 

6------~ 

5------"'-1 

1.------"1 

3------"'-i 

2------~ 

l------=-l 

0------'-1 

• 74 LS 373 

• 
5 

2 

lk G at. Gnd 
+5V-----i=}--~ 11 r .L'D 

18 

17 

" 
" 

7 

, 

I+ SV 
le 3 

r--'-"16~~" 5 
57 • , 

M~ C5. 3 74LS 02 

lOk 

+SV 

SxlOk 
~ 

~ 

~ 

-c:::::r-
~ 

~ 
~ 

.~ 

........r:::J-- . 

I 330rt 

se lOS 
ellikn. 

INPORT 

17 

6 

S 

4 

3 

2 

l 

O 

A..!.L...lo Bi. le 2 
~c.s 
~ c nLSl38 

Fig 6. Digital TTL-ingång. 
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kretsarna arbetar, som vi tidi
gare sade, i par för att ge 
tillräcklig ordlängd. 

Tack vare att select-kretsen 
har ytterligare några ingångar 
kan vi få en fu llständig adres
sering av RAM-området. Som 
du ser går adressbit 14 till en 
CS-ingång som ä r aktiv "hög", 
och A 13 till en inverterad 
(markeras med en ring vid 
ingången) . Det innebär a tt 
kretsen aktiveras i nedre delen 
av RAM-området. Vi måste 
hå lla oss där för att styrpro
grammet (en del av progra m
met i ROM ) skall hitta min
nesutrymmet. 

Ytterligare en signal 
(M R EQ) går till kretsen . Det 
är en styrsigna l från proces
sorn som talar om att adress
bussen för tillfället används 
för minnesanrop. 

Om du bara vill göra en liten 
minnesexpansion, utan in- el
ler utgångar, ka n du bygga 
den på ett litet kretskort som 
står rätt upp bakom da torn . 
Det kan lämpligen lödas fast 
direkt på busskontakten. Kret
sarnas numrering framgår av 
fig 2. Bennumren finns på 
symbolens utsida . 

När du kopplat In mer 

[~ + ,...----,sv 

i Del av 
'---~port 

minne till datorn kan du lätt 
kontrollera att det hela funge
ra r genom att läsa aven av 
systemvariablerna. Den kallas 
RAMTOP och du får reda på 
dess värde genom att skriva 

PRINT PEEK 16388 + 256*PEEK 
16389 

På skärmen skrivs då ut 
adressen till den minnescell 
som ligger närmast ova nför 
RAM. I fig I finns några 
tänkbara a lternativ till RAM
TOP. Om du t ex har 2 K extra 
minne blir svaret 19456. 

En enkel 
utgång 

Med en låskrets, latch, i 
TTl-logik kan vi göra en enkel 
utgå ng (eller port, som ä r ett 
gemensamt na mn för in- och 
utgångar) . Det finns fler a sä tt 
a tt adressera den , men enklast 
ä r att lägga kretsen i minnes
området. Vi kan då nå den 
med instruktionerna PEEK 
och POKE på samma sätt som 
nä r vi läser och skriver data i 
en minnescell. 

Om du gill göra det enkelt 
för dig kan du a nvända sa mma 
krets som i förra exemplet med 
adresseringen . Nackdelen ä r 
emellertid att det går å t ett 

+5V 

Del av 
port 

7. Inkoppling av strömställare och optokopplare till ingan~. 

PortA 
Fig 8. Blockschema 
över 8255. 

'i'// /;~ (8bitor) A " ~A.0 
V k.L...<...'"V Adress.0 '"v'.....--...... .., PA 7 

Kontr. .~ r 
~ register /. O""-"r--..... 

~ Ad ~ / r--r-----,. k: r, 3 / t 
~ ~ Porte 

Dato - ~ V r-- HALVA A 

~ 
buss f...~ " 14 BITAR ) 

DATAB..6 buffert v/ /.///./, '// ////~ Adress2 
1 DUBBEl /. .. HALVA B 

RIKTAD) % r--- 14 BITAR) 

~. 'II 

:>~e.0 
'-'"r----v PC 3 
/. 

/' 
-~Lös/ 
WR--< skriv 
C5 --< kontrolll---..... 

//. Port B 
777:/) (8bitor) A -');:8.0 

Adll!ss 1 ,-, ... --v PB 7 
:~== logik 

Reset 
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helt K av minnesområdet till 
en enda port. Inget hindra r a tt 
du kopplar ytterliga re en 
adresseringskrets efter den 
första för att begränsa det 
anta l ad resser som a nropar 
porten . Du kan se hur det ser 
ut I samba nd med beskriv
ningen av RAM- I/ O-kortet. 

Fig 3 visa r kopplingen för en 
såda n utgång. l åskretsen 
adresseras av select-kretsen 
genom en OR-grind . Det gör 
att de bara anropas vid ett 
"skriv"-komma ndo. (WR stå r 
för write = skriv). Precis som 
i förra exemplet måste seleet
ledning O kopplas till RAM 
CS för att frigöra utrymme i 
RAM-utrymmet. 

Det ä r inget som hindra r att 
du kombinerar minnesexpan
sionen och porten på ett ge
mensamt kort. De kan då ut
nyttja samma select-krets. 

Denna typ av utgå ng är 
mycket enkel att använda i ett 
bas icprogram. Vi måste ba ra 
räkna ut vilken adress som 
ska ll a nvä ndas. Adressbita rna 
10, I I, 12 och 14 ska ll va ra 
"höga" och bit 13 skall vara 
"Iåg" för a tt kretsen skall a n
ropas . Adressen får du så här 
2 14 +212+2 11 +2 10 = 

16 384 + 4 096 + 2 048 + 
I 024 = 23552 

Adressen 23 552 ä r a ll tså 
den första som a nropa r porten . 
Eftersom adressbitarna O 
t o m 9 inte avkodas kan a ll a 
adresser upp till 24 575 a nvän
das . 

När du vill skriva något till 
porten blir kommandot POKE 
23552,0. O står för data och 
skall ligga i interva ll et 0- 255 . 
Om du t ex vill göra a ll a ut
gångarna höga skriver du 
POKE 23552,255. 

Om du reda n ha r ska ffa t ett 
16 K RAM går det bra a tt i 
stället lägga porten i ROM 
området. Adresseringen görs 
på sa mma sä tt , förutom a tt 
A 13 och A 14 skiftas. I stä llet 

KON TROLL REGISTER /GRUPP B",,-

1071615 II. 13 12 11 .fl It----.. Port c i bit 0-3) 
L,-...L...;,..L~L...,-....a....,--L.T""-' ..... ..L...-~I !J = Utgång 
I ~ l=lngång 
~ Port b 

MOD/SITSET 
FLAGGA 
ll=Bit set/res. 
1= Modval 

~---~.0=Utgång 
1 = Ingång 

Modval 
~-----~,0=Mod!J 

1= Mod 1 

/GRUPPA",,

Port c tbit 1.-7) 
0....-______ ..,..0 = Utgang 

1 = Ingång 

Port a 
'---------.j .0 = Utg§ng 

1 = Ingang 

Modval 
~ ________ --.! 0.0=Mod.0 
- ill"''' 1 

~~1 = .. 2 

Fig 9. Översikt över kontrollregistrets funktion. 



för att styra RAM CS ska ll vi 
nu styra ROM CS. Fig 4 visar 
inkopplingen i detta fall. 

Tyvärr går det inte a tt be
lasta utgå ngen sä rskilt myc
ket. Du måste i de nesta fall 
använda något yttre drivsteg. 
Lysdioder skulle kunna drivas 
direkt , men de lyser ga nska 
dåligt eftersom ström men 
bara blir ca 2 mA . I fig 5 ka n 

du se dels hur en lysdiod kan 
kopplas direkt till porten, dels 
hur en transistor kan kopplas 
in som drivsteg. 

Det finns olika typer av 
integrerade drivsteg . Bland 
a ndra finns ett med 8 kanaler, 
som ha r beteckningen ULN 
2803 och som ka n dri vas direkt 
från utgå ngen . En ka na l ka n 
ensam sänka 0,5 A (lasten 

kopplas med sin a ndra ä nde till 
en separat plusspänning) . På 
detta sä tt ka n du driva rel äer, 
lam por och a nna t med driv
spänninga r upp till 50 V. 

För a tt prova porten ka n vi 
a nsluta lysdioder till a ll a ut
gånga r och skriva en liten ba
sic- rutin . Ett tal hämtas med 
INPUT och ma tas ut till por
ten. När du vill avbryta kör-

ningen ka n du mata in en 
bokstav i stället för ett tal. 
10 INPUT T 
20 POKE 23552,T 
30 GOTO 10 

De lysdioder som tänds re
presentera r det inmatade ta let 
i binär form. Vi kan ändra 
programmet lite så vi får en 
binärräknare. En liten fördröj
ningsslinga gör att det går 
lagom fort. Vill du ändra has
tigheten kan du göra det i rad 
30. 

A.~~~----------------r------------r------------~-----------' 
10 FOR T = 1 to 255 
20 POKE 23552,T 

-sv 

ICS IC7 

74LS 138 

MRE ' cr 57 IC' IC6 Ica 
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~ 
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~--------------~~ 

CK ----------
(O) 

• AO 
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C5 

Ilö -------------------.".,---------------~. Rö 
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~F~ OM IC14 

-sv t j, i il I lC ,~~: Mot ning 

Gnet . -J. 

F;~ /O. Kretsschemafor RAM-lI D-kort. 
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PC 

rl 

IC9 

IC 10 
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Dl 
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(komp. sida ) 

b o 
. 1 o -SV 

RES 

o o ~ 

· o WR 

· • eR" · ~ · oIT 

· Al 

· • Al · · Al 

· o AO 

o o .9 V 

· · Gnd 

il 

30 FOR I = 1 TO 50 
40 NEXT I 
50 NEXT T 

Som du ser stanna r pro
grammet med a lla lysdioder 
tända . Du ka n lä tt släcka dem 
med ett direkt kommando: 
POK E 23552,0 

En lika 
enkel ingång 

Om vi byter ut 74 LS 273 
mot 74 LS 373 och a nvä nder 
RD-signa len , read. i stä llet för 
WR, får vi en TTL-ingång. Se 
fig 6. Ingå ngen kan direkt 
a nvändas till a tt läsa kontakt
sta tus för strömställare , reläer 
och la rmkontakter. Med läm p
liga ingå ngskretsa r ka n den 
kä nna av vilken typ av digita la 
insignaler som helst. 

Ingå ngen och utgången ka n 
med fö rdel byggas ihop och 
adresseras av sa mma seleet
krets . Det gör inget a tt de får 
sa mma adress . Med POKE
komma ndot nå r du utgå ngen , 
och PEEK läser av ingå ngen . 

Motstå nden som si tter mel
lan ingånga rna och + 5 V ka l
las pull up-motstånd och ha r 
till uppgift att hålla ingången 
till en sä ker "etta" när du inte 
påverkar dem utifrå n. Så hä r 
läser du av ingå ngen: 

PRINT PEEK 23552 
Om du inte har jordat någon 

ingång ger detta till resulta t 
a tt ta let 255 skrivs ut på skä r
men. Koppla nu en strömstä l
la re till ingå ngen och gör om 
av läs ningen. Fig 7 visar hur en 
strömstä ll a re eller optokopp
lare ska ll kopplas in till porten. 
Du får nu olika vä rden, be
roende på vilken ingå ng du 
jorda r. 

Vi ka n nu göra ett litet 
forts på nästa sida 
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program där portarna an
vänds. Koppla lysdioder till 
utgångarna och strömställare 
till ingångarna. Du kan t ex 
använda en 8-polig DIP
omkopplare så tar den inte så 
stor plats. 

Programmet tänder en av 
lysdioderna och skiftar den åt 
vänster med en hastighet som 
bestäms av st römställarnas lä
gen. 
10 LET UT = 1 
20 POKE 23552,UT 
30 FOR I = O TO PEEK 
23552 
40 NEXT I 
50 LET UT = UT* 2 
60 IF UT = 255 THEN 
GOTOIO 
70 GOTO 20 

Avancerad 
portkrets 

I stället för att bygga sina 
portar med TT L-kretsar kan 
man använda någon av de 
speciella port kretsar som 
fi nns. Vi ha r va lt att anvä nda 
en krets som ka llas 8255 och 
tillverkas av Inte!. Det är en 
programmerbar krets, vilket 
innebär att man i sitt program 
ka n bestämma vi lka av de tre 
portarna som ska ll användas 
som in- respektive utgångar . 

Fig 8 visa r de olika delar 
som ingå r i 8255. De olika 
adresserna adderas till portens 
startadress, som ges av yttre 
logi k. Kretsen ka n användas 
på flera sätt, så ka ll ade mode 
O. Vi skall hålla oss till den 
enklaste, mod " som ger 3 in
eller utgånga r utan "hand
skakning". 

Kon trollregistret används 
vid program meringen för att 
bestämma dels vi lken mod 
kretsen skall a rbeta i, dels till 
vi lken datariktning porta rna 
ska ll anvä ndas. Fig 9 ger en 
översikt av regist ret. Om du 
t ex vill använda kretsen i mod 
0, port e som ingå ng och port 
A och B som utgå ngar, ska ll 
följande kontrollord skrivas in: 

Databitarna 7,3 och ° skall 
va ra "höga" och resten " låga". 
Det motsva ra r decimalta let 
137. 

RAM I/ O-kort 
till ZX 80 / 81 

O m du inte kän ner för att 
göra egna kretskort finns ett 

komplett RAM-I/O-kort att 
köpa som byggsats eller fä r
digmonterat. Kortets krets
schema framgår av fig 10. 

Där fi nns pla ts för 4 K 
RAM och adresseringsadres
serna kan byglas för ROM
eller RAM -området. Portk ret
sen har pull-up-motstånd 
kopplade ti ll e, och till port B 
ett extra drivsteg av typ ULN 
2803. le 13 används för att ge 
lite ext ra tid vid addresse
ringen. Det kan behövas fö r 
långsammare l/O-kretsa r som 
kan anslutas till expansions
kontakten. 

Kortet fi nns i två versioner, 
dels fö r a nslutning till ett spe
ciellt moderkort med ett 64-
pol igt eu ropadon, dels fö r di
rektansl utning till datorn med 
en 46-polig kantkontakt. I det 
senare fa ll et kan d u inte a n
slu ta Sinclai rs 16 K RA M, 
eftersom datorns busskontakt 
bli r upptagen. 

Om du vill ans lu ta både 16 
K RAM och l /O-kortet men 
inte a nvända moderkortet ka n 
du göra detta med en speciell 
a nslu tningskabel. Den har ett 
litet kretskort som lämnar da 
torbussen fri efter anslu t
ningen. 

Att använda 
RAM-I / O-kortet 

Alla portu tgångar på kor tet 
är anslutna till en kontaktlist. 
Ti ll den ka n man ansluta spe
ciell a ha nkontak ter, smala vi r
stift ell er van liga enkla kopp
lingstrådar. Det senare alter
nativet är speciellt lämpligt om 
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man arbetar med s k kopp
li ngsdäck. Trådarna kan då 
anslutas direkt mellan kortet 
och kopplingsdäcket utan spe
ciella kontaktdon. 

Portkretsen 8255 kan di rekt 
driva lysd ioder som kopplas 
mellan utgången och jord som 
i fig 5. Intern strömbegräns
ning gör att du inte behöver 
yttre seriemotstånd . Koppla in 
lysdioder till port A och prova 
med följande li ll a program. 
Det har samma funktion som 
det första programmet till den 
enkla TTL-utgå ngen, men här 
programmeras först kontroll
registret. 

10 LET A = 21520 
20 POKE A + 3,137 
30 INPUT T 
40 POKE A,T 
50 GOTO 30 
Som du ser är portadressen 

ändrad. Du kan kontrollräkna 
den med hjälp av kopplings
schemats adressingångar. Se 
fig 10. Vi använder också en 
varia bel A som startadress för 
att slippa skriva om adressen 
flera gå nger. 

I kommande nummer av RT 
ska ll vi visa några fler pro
gramexempel för RAM- I/ O
kortet. Dessutom skall vi göra 
en enkel d / a-omvandlare som 
du kan ans lu ta till en port
utgå ng. • 

Var och hur mycket? 
Boken l/O-teknik med ma

skinsprlkprogrammering 
(StudiefiJrlaget. Uppsala. 
ISBN 91 7382526 3J finns 
att köpa frAn förlaget. tel 
031 / 155390. eller Beek
man Innovation. tel 08/ 
39 04 00. Den kostar 125 kr. 

Byggsatser till expansions
kort saljs oeksA av Beckman. 
RAM l/O-kortet för direkt an
slutning till datorn kostar 51 O 
kr. och för anslutning till mo
derkort 470 kr. En anslut
ningskabel som möjliggör 
samtidig anslutning av 1 6 K 
RAM kostar 270 kr. 

a / d-kort som kan anslutas 
till RAM-I / O-kortet kostar 
520 kr. och för mode r korta n
slutning 440 kr. 

Felsökning fö r 50 år sedan 
bj öd på sina egna problem. 
M ärk verktygsuPFJättningen 
på bilden! Vårt sammandrag 
är hämtat från augustinum
ret 1932. 

•• En amatör står gång efter an· 
nan inför uppgiften att ta reda på 
felet i en krång lande mottagare . 
Många amatö rer kän na sig helt 
främmande inför denna uppgift, om 
de ej i fö rväg veta, var -felet är att 
söka . 

Till att börja med kan det vara ide 
att unde rsöka huruvida det fi nns 
någon ström på mottagaren, dvs på 
rörens glödtrådar och anoder . Fin
nes möjlighet att dessförinnan prova 
rören, dels för eventuellt avbrott i 
glödtråden, dels bet räffande emis
sionen, bör ma n naturl igtv is göra 
detta. Vid batteri · och växelströms· 
mottagare kan man prova med ett 
ä ldre rör med lysande glödtråd . hu· 
ruvida det finns glödspänning på 
rörhållarna . 

Så var det a nodspänningen . Vid 
en batterimottagare bör man alltid 
mäta anodbatteriets spä nn ing med 
en s k radiovoltmete r eller liknande 
instrument. Felet med en tjutande 
batteri mottagare ä r vanligen . att 
anodbatteriet ä r för gammalt. Detta 
botas alltså genom anskaffande av 
ett nytt batteri . 

En mottagare ka n provas steg fö r 
steg genom att en hört elefon anslu· 
tes i tur och ordning till de skilda 
rörens anodkretsar, med bö rjan vid 
detektorröret. Kan man med anten· 
nen a nsluten till detektorns galler· 
krets och hörtelefonen inkopplad i 
detektorns anodkrets efter avs tä m· 
ning höra lokalsändaren klart och 
kraftigt. är detektorsteget tydligen 
uta n fel. 

Flyttas nu hörtelefonen till nästa 
rörs anodk rets, och inget ljud här 
erhålles i densamma, är detta steg 
givetvis felaktigt . eftersom det ej 
släpper igenom signa lerna från de
tektorn . Genom att ansl uta te lefo
nen över sekundären tilltransfo rma
torn i detektorns anodkrets kan man 
konstatera . huruvida felet ligge r i 
själva tra nsformatorn eller ej . 

Emellertid ka n det ju även vara fe l 
på högfrekvenssidan. och hä rvid får 
man prova steg för steg på sa mma 
sätt. i det man nyttar antennen från 
detektorns gallerk rets. dä r det hela 
fungerar. till det föregående högfre
kvensrörets gallerk rets osv. Är mot 
taga ren enrattsavstämd, måste an
tennen ans lutas via en mycket liten 
kondensator ( något tiota l cm) , eljest 
kommer kretsens avstämning a ll 
ändras alltför mycket. • 



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

Varje skärkniv före
gås aven fjädrande 
lyftkniv, 

Lyftk niven drar 
upp skäggstråei 
ur hårsäc ken, 

Skärkniven kan då 
kapa mer av skägg
strået. 

Nya Philishave 81 
Informationstjanst 28 

Skäggstrået återgår, 
med snitt ytan i hu
dens ni vå, 
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PASSA pA! 
Bra handböcker till förlIlåDSpris! 35 % rabatt . 

• Du som ör intresserad av foto, bilar, båtar eller att bygga elektronik 
sjölv bör passa på nu! Du får hm chansen att köpa bra handböcker 
inom Ditt specialområde till förmånligt pris - 35 % ligre ön ordinarie pris. 

FOTOHANDBOKEN FOTOTESTER ALLA BILAR -82 
En handbok för dig som är litet osäker på hur du 
bäst använder din systemkamera. Du får råd 'om 
vilka objektiv och filter du skall köpa. 

Inte mindre än 18 systemkameror och 42 objektiv 
utvärderas med mätdata och synpunkter. Ett 
måste för alla fotointresserade. 22,5 x 29 cm. 48 sid. 
C :a-pris: 35:-

Ett nytt modellår. Hundratals nya bilar. I Alla 
Bilar -82 får du en utmärkt överblick över 
svenska bilmarknaden. 18,5 x 25 cm. 144 sid. 
C :a-pris: 33:-

C :a-pris: 35:
DIn pris: 19:50 

sKÄRGARDS
NAVIGATION 
Sten Ramberg. 
Boken behandlar allt som är 
väsentligt för att navigera 
inomskärs: hur man tar ut en 
kurs, pejlar, manövrerar i 
dimma. 
80 sidor. Inb. Färg. 
C :a-pris: 53:-
DIn pdI: 34:-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Skicka In 
kupongen nul 

) 1 I 
I 
I 
I 
I 
I 

DIn 23:- DIn pris: 2 1:50 

---------------~---.. BYGG SJÄLV 5 
jag beställer nedanstående I _ ELEKTRONIK 

bok/böcker. Frankeras ej I 
Vår exp.avgift på 2:50 per försändelse Speciallidninqs- I Behandlar radiostyrning, 

amatörradio , bilelektronik, 
mätinstrument, fotoelektronik 

samt postens portoavgifter tillkommer. förlaget 
betalar portot I 

00 00 00 ex Fotohandboken 
00 00 00 ex Fototester 
.. .. 00 ex Alla Bilar -82 

00 .. 00 ex Skärgårdsnavigalion 
00 00 00 ex Bygg Själv 5 - elektronik 
00 00 00 ex Bygg Själv 6 - datorer 

C:a 
pris 

19:50 35:-

23:- 35:-

21:50 33:-

34:- 53:-

25,- 40:-

25,- 40:-

Namn ... . . ... . ... .... .......... . ........ .. .. . . . .. .. ... . . 

Adress .... ... . . ...... ... . .... .. . .. . .. ..... .. . . . ... .. .. . . 

Postnr ........ Postadress ........ .. .. . . .... . ~~ .~ :~~ .. 

I 
I 

mm. 
18,5x25 cm. 144 sid . 
C:a-pris: 40:-

Specialtidnings- I DIn pris: 25:-

förlaget AB I BYGG SJÄL V 6 

~ I -DATORER 

••••••••••• _1 För dig som vill bygga dato-

I rer. Även för dig som vill lära 
SVARSFÖRSÄNDELSE I dig hur datorer fungerar och 

kan användas. 
Kontonummer 6820 I 18,5 x 25 cm. 144 sid. 
10360 Stockholm 3 I C:a-pris: 40:-

DIn prII: 25:-
I 
I 
1------------------



TRYCKERII 
När allting bara blir fel. När tiden 

rinner iväg och korrekturen avlöser varandra. 
När kunderna väntar och magsåret bör;ar 
göra sig påmint. 

Då hor du volt fel trt.ckeri. 

Du skulle haft det betydligt bättre om du valt Uber redan från 
början. För Uber kan mycket som inte andra kan. Ta fram tryck
saker snabbt t ex. Och se'n se till att dom kommer ut lika snabbt. 
Antingen det handlar om kataloger eller prislistor. TIdningar eller 
matriklar. Böcker eller broschyrer. Stamsatser eller blanketter. 

Uber sätter med hjälp av datorer. Och kan till och med ta emat 
texten direkt från din dator eller din skrivautomat om du inte vill 
skriva ut manus själv. Och Uber lagrar gäma textunderlaget åt dig. 
I en databas, som du kan ändra i när du vill. 

Uber reproducerar. Och trycker. Ofta medan andra fortfarande 
läser korrektur. Uber binder. Bigar, falsar, häftar och limmar. Och 
Uber distribuerar. Direkt till dina kunder. Antingen med hjälp av dina 
egna adressregister eller med köpta adresser. 

Och det vor ju precis så du ville ho det, eller hur? 

Hör av dig, så skall vi berätta mer. Om Uber och om ett sätt att 
producera trycksaker, som du kanske inte kände till tidigare. Skicka 
bara in kupongen. Bier ring vår marknadsavdelning. 

r-----------------------, 
Sändes till Uber Tryckerienheten, 16289 Stockholm. 

Det hade jag ingen _ning om! 
Men jag vill gäma veto mer om Uber's 
sätt att producera trycksaker. 

Nomn ________________________________ _ 

RT 9-82 

""-----= Liber 
162 89 Stockholm 
Tel. 08-739 90 00 

lIär andra läser korr, trycker Uberl 
Informationstjänst 29 
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Fujis kassensensation: 

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

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

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

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

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

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

lii1I FUJI lii1I FUJI ~FUJI 

. . 
-:t7 ":'"~ .,.. -r- + -r-. . --- ,. ........ .... _ .. r_ ~.'_' "11l 1 .,-. 

ER z::.!,_ 90 FR-I =.:..-=--=- 90 FR-D :::;::--=-- 90 

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

Fuji-egenskaperna - bättre på alla punkter! 

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

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

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

Suveränt jämn frekvensgång . 

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

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

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

- den japanska toppkassenen 

Generalagent: TELETON AB , 351 05 Växjö 
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DATORER/INSTRUMENT 

styr instrumenten 
över IEEE/IEC-bussen 
o Låt datorn styra mät
i nstrumenten! Det ger 
enklare mätforfaranden. 
effektivare utvärde-
ri ngar och presentatio
ner av resultaten. Men 
det forutsätter att vi har 
något slags standard for 
sammankoppling av en
heterna. 

Fi~ I. David 
Palerll/o. H/II/ 

I' i träjfade pil 
/lewlett Pac 
hard. Han ar -
hetar II/ed an -
fla .Hnin~ al' in
\'(rulI/ent till 
datorer i H 1':.\ 
instrulI/ent-
grupp. 

O En sådan standard finns: IEEE 488 eller I EC 
625-1. Den har också fler namn, t ex HPIB. 
Grunden till den lades vid Hewlett Packard. 
O Vi har besökt utvecklingsavdelningen i Palo Alto 
och där träffat David Palermo, som berättat om hur 
instrumentbussen kom till. 

a\ Gl ' ''i''iAR I.II .UESKÖLD 

•• Allt ner utn yttjar möj lig
heten till att lå ta en dat or styra 
sina nUtinstrument. På S3 sätt 
kan man repetera olika m~it

fö rlopp och ve ta att de alltid 
görs p[1 samma s ~itt. Man kan 
enkelt sa mla in m~itd a ta. ev 
bearbeta dem oc h 13ta datorn 
presentera ensta ka m ~i tv ~irden 

eller kurvor på skarm ell er 
skrivare . P[I s~ s~itt kan ett 
ge nerellt sys tem utföra spe
ciel la m ~itförlorp enli gt eg na. 

. gi\'na specifikati oner . Ma n har 
dessutom möj lighet att i efter
hand ;I ndra oc h komplettera 
ll1 ;itf0rfa randet. någo t som 
inte går i ett h å rd va rum ~issigt 

specialiserat system. 
Hur st å r det då till med 

kllll1p;ltibiliteten . ll1ed möj lig
heterna a t t koppla sa 111 ma n de 
olika "burkarna " av kanske 
ski lda fabrikat'~ De som ~i r 
ve rksa mma in om da torområ
det ve t a tt det h;ir ä r en 
djungel. Oha ~ir det fr åga om 
gr;inssnitt som inte passa r 
ihllp . Kontaktern a i de olika 
enhetern a avviker från var
a ndra. det fö rekllmmer olika 
sign ;tler med skilda ni våe r. Det 
h;ir kaoset möter dalOrinstal
la tiirer och sys temerare dag li -

ge n. Mycket tid och pengar 
behövs fö r ;Itt kllppla sa mman 
datorer . bildskarmar . skrivare 
m m . 

Men på m ~i tsidan ~ir det 
faktiskt lite b;ittre. D;ir finns 
en standard. ll m ej fullsUndigt 
helUcka nde . Vi ~I terkommer 
till det problemet men I ~ll llSS 
först se ptl vad denna standa rd 
heter . 

Kärt barn 
har många namn 
HPIR-. IEE E 4XX-. ANSI 
MU . I- . IEC 625-1-. l Ee 
TC6n- . ASC II - nc h rlus-buss 
betecknar i stort sett samma 
sa k. Först va r H P I R. Hewlett 
Packard I nslrument Bus. 
Andra tog efter och ka ll ade 
bussen för (j P I B. vi I ket stå r 
f(i r (jenera l Purrose Int erface 
Bus . Man insåg snart a tt det 
blev n öd v~i ndi g t att åstad
komma en standard nch I nsti
tute nr elec tri ca l a nd e lectroni c 
engi neers. I EEE. tog fra m 
1F1-.'/:·-4R8 . Den låg till g rund 
flir ANS I MCI.I som kom
mer från American Standards 
Insti tut e. S~ sm[lni ngom. n ~i r 
ma re bestäm t i j uni 1980. blev 

IEC 62S-1 :!: SV @ 48 mA 
CCITT-V24 (RS-232-C) :!: 2S V @ SOO mA 

IEEE 488/ANSI MC1.1 :!: SV @48 mA 

Fig 2. 1\ 01lIahl"'lI/1 skilj", i rl'.lp ill.l'lfllll/l'lIthu.l'.llalldard fran lIX ' och 
II:L/:'. I iil'r i~t är specifikationerna lika. VA R N l NG: hontakten fiir 
I Le o25 -.I'Iandarden är JUII/II/a .wll/ för VU / R.'i232 . .Iiker al' II/issta~ 
en .l'QlI/lI/ankopplin~ pintlin instrumenten! 

den a nt agen Sllm en internatio
nell standard : II:'C 0::5- 1 

Del började 
på 711-lalel 

Hu ssen fick si tt ursprung 
hos Uewlett Packard i l.ove
land. Cllloradll . I 70- talets 
blirjan utvecklade d ~ir en man 
vid namn (;arl' .'Vel.l'IIl1 en 
kllmbinerad frekve nssvntetisa
tor och vo ltm eter . Instrumen
ten stod i förbindelse med var
;Indra liver en datorbuss . 

I:tt annat tidigt projekt var 
en llptisk kortl ~isare. som st yr-

des över en ASCII-buss . På 
samma s ~i tt hade ma n förbun
dit r;iknare och skrivare i en 
punkt . som senare skulle ge 
upphov till avde lningen "desk 
top computer". berättar Da vid 
Palern/o för oss vid besöket 
hos Hewlett Packa rd . 

Det va r föret agets avdel
ninga r i l.oveland . Colorado. 
oc h Palo Alto i "S ili con Val
ley" som sa ma rbetade och 
kom fram till en lösning som 
ligger mycket n ~ira det som så 
småningom sk ull e bli I EEE
standard å r 1975. fyra ~Ir efter 
de första H P-försöken. Bevis
ligen hade man en he lt färdig. 

fu ngerande lös ning. vi lket ~ir 
en av orsakern a till framgå ng
a rn a med HPIB . 

Fördelar med HPIB 
och begränsningar 

I. å t oss se på vad som i stora 
drag k ~innetecknar U : fJ.·-
4RR-bussen: 

- Kontaktern a ~ir standar
diserade (men t yv~i rr har 
I EEE-4XX och I EC olika slags 
kont akte r. De a merikanska 
till ve rka rna följer den förra 
normen. de europeiska den se
nare . Det ~ ir f ö det end a som 
sk ilj er normerna å t ). 

- Busska beln ka n sam-
manlagt va ra urp till 20 m 
lå ng med maxima lt 15 appara
te r ans lutna . I medeltal få r 
avs tå ndet mellan apparaterna 
inte va ra mer ~ in 2 m. Mellan 
två apparater kan det dock 
va ra betydligt mer om ba ra de 
restera nde ka bia rna ;i r t i 11-
r ~i ckligt kort ;\. 

- Da taöverföri nge n ~i r 

asy nkron med upp till 250 
kbaud överföringshastighet. I 
rraktiken ~ir den mycket Ugre 
r g a a tt den lå ngsa mmaste 
enheten bestämmer hastighe-

forts på nästa sida 
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DATORER/INSTRUMENT forts fr föreg sida 

IFe NFlFD F..OI 0103 0 101 

10 0107 0105 

PAIFlED PAIRE D PAIRE D R( N 
WITH WITH WITH 

, l 9 7 --P an 01 IWI5180 
parrs ..... ,Ih 
opposrng pms 
T o be grounoea 
near terminallon 
01 olher w ire 

IEEE/ANSI connector 

(HOR IZONT AL ) 

Centact Signal line Centact Signal line 

1 0101 14 0105 
2 0102 15 0106 

3 0103 16 0107 
4 0104 17 010 B 

5 REN 1B Gnd (5) 

6 EOI 19 Gnd (6) 
7 oAV 20 Gnd (7) 

B NRFo 21 Gnd (B) 
9 NoAC 22 Gnd (9) 

10 IFC 23 Gnd (10) 
11 SRO 24 Gnd (11) 
12 ATN 25 Gnd (12) 
13 shield 

I EC connector 

Fi~ 3. !\onta/aernaI inkoppling. 

80 RADIO & TELEVISION - NR 9 - 1982 

ten. Öve rför ingen sker med tre 
tråda rs ha ndska kning . 

- Tota lt ha r bussen 24 led
ningar. av vi lka 16 överfö r 
signa ler och de öv riga avse r 
jord och skärma r. De 16 sig
na ll edninga rna kan delas in i 
tre grupper : da ta / komma ndo
ledninga r. ha ndskak ning oc h 
kontrolledninga r för dirigering 
av fö rloppen . Sta ndarden spe
cificerar nivåer och funktio
ner. men hur de ska ll utn yttj as 
avgör instrumen ttill verka ren . 

- Ätta ledningar överför 
da ta eller komma ndon. När de 
överfö r da ta sker det a nt ingen 

med ASe II eller binä r kod. 
är en av de dirigera nde led

ningarna. mä rkt ATN. ä r a k
ti verad är det i stä ll et kom
ma ndon som gå r fram på de 
hä r ledni nga rna. Kom ma n
dona omfatta r adresser. kon
trollord. tillstå nd m m. 

- Tre av signa ll edningarna 
a nvä nds för ha ndskakning då 
ma n överför da ta ell er kom
ma ndon. 

- Fem ledn ingar sköter d i
rigeringen av signaler: A T N. 
I Fe. SQ R. REN oc h EO I. 
A T avgör om vi skall öve r
föra da ta eller komma ndon. 

HEWLETT - PACKARD INTERFACE BUS ~:I:ZSI:~ 

DEVIC( A Q(VIC E B DEVICE C DEVtCE o 
AlLE TO TALK . AlLE TO TALK "stf 10 LISTEN AllE TO TALK 

LISTEN AND AND lI!iTE N ONl Y ONl Y 
CONTRO l 

t .. uICII I" Gd tt ·1 d",u l w, 11mll.I! {r ·1 '1 Inl l •• nt Il IOII (t ·1 t.p r IUOI'tf l 

r ... • . . . - ~ :: : . . .. .. 
" 

.. 
- . . 
I l 

010 1 • ••••••••••• 

GENERAL lU S ""NOSHAKl DATA l US 
MANAGEMEN T liNES 

Fi~ 4. Sammankopplingen al' enheterna i ett IYItem. 

DIOI·8 - - - - {L ______ D_A_TA_B_Vi_E ____ ..... 

M-----...., 
DAV 

L-

,--;Jo 
NRFD I I 

I I 

NDAC 

I I I II 

Fig 5. HandIkakningen Iker öper tre tradar och pi Jer här flr/oppet . 
DAV: Data Valid. N RFD: Not ready for data och N DAC: Not data 
accept ed. DA V kontrolleral' all den talande eller k ontrollerande 
enhetl'n. de li'a ijpriga kontrolleraJ ap de enheter Iom aktipt lYIInar eller 
al' alla apparater Iom tar emot kommandon. 



I Fe initierar H PI B-systemet i 
viloläge (ingen aktivitet på 
bussen). SQR sänder olika en
heter till kontrollenheten för 
att påkalla uppmärksamheten 
i syfte att kommunicera . REN 
används för att koppla bort 
instrumentens paneler så att 
de i stället styrs över bussen 
och slutligen EOI. som indike
rar det sista dataordet l en 
sekvens. 

Progra mva ran 
ej s tandardiserad 

Någon fullständig specifi
kation över hur programvaran 
skall se ut finns inte. vilket är 
en brist. men en sådan stan
dard är att vänta så små
ningom . " I början hände un
derliga saker. t ex att man 
sa nde da ta ba k la nges för a tt få 
bil ligare hårdva ra". berättar 
David Palermo. "men HP har 
en intern mjukvarustandard. 
som innebär a tt man sänder 
den mest signifikanta siffran 
först". IEEE väntas komma ut 
med "recommended codes and 
formats" under å ret. Den tar 
hänsyn till att man använder 
en dator för att styra instru
menten. I den kommer man 
bl a att beakta att systemen 
skall vara användarvänliga 
och att man kan göra nya 
instrumenttyper uta; att dir
för behöva ~indra progra mva
ran . 

"Ett problem är att memo
svmbolerna beskriver olika 
f~nktioner i instrument och att 
det där fö r är svårt att göra en 
standardisering här . I framti
den kan man r ~ikna med att 
programmen beskriver signa
lerna i sUillet för olika block i 
instrumenten". säger Da vid 
Palermo. Det kommer att un
derlätta användningen . 

T re hu vudblock 
i bussystemet 

Till bussen kopplas tre typer 
av utr ustning: I.istener. Talker 
och Controller. dvs avlvss
nande resp "talande" e~het 
oc h kontrollut rustning . Flera 
avlyssnande enheter (upp till 
14 st ) kan ta meddela nden 
samtidigt. 

Det kan bara finnas en ta
lande en het åt gå ngen. men 
den kan sända meddelanden 
till flera lyssnande enheter 
samtidigt. 

forts på nästa sida 

Mikrodator 
utbildning 
för beslutsfattare, 
för projektledare, 
för ... 
Företag som satsar på mikrodator-tekniken 
i sin produktutveckling investerar i utbild
ning! Som Ericsson, ESAB, Alfa-Laval m fl 
av våra kunder. 

- Utbildning genom hela företaget, inte 
bara mikrodatorspecialisterna 

- Verksamhets- och befattn ingsanpassad 
- Förmedlad av lärare som själva praktiskt 

jobbar med området 

För mer information ring 046/30 70 70 

~ Utbikjningshuset/ICSP [2J 
.-----------------------------~---------------------------~-
J a, vi satsar seriöst på att använda mikrodator
tekniken ! 

O Kontakta mig 

Sänd mig utbildningsinformation om 

O Företagsintern utbildning för beslutsfattare 

O Projektledarutbildning 

O Utbildning för serviceingenjörer 

O Utbildning om elektronikproduktion 

O Avancerad mikrodatorutbildning 

företag 

namn 

adress 

postnr postadress 

tln 

RT 9-82 

Informationstjänst 31 

Frankeras ej. 

Mottagaren 

betalar portot 

Utbildningshuset 

Svarspost 

Kundnummer 13623004 

221 10 LUND 
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DA TORER/ INSTRUMENT forts fr föreg sida 

Kontrollenheten bestämmer 
om instrumenten skall lyssna 
eller tala . Den kan också fun
gera som talande eller lyss
nande enhet. Flera av kontrol
lenheterna kan ingå i ett sy
stem, men givetvis kan bara en 
å t gången vara verksam. 

Många system i dag 
med instrumentbuss 

Ett instrument som kan sty
ras över HP-buss blir givetvis 
dyrare än ett vanligt, för hand 
inställt instrument. Men i dag 
är faktiskt nertalet instrument 
från Hewlett Packard för
sedda med HPIB, vilket i 
reella tal betyder 150- 200 in
strumenttyper, säger David 
Palermo. Totalt sålde firman 
50000 HPIB-kablar, vilket sä 
ger en del om hur många 
system som är i funktion i 
dag ... 

Priserna för H PI B går ned, 
eftersom man har standardise
rat funktionen. När bussen in
troducerades kunde ma n bara 
få anpassningskretsarna som 
option, vilket innebar en avse-

värd merkostnad. Man kan i 
dag räkna med att fabrikskost
naderna ligger kring 50-100 
dollar för ett instrument. Dy
rast blir det i t ex voltmetrar, 
där man måste ha nytande 
överföring med optokopplare. 

Även om det finns alternativ 
till den här bussen kommer 
den nog att dominera en lång 
tid framöver, eftersom den är 
så generell. Den som i dag 
bygger upp ett mätsystem bör 
satsa på den här typen av 
instrumentbuss, eftersom det 
finns ett mycket stort program 
i dag att tillgå från ett nerta I 
tillverkare . 

Litteratur: 
I ) Tutorial Description of the 
Hewlett-Packard Interface 
bus. Hewlett Packard com
pany 1980. 
2) The IEEE-488 busfor per
sonal camputers: An overview, 
föredrag av Peter Baum vid 
Apple Computer Inc, hållet un
der West Coast Computer 
Faire 1982. 

USA - KRÖNIKA - VIDEONYTT forts fr sid 62 

tar att "flasha" en bild på röret 
från 1/ 30stilll / 60s. Resultatet 
sägs bli högre upplösning och att 
"man inte kan se svepet så lätt 
som förut". 

Det hette vidare att den här 
tekniken kan komma att avsätta 
ett projektions-tv-system så tidigt 
som kring årsskiftet 1982-1983, 
detta till en prisökning om 20-
30 % mot nu . "Den här tekniken 
är ett stadium mellan gängse tv 
och högupplösande tv" , sade 
Sony. 

~ Sylvania och Philco. båda nu
mera i Philips nordamerikanska 
imperium, har blivit märkena 
nummer två och tre att lansera 
laserdiskvideomaskiner. 

Båda märkenas modeller ligger 
runt 750 dollar och spelarna är 
utrustade ungefär så som Pioneer 
och Magnavox gör sina . Det se
nare fabrikatet ingår f ö också i 
(Nort American) Philips-gruppen . 
~ Alcoa eller the Aluminium 
Company of America, jämte Nip
pon Electric Company, NEC, har 
gått samman om att bygga satel
litsignalantenner för hembruk . 

Den nya firman Alcoa-Nec 

Communications tros börja busi
ness med att göra 3,6 meters och 
större paraboler för både eter-tv 
och kabelsänd tv . Om en tid ver
kar det bli aktuellt med att också 
ta upp mindre antenner, men 
detta torde inträffa först mot mit
ten av 80-talet då dbs, direktsän
dande satelliter, är uppe. 

Enligt vad som planeras kom
mer Alcoa att leverera antenn
stommarna från eh fabrik i Ohio 
medan NEC bygger elektroniken 
i Japan. 

~ Grammofonskivor kan vara 
jobbiga nog att hålla reda på och 
att förvara lämpligt, men vad gör 
videofiler som (också) börjar 
känna bekymmer över en växande 
samling både blanka och pro
gramfyllda kassetter? 

Här i USA tror sig ett antal 
varuhus erbjuda lösningen i form 
av ett tv-stativ / bord, gjort för a tt 
hålla en nittontummare plus ett 
videodäck och med tre rader lå
dor. Envar av de nio lådorna kan 
rymma tio videokassetter, och 
möbeln finner många vara både 
snygg och kompakt. Den kostar ca 
200 dollar. • 

, t ..... · · f·" .Il.e VOlce O amerlca 
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EPI-MAG 
Högtalaren som ger dii! mer än en mullran
de bas och spetsig <1iskant. En "disco
högtalare" som ger dig ett balanserat ljud 
med tryck i. Dma öron behöver inte an
s~a sig för att lyssna, bara njuta timme 
efter fimnie, ciaj! efter ciaj!. 

Dom neter Epf-MAG: 
"the voice of america". 

SCANDEXAB 
Box 12 73101 Köping Tel: 0221/21510 
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Vi vill påminna om vilka högtalare som används 
vid de flesta live-konserterna. 

När man läser dagens hifi-tid
ningar finner man en otrolig 
mängd högtalarannonser där 
man utlovar att återskapa lju
det från live-konserter. Det är 
ett anmärkningsvärt löfte när 
man tar hänsyn ti II ett enkelt 
faktum - ljudet man verkli
gen lyssnar till vid flertalet 
I ive-konserter är ljudet från 
J BL-högtalare. 

Kanske beror detta överväldi
gande accepterande bland 
proffsen på högtalarnas le
gendariska konstruktion och 
kvalife. Eller kanske är det de
ras stora dynamikomfång och 
höga driftssäkerhet. Dessa 
viktiga detaljer är bara en del 
av sanningen. Vi på JBL tror 
att det beror på högtalarnas 
förmåga att återge musiken 
på bästa sätt. 

För att komma underfund om vad JBL-högtalarna kan göra för din 
anläggning rekommenderar vi ett besök hos närmaste 
J BL-å terförsäljare. 

UOI. 
NÄR PROFFSEN 

VÄWER 
Septon Elektronic AB, 

BOl 4048 421 04 Västra Frölunda 
Tel 031 /29 94 00 
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16Kminne 
tillZX81 
o Det billigaste sättet att "börja med dator" är 
med Sine/airs Z X 8/. Den har många goda 
egenskaper, men minnet är ganska skralt. 
Därför visar vi här hur du själv kan bygga ut det 
till /6 k byte. 
O Vårt minne fungerar helt som Sine/airs motsva
righet men blir ännu något billigare att bygga. A\ AN DERS ÖST F.RBERG 

•• ,'v1i nnct inn ehå ller In kbyt c 
minn esplls itillncr . dvs I n " 
I 02.+ ' X IJ I 0 72 celler. som 
kan lagra "1" .eller "O" Det mot
wa rar ca 6 fullskrivna . ..J 4-sidor , 

Skillnaden mellan 16 kb\te och 
I1 riginalcts I kb\te uppfatt as som 
ennrm. Detta bcror på a tt den in[e 
Jlwtwarar en ökning a\' prog ra m
minnet mcd 16 gånger. ut a n med 
C;I .'ill gänga,' Förklaringen ;ir att 
bilden p;i t\-sbrmcn kr;iver upp 
till 700 b\tc. beroc nde på hur 
m;ol nga tecken som \'isas, 

Om , brmen ;ir fullskriven In 
Jleb;ir det att det endast finns ca 
J(lO b\'te h ar för lagring a\ pr ll
gramllch \'a riabler om grundmin
net ;ir bara I kbYl c. Samma 
minskning g;iIler giveni s också 
fur tillsalSminnc l. men d;ir mIns
kar utnmmct bara från In .\X4 
t ill ca I:; 600 bYle . 

Om man tYcker sig behöva 
;Innu större minneska pacitet ~ir 

nllg inte Sinc lai rs dators\st em att 
rekllm mendera . Fr ~imsta sblet 
t ill det ;Ir a tt all lagring llc h back 
up milste ske på en kassettspelare , 
I.addn ing fr[ln den sker med låg 
ha,t ighel. ca 2:;0 ba ud. vi I ket 
Jlwt,\ a rar ca I :;00 b~te per mi 
nut De t in neb;ir att ett program 
P:I t e\ JO kb\le skulle ta ca 20 
minuter att ladda . Det ä r då I;i!t 
att in se \'ad en drop out skulle 
inneb;i ra . ' ej . om man behö\'er 
st örre minneskapacite t skall ma n 
\;dj a ett da tors\'stem med nex
,k i\'a 

Sllm persllnda tur ~i r 7 .\ ' 8/ en 
hckad sat sning frå n Sinclair, 
L tan extra minne st å r man sig 
emellertid sl ;i tl. \'ilket de neSl a 
a nd nd a re uppUcker , 

\ [tr konst ru k t ion ;i r uppbyggd 
pil n it k rctskort . Det ena kortet 
innehåller ;I\·kodning. mu ltiple ,\. 
bullrar och a nslutning till datorn. 
Pa det andra kortet sitter minnes
kapslarna . Korten sitter i en liten 

MRQ 

A8 1l. 

RO 
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ABH 7L 

AB 7 19l IC l 

AB l 8l 
15 7 

A8 8 1Bl 

AB 2 9l lO 
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D ~2~~ _ __ ~I -, 

t+-...j...: ___ ---'l..:.:.K 08 7 

1 

I E E I -- - - --
l 15 

Fi~ 2. M innet är upphYKKt 
enl iKt delta elektriska 
funkti onsschema. 
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Fi~ 3. Miinsterkortritnin~ i skala 1:/ for RAM-kortet. Kortet är 
dubbelIidi~t . 

låda av grå rlast ( 100 x 50 x 25 
mm) . Enheten skjuts på busskon 
takten på datorns baksida . Någ ra 
andra anslutningar behövs ej . 

14 bitar adresserar 
Minnet adresseras fr o m 

1(-, JX4 t o 111 32 767. oc h till dett a 
anv;inds adressbit AB 14 som ä r 
hög mellan dessa viirden . 

Vidare a nv;i nds signalen MRQ 
(Mell/IJr\" R eCj ll es /) som talar om 
a tt CPL :n vill läsa eller skri va i 
minnet. Dessut ol11 a nvii nds två 
signa ler som heter R D och W R 
tRea d oc h Wri/e) . Med dem ta lar 
CPl,:n om huruvida den vill läsa 
eller skriva . Dessa signaler. till
sammans med några a ndra. bildar 
den så ka ll ade kontrollbussen . Yt 
terligare två bussar behövs. 
adressbussen med 16 bitar och 
da ta bussen med S bi ta r. 

M inneskapsi a rn a innehåller 
a lltså tillsammans 16 k. och för 
att kunna adressera dem alla 
mås te 14 bit a r från adressbussen 
anslutas. AB O - AB 13 . Dessa 
adressbitar låses upp. la/{·has . i 
l11innet 7 st i taget. För att skifta 
adressbitarna till RAM-ka ps
larna. dvs l11ultiplexa dem . a n
v;i nd s två TTL-kretsa r av typ 74 
1 .. \ ' 157. som innehå ller 4 st 2-ka
na ls multiplexrar per kapsel. Till 
va rje M X hör 2 ingå ngar och I 
utgå ng . Beroende på hur väljarin-

gå ngen . .1'1'11'(' / . står koppl as den 
ena eller andra ingå ngen till ut 
gå ngen . 

De 7 första adressbitarna bilda r 
den så ka Il ade radad·ressen . På 
mi nneskretsa rna fi n ns en i ngå ng 
som heter RAS (Ro,, ' Addre.u 
S·/mhe) . och adressen latchas in i 
minneskretsen n;ir RAS går låg . 
Sedan skiftar man till nästa 7 
adressbita r som bilda r den så kal
lade kolumnadressen . Motsva 
rande ingång finns på minneskap
seln. oc h den heter CAS (COIIlIIIII 
Adress S/robe) . 

u har en positi on pekats ut i 
minnet. och vi kan läsa eller skriva 
i den . CPU :n skall ta la om vilket. 
På RAM-ka pslarna finns en in
gång som heter WR (Wri/e) . När 
den ingången li gger låg kan man 
skriva i minnet och när den ligger 
hög ka n ma n läsa u r det. 

På varje minneskapsel finns 
också en dataingå ng och en ut
gå ng . Utgången går genom en 
buffer till databussen . Utgången 
kan anta tre lägen : hög. låg och 
hög impediv . dvs avbrott. När 
C P :n vill läsa ur minnet aktive
ras signa len R D ( Read) och då 
öppnas buffrarna samt data läggs 
ut på databussen . 

Uppfriskat minne 
Tillsatsminnet innehåller dyn a

miska minneskapslar (DRAM el-

o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

:-.o\' o 
-J 

ro 

L , 
L- ....J 

Fi~ 4. MiinIferkortritnin~ i skala 1:1 för avkodarkortet. Oehu 
dubbelIidi~t. DubhelIidi~a kort är svära att tillverka själ v. Ma n kan 
ända ha miinIfren Hlm ut~än~spunkt om man vi ll fon-iika by~~a upp 
minnena pä labbkort eller liknande. 

ler f)RWM).liksom Sinclairs eget 
tillsatsminne . Minnesinnehå llet i 
ett dynamiskt minne l11 åste frä
schas upp med jämna mellanrum . 
Annars försvinner informationen . 
Minnet kan liknas vid en konden
sa tor som måste laddas u pp då 
och då för att rä tt värde ska ll 
bibehållas . För att informationen 
skall li gga kvar måste va rje rad i 
minnet adresseras : totalt 12X ra
der (7 bi ta r ). A Ila raderna måste 
adresseras minst varannan milli
sekund . 

CPU :n som ingår i Sinclairs 
dat or är Z RO. och den ;ir förnäm
lig på just detta . Den har en intern 
räknare för ä nd amålet som räknar 
från O till 127 . Medan CP :n 
bearbetar data internt så läggs 
den uppräknade ad ressen ut på 
adressbussen tillsammans med att 
en signal som kallas RFSH (Re
fresh) a k t iveras . Den signa len för
hindrar äve n att läsning eller 
skrivning sker i minnet. Adressen 
är ju inte till för att peka ut någon 
enstaka minnesposition . 

Bygg steg för steg 
Det är sällan svårt a tt bygga 

samma elektronikkonstrukti oner . 
Desto svårare kan det vara a tt 
finna eventuella fel. som i regel 
beror på att man haft för bråttom 
och inte Hist ritningarna orden t
ligt. För att göra det lättare att 

sätta samman minnet både sna bbt 
och . r;i!t ge r vi här steg rör steg
anvisningar rör bygge t. 

I . Börja med det kort som min 
neskapslarna skall sitta r å. Det ;ir 
kortet med minst mönster . 

:l . Montera och löd minneskars
larna ICI ICR (HM 4XI6AP-
4) . Var noga med att vända dem 
r;i t t' 
J. Montera och löd kondensato
rerna el e4 (0.47 111-') . 

4. Montera Molexkont a kterna 
r å kortets !öd.l'ida oc h löd dem r å 
klifl/[llinell/sidan . Dc övriga kom 
roneterna skall al ltså sitta r å en 
sida och Molexkont a kterna r å 
den andra. 

5. Nästa kort innehå ller avko
dare och buffrar . Montera och löd 
kretsarna ICI - le](74I.S 157). 
I n - 1('4 (74 I.S 3(7) . IC5 (74 
I.S 04). IC fl (74 LS OS) och l O 
(74 I.S 32) . Observera monte
ringsrik t n ingen' 

fl . Montera och löd motst å n
den RI . R4 - R5 (270 ohm) oc h 
R ] - RJ. Rfl (2. 7 kohm) sa mt el 
SOI11 placeras liggande . l11ed långa 
ben . Observera polariteten' 

7. Montera och löd kort kon 
takten P I. Kodblecket placeras i 
srår 3. Kontakten skall monteras 
X- lO 111m över kortet. r~l kompo
nentsidan . 

H. Montera och löd virstiften . 
forts på nästa sida 
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De monteras från k'omponentsi
dan så att de sticker ut genom 
kortet från lödsidan, där de löds. 
Stiften måste klippas på kompo
nentsidan så att höjden blir högst 
densamma som le-kretsarnas. 

9. Skjut in virstiften i MoIex
kontakterna så att korten ansluts 
till varandra och anslut alltsam
mans till datorn med busskontak
ten . Slå på spänningen. Efter ca 2 
s skall markören visa sig nere till 
vänster på bildskärmen. 

10. Skriv: 
PRINT PEEK 16 388 + 256* 

PEEK 16389 
Resultatet skall bli 32 768, dvs 

en adress som minnet nu sträcker 
sig till. Minnet adresseras från 
16384 till 32767, vilket ger stor-

. leken 16 kbyte. Det hä r provet 
visar dock inte om minnet funge
rar felfritt utan bara att datorn 
uppfattar att det finns där. 

12. Innan ' vi gör ett grundli
gare test av minnet monterar vi 
det i lådan. För att ta upp hålet för 
kontakten används enklast en 
varm lödkolv för "grovhugg
ningen" och kanterna jämnas se
dan till med en vass kniv eller 
skalpell. För 'att kortet skall passa 
inne i lådan bearbetar man insi
dan enligt ritningen. 

13. När allt är klart och mon
terat återstår ett grundligare min
nestest, som görs med progra m
met i fig 99. Kör programmet i 
FAST MODE. Det tar ändå ca 8 
minuter att köra! När man fått 
beskedet RAM OK ä r minnet 
klart att användas till sista byten' 

• 
Byggsats 
komplett med komponenter. möns
terkort och låda kan köpas från NEA 

Mikroelektronik. tel 08/ 60 39 56. 

Priset är 500 kr inkl moms. Fär
digbyggt kostar minnet 575 kr . 

16 K MINNE forts fr föreg sida 

Komponentförteckning 
RAM-kortet: 
IC1 - IC8 HM 4816 AP-4 
C1 - C4 0,47 JLF 100 V 
4 st Molexkontakter 8 stift 
Avkodarkortet: 
IC1 - IC2 
IC3 - IC4 
IC5 
IC6 
IC7 
C1 
R1. R4 - R5 
R2 - R3 . R6 
P1 

74 LS 157 
.74 LS 367 
74 LS 04 
74 LS 08 
74 LS 32 
10 JLF 16 V 
270 ohm 0.25 W 
2,7 kohm 0 .25 W 
Kort jack 2 X 28 pol 
kodbleck spår 3 

32 st virstift 
Låda OKW 2490 

Nya Sinclairdatorn: 
ZX Spectrum 
kommer 
•• Det har länge ryktats om att 
en efterföljare skulle komma till 
ZX 81. Inte mycket har sluppit ut 
om den . När detta skrivs har den 
emellertid börjat säljas i England. 
När den kan nå hit vet vi dock 
inte. 

Namnet på den nya är ZX 
Spectrum. Det som skiljer den 
från tidigare ZX 81 är främst att 
den nya ger bilder i färg och att 
det skall komma fler tillbehör att 
koppla till den : flex skiva, högta
lare för ljud och RS 232-anpass
nmg. 

Datorn skall komma i flera 
utföra nden med olika mycket 
minnen . Med inbyggt 16 k skall 
den kosta ca .f 130 i England . Det 
torde betyda ett pris på ungefär 
2000 kr här hemma . Det meka
niska utförandet är ganska likt 
ZX 81, även om Spectrum är 
något större . Tangentbordet finns 
emellertid kvar om än i förbättrat 
skick. Över de st umma kontakt
punkterna har man nämligen lagt 
en "tangent matta" med präglade. 

forts på sid 104 

o O 

• t • \ t Fig 8. Fästanord
ningarna inuti 
DKW-lådan tas 
bort och bearbetas 
enligt denna rit
ning för att min
net skall få plats. 

() , () 
/ 

BOTTEN 
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, 
() 

LOCK 

C 4 C 3 C 2 C 1 

Fig 5. Komponentplacering på RAM-kortet. Komponentsidans möns
ter visas. 

Fig 6. Komponentplacering på avkodarkortet. Komponentsidans möns
ter visas. 

Fig 7. Så här ser de 
monterade korten 
ut. Virskiften på av
kodarkortet skall 
passa in i MoIex
kontakterna på 
RAM-kortets bak
sida. Korten sätts 
alltså samman 
"rygg mot rygg". 
lödsida mot löd
sida. 

10 LET R=170 
28 LET 6=81-
30 LET C=204 
~0 LET D=S1-
se FOR )/.=1.8000 TO 32000 
60 POKE X .. R 
70 IF PEEK X (}oR THEN GOTO 
80 POKE X .• S 
90 IF PEEK Xc: >s THEN GOTO 

100 POKE X_.C 
110 IF PEEK. Xc: >c THEN GOTO 
120 POKE X .. D 
130 IF PEEK X c: >D THEN GOTO 
140 NEXT X 
1.50 PRINT "RAM OK" 
1.50 STOP 
200 PRU-lT "RAM FEL 
21.0 PRINT "ADRE55: " ; x 

200 

200 

200 

200 

Fig 9. När minnet är klart kan det provas med detta program. Kör det 
i läge FAST. Om alla minnespositioner fungerar. skall meddelandet 
RAM OK komma upp på skärmen efter ca 8 minuter. 



~ HITACHI OSCILLOSKOP 

V -t050 100MHz-SOO,uV/div 
-I Ouad-Trace 

Pedagogisk design kombinerad med ypperlig kvalitet kännetecknar Hitachi V-1050 oscilloskop. 
Hitachi har här använt sitt extrema utvecklingskunnande för att tillgodose de krav som ställs på 
ett 100 MHz oscilloskop. 

Priser på oscilloskop i Hitachis program : 
Kana- Signal- Svep-

Typ ler fördr. fördr. MHz Pris 
V-152 B 2 15 2705:-
V-202 2 20 3285:-
V-302 B 2 • 30 4075:-
V-352 2 • 35 4985:-
V-550 B 3 • • 50 7260:-
V-1050 4 • • 100 11075:-
V-209 2 20 5615:-
Batteri ingår 
V-509 2 • • 50 10210:-
Batteri till V -509 3940:-

(exkl. moms, inkl. probar) 

Informatlonstjanst 34 

1------------- X 
I Sänd ytterligare information om : 

I D V-1050 D ... .... ........................ ... ... .. .......... . 

l Namn ____________________________ __ 

I Firma - -----------------

I 
Adress _______________ -::-__ 

RT 9-82 

I ____________ Tel _____ _ 

TERCO 
Box 2025 Tel. 08-88 02 00 
12702 Skärholmen Telex 17776 terco 5 
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LOCKBETET 
Direkt från USA Citation xx, slutsteget med en 
uteffekt på minst 1000 Watt. Priset? ja, dufår 
lägga upp 69.000:-. 

Att konstruera Citation XX har varit den to
tala utmaningen för våra tekniker och professor 
Matti Ottala. Här finns nämligen hela denfilosofi 
samlad som går igenom hos alla harman/kar
dons produkter. Vi skapar ljud, teknik och design 
utan kompromisser. 

Tack vare dessa tankar har harman/kardon 
ända sedan starten på J O-talet varit märketför 
dem som velat följa med i utvecklingen. 

Titta t ex på årets HiFi program. Nej, lyssna 
förresten, så får du höra hur vi lyckats göra en 
serie efter samma filosofi som Citation xx. Vi är 
övertygade att du med blotta örat kan skilja 
harman/kardon från övriga "HiFi-bruset". 



VI VÄNDER UPP OCH NED PÅ- EFFEKTBEGREPPET 

De flesta förstärkare har uteffekten angiven i ffC vid 
en nominell belastning på 8 Ohm. I verkligheten lyss-
nar du på musik '40 

med mängder av ~ 

högtransienter. Im- i 
pedansen då är i ~ 1---4''''''+-+-f----+-~:~-t-~rl 

själva verket mellan ~ 
loch30hm.Ochdå ~~~~~~--r-~~r-~ 

behövs mängder av m 
ström (som mäts i 5~-+-+-+--t---1----V---i 

Ampere). 
8 7 , 

IMPEDANS I OHM. 

NÄR 75 WATI INTE RÄCKER, TA 45 
Nätdelen är som hjärtat som pumpar in kraft i för
stärkaren. Ett dåligt hjärta orkar inte med. Följden blir 
klipping, distorsion och 
lägre uteffekt. Nätdelen, :> 

som står för 30% av till
verkningskostnaden, är 
det första stället där andra 
märken snålar in. Det gör 
inte vi, och det är därför 
harman/k;trdon måste 
jämföras med andra för
stärkare som har dubbla 
uteffekten för att jämförel
sen ska bli någorlunda 
rättvis. 

KOMPONENTER UTAN KOMPROMISSER 

Nätdelarna är egentligen bara halva hemligheten. 
Mycket hänger också på hur man väljer komponenter. 
De flesta andra tillverkare använder integrerade kret
sar för att spara utrymme och pengar. Inte vi. Det 
kallar vi fuskbygge. IC-kretsarna skapar nämligen sina 
egna problem. Genom att hundratals kretsar ofta trängs 
på bara några cm2 påverkar värmen i varje krets de 
närmast intilliggande. Vi kallar 1 
det Termisk distorsion. ~ 
Istället har vi valt diskreta 
komponenter, de är visser
ligen dyrare men också 
hör bart bättre. 

BORTOM GRÄNSEN FÖR DET HÖRBARA? 
Våra recievrar har en frekvens gång på 1-100 000 Hz 
med 25 dB motkoppling istället för 20-20 000 Hz med 
motkoppling på upp till 80 dB, som är vanligt. Man kan 
tro att vi överdriver, men marginalerna behövs för ett 
snabbt transientsvar och för att den sammansatta 
klangen av grund- och övertoner ska nå lyssnaren med 

samma tids relation som i verkligheten. Utan ultrabred
bandsåtergivning uppstår s k TIM-distorsion som för
sämrar stereobilden och ger musiken en sträv och 
metallisk klang. 

KASSETIDÄCKEN SOM ÄNDRAR DINA BANDKRAV 

De nya kretsarna för ultrabredbandsåtergivning ger 
alla våra kassettdäck ett frekvensområde på minst 
15-21 000 Hz. Det unika är att det gäller oavsett om du 
stoppar in en metallkassett - -IIII ............ \ [H1iJ mp. 

eller en vanlig low-noice NR TVPE UiIi'I h"e' 
~C r::1 IIW'II~ O" 

kassett. Du kan alltså vinna ~o" ~ . !LJ 

både pengar och ljudkvali
tet på de nya däcken från 
harman/kardon. 

record cal 

(oglil • 
aula 

repeal 

r::J 

Du kan också njuta av det senaste från Dolby 
laboratoriet. Välj mellan Dolby B.C. och HX pro. 

HÖG TEKNOLOGI TILL VETIIGA PRISER 
Som du kanske förstår är harman/kardon inget märke 
du kan köpa som stereopaket. Men vi vill ändå påstå 
att vi är billiga, därför att du hos andra märken måste 
gå upp i så höga prisklasser för att hitta komponenter 
som kan mäta sig med våra. Titta på våra recievers t ex 
4 st i pris från 1995:-. Förstärkare från 1800:-. Tuners 
från 1300:-. Kassettdäck från 1995:-. 

Du behöver alltså inte lägga upp 69.000:- som 
Citation XX kostar. För en betydligt mindre slant kom
mer du ändå att med blotta örat kunna skilja oss 
från andra. 

Ta det som en utmaning och testa i din ljudbutik. 

harman/kardon 
Generalagent: Rennemarks, Box 2041,13502 7'yres6. Tel: 08-712 03 35 
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Jordfuktigheten är den huvud
sakliga faktorn för kontroll av 
bevattningen av de växande grön
sakerna. Frön kräver hög fuktig
het i ytskiktet av jorden. Unga 
plantor ska ll ha ca 10-20 cm 
fuktdjup medan mogna plantor 
klara r sig med fukt 40 cm under 
markytan . Tröskelvärdet för fuk
ten ligger vid 50 kohm , som vi 
nämnde tidigare vid beskriv
ningen av givaren. 

Andra väderfaktorer inklude
rar en lå ng period av hög tempe
ratur och het varm sol, låg relativ 
fuktighet och/eller starka vindar, 
vilket ger vissnande blad . Det 
kräver omedelbart bevattning el
ler ännu hellre besprutning över 
hela pla ntorna för att förhindra 
kvävning av växten. Emellertid 
bör plantan inte sprutas i hett 
solsken (vilket lär ge förbrän
ning) . Programmet ta r hänsyn till 
dessa faktorer då det besluta r om 
bevattning skall ske och hur myc
ket. 

l den japanska trädgå rden med 
prydnadsväx ter finns också inrä t
ta t en magnetventilstyrd bevatt
ningsanläggning (16), som inne
hå ller en vattenspridare som täc
ker 12 m radie. Tid och mängden 
beva ttning bestäms även hä r av 
jordfuktigheten och väderkondi
tionerna . Pumpen får återcirkula
tion av vattenflödet i dammen 
med tillhörande vattenfall (17). 
Också den ä r bit-kontrollerad och 
kan därför programmeras för öns
kade effekter. 
• En bakgrunds belyst , genom
skinlig tavla (18) på ytterdörren 
ä r progra mmerad på så sätt att 
den hälsar gästerna väl komna 
med orden: "Your Presence has 
been noted! " (Vilket möjligen kan 
avskräcka tjuvar.) Detta välkom
nande ka n å tföljas aven magnet
påverkad cymbal som slås an 
kra ftigt, eller en ringa nde dörr
klocka! 
• Magnetventilen som styr gas
flödet i husets eldstad styrs aven 
bit i en utgång över ett effektrelä. 
Ventilationsfläkten kan på 
samma sätt separat kontrolleras 
för luftcirkulationen på somma
ren . Temperaturen i vardagsrum
met styr man vanligen med en 
termosta t, som då reglera r vär
men i hela huset. Man kan emel
lertid påverka tempera turerna i 

progra mvara n med hänsyn till tid 
på dagen, (neddragning på kvä l
len), ytternpera tur och graden av 
temperaturva riationer utomhus 
(föregripande eller hä rledd kon
troll ), graden av inkommen sol
värme i tak och väg~a r med hä n
syn tagen till tidkostnaden dä ri 
[12], vindhastighet och luftfuktig
het. 
• Markiserna som skydda r väst
sida ns stora fönster mot sollj us 
kan rullas upp och ned i va lfritt 
läge, beroende på ljus och vind
hastighet. De är monterade på 
kopparrör med längden 6 m, dia
metern 12 mm, typen "M" för 
vattenledninga r. Röret si tter på 
smorda skruvöglor som fungera r 
som bussningar för röret i dess 
ändar och ·centrum . Ena änden av 
rö ret ä r kopplat till en 1/ 8 hk 
stark reverser ba r likströmsmotor 
(21) med en växellåda, vars utväx
ling är 20: I [22]. Två bitarfrån en 
utport styr motorn så att ma n ka n 
ändra dess rota tionsriktning. 
Fastän försök gjorts med fotoelek
triska lägesgivare visade det sig 
vara tillräckligt att lägga in infor
mation om ändlägena i program
met. Full upp- resp infä llning av 
markiserna ta r 4,8 resp 5,5 sekun
der. Med aktivering i kortare tid
interva ll ka n ma n justera dem i 
önska t läge. 
• Fönstren (22) kan öppnas, 
stängas eller försä ttas i valfritt 
läge med ett hemma tillverkat 
servo, dubbelverka nde pneuma
tiska cylindrar och en påverkande 
kolv . Positionsgiva ren för fönstren 
ä r reda n beskriven. Cylindern be
står av ett 10 cm lå ngt tryck tålig t 
vattenledningsrör av PVC med 
dia metern 38 mm. Kolven ä r av 
gummi, smord med glycerin och 
fäst i en 9 mm stå ng med bult och 
bricka. Stå ngen är 1,2 m lång och 
a nsluten direkt till nedre de len av 
fönstret. En 3-vägs mag netventil 
[20] tillå ter vardera ä nden av 
dragmagneten att va ra utan tryck 
(dvs omgivande lufttryck) till dess 
a tt a ktivering sker från en bit på 
en port över ett relä. Det gör a tt 
ma n med tryckluft kan öppna och 
stä nga fönstret efter ändringsbara 
föreskrifter. En bit stä nger fö nst
ret , en annan öppna r det. När 
fönstrets å terma tade signal når en 
viss gräns, slås biten av och föns t
ret sta nna r i önskad position. Be
kväma ventilationsnivåer, indivi
duell a rums- och hustemperat urer 
och regnskydd ka n sål unda kon
trolleras genom da torns prog ram. 
• Många apparater och ljus kan 
kontrolleras (21 - 3 I) och utan för 
huset över fjärrkontrollsystemet 

BSR X-JO [3,23], vilket sänder 
pulskodmodulerade signaler på 40 
kHz över elnätet. Det systemet 
a npassas till da torn med ett kort 
frå n ScinTronics [24], som passar 
i S-JOO. buss-systemet. Det gör 
att mikrodatorn kan nå de olika 
a ppa raterna och be lys ningspu nk
terna genom det rela tivt billiga 
fjärrkontrollsystemet, som fram
går av fig J. 
• l programvaran ligger en styr
ning av nä ttillslaget av Diabio
skrivaren (20), vilket sker med en 
bit. Det gör att man automatiskt 
kan få utskri fter vid speciella hä n
delser och att man också kan 
skriva ut vik tiga data utan att 
skrivarens nätström behöver vara 
tillslagen hela tiden. På sa mma 
sätt ka n den sepa rata grafiska 
skä rmen (också vid position 20) 
slås på, så a tt man får speciell a 
väderinformationer eller larm 
från sä kerhetssystemet. Kassett
spel a ren (20) slås till periodiskt 
för att dumpa uppgifter om tid, 
sa mmansa tta vä rdeda ta, hushålls
funkti oner , sä kerhetssystem och 
speciella hä ndelseda ta. Överfö
ringen sker från RAM till ba nd 
för att bygga upp en permanent 
datafil. 

Programvaran 
Progra mmet för hemkontroll en 

är skriven i basic med moduler 
som i huvudsak ä r byggda så hä r: 
INM ATN ING - BESLUT -
UTMAT N ING. Program men fö r 
in- och utma tning innehåller en 
sa mlin g av individuella subruti 
ner, där var och en av dem är 
avsedda för en speciell periferiut
rustning. 

Så som programmet ser u\ i dag 
sköter inmatni ngsrutinerna en av
brottsflagga, i a nslutning till varje 
ingångsvärde, linjäriserar olinj ä ra 
inmatade funktioner, normalise
rar a na loga insigna ler till ± 127 
steg och lagra r det korrekta vär
det för va rje ingå ngspa ra mete r. 
Naturligtvis ligger ka raktären 
(och den skojiga delen) hos syste
met i den beslutande delen av 
programmet. Det här paketet ä r 
mera generellt än in- och utmat
ningsrutinerna, men fortfarande 
beroende av den aktuella appara t 
som finns. Besl utsmodul en i pro
grammet polla r (avkänner) åte r
kommande flaggorna och dä refter 
sker beräkning och lagring av 
skill naderna mellan föregående 
och nytt vä rde för va rje aktuell 
subrutin . Den bearbetar och lag
rar även medelvärdet inom en 
förändringsbar tidsperiod och 
jämför nuvara ndevärden. medel-

värden och skillnader med i min
net lagrade grä nsvärden . 

Besl utsmodu len hämtar även in 
uppgifte r om tid och da tum och 
jämför dem med väntelistan med 
tidsrelaterade da ta, kommandon, 
förfrågningar och medde landen. 
E>enna information går seda n ige
nom en beslutsma tris aven sa m
ling vi llkorliga instruktione r' (va n
ligen en-radiga), som utgör kär
nan i systemets intelligenta del. 
Hä r gör husäga ren a nsprå k på sitt 
eget koncept och sina önskningar 
i form av inst ruktioner. Ha ns per
sonlighet uttrycks i dessa besluts
loga ritmer, vilket ytterst präglar 
huset e fter äga ren och ha ns idea l, 
va nor och levnadssä tt. 

Resultatet eller utgången frå n 
den na beslutsmatris ä r ett villkor
ligt hopp till en eller flera subru
tiner fö r utma tning . De syftar 
va nligen till att upprä tthå lla lug
net hos husäga ren. Alternativt 
ka n ma n sätta grä nserna så att 
lägsta möj liga energi förbrukas 
med avseende på uppvä rmning 
och belysning. [2 1] . 

Med de modulära subrutiner 
som ha r utveckl a ts fungerar hem
datorn inte ba ra a utoma tiskt på 
respektive förlopp, osvikligt enligt 
schemat , uta n kan även sva ra 
bestämt på olika vi llkor som var 
fo lk hålle r till i huset, a nl ända nde 
gäs ter , temperatur, ljusnivåer, vä
der, om ka tten ä r hungrig, elek
trisk effektförbrukning och vilka 
lampor eller appara ter som stå r 
påslagna i olika rum', a tt stänga av 
tv:n nä r titta rna lämnat rummet, 
etc . 

Kontrollsystemet för hemmet 
demonstrera r sitt syfte a tt skapa 
bekvämlighet genom att trä ffa 
vä lgrundade beslut för kontroll av 
de tillgängliga verkställande ele
menten i syfte a tt ge en behaglig 
miljö, spa rsa m effektförbrukning, 
en estetisk dimension och mycket 
anna t: 

T ex genom a tt följa vädersi
tua tionerna och jämföra dagens 
väder med tidiga re konditioner 
kan systemet extrapolera utveck
lingen under korta re tidsförlopp, 
att åte rkommande (härledd kon
troll ) göra mätningar för att spara 
energi . t ex a tt öppna och stänga 
fö nstren och draperier eller att 
stä nga av eller sätta på värmepan
nan eller fl äktsystemet långt in
nan temperaturen i rummet kom
mer att pas era ett givet gräns
vä rde. 

Med tillräcklig mängd inmatad 
information kan besluten bli 
ganska komplexa. Med ett pas
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3 ~ DIGIT LCD DISPLAY 
~---'~ ___ WITH AUTO ZERO, 

~!!!!!!!~~~~~~ AU TO POLARITY, LOW BAT. 

----\-J\--------, HI VOl T FOR 

IN LINE PUSH-BUTTONS 
ARE EASY TO USE. 
COLOR CODED BUTTONS 
FUNCTlON PANEl AllOW 
SPEEDY lIANGE SElECTlON 

DIODE nsT. 
lO VO LT FOR 
IN -ClRCUIT 
MEASUREMENTS 

aL--,1-- OVERLOAD PROTECTION 
UNBREAKABLE ABS ON All RANGES 
PLASTIC TlLT-STAND -----' 
FOR BENCH-TOP USE 

Amazing quaIity at low cost./ 

HC 601 
3 1/2 Siffrors LCD Display 
0,5% Basonoggranhet 
Inimpedans 10 Mohm 

• -• 
Hög (2,8V) eller Låg(540mV)spänning 
för resistans och diodmätningar 
Fullt överbelastningsskydd, skyddad mot . 
transient spänningar till 6 kV. 
Testsladdar, batteri, bruksanvisning ingår 
l års fabriksgaranti 

Mätområden 
DC V O,lmV - 1000V 
AC V O,lmV - 750V 
DC A O,luA - 2 A 
AC A O,luA - 2 A 
Res. O,lohm- 20Mohm 
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TOA Electric Co. är en av världens ledande tillverkare av Förstärkarutrustningar (PA), 
Internkommunikation och Konferensanläggningar. 

handic representerar TOA sedan drygt 10 år på den svenska marknaden och har god 
erfarenhet att komponera rätt utrustning i olika sammanhang. 
Skriv eller ring därför till handic agentur när Er ljud- eller snabbtelefonanläggning 
skall planeras. 

~ 
Box 1148, 436 00 ASKIMIGÖTEBORG 

Tel : 031-28 96 85 

Vi marknadsför också, 
AIPHONE snabbtelefoner, 
handic personsökare och 

Primo mikrofoner . 

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

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

I Ja, jag önskar information om TOA-programmet. 

I I I Namn ..... ... ....... .... ....... ........ ... ....... ..... .... ............ ..... I 
I Firma ................ ..... ...... .......... ........... .... .. ... ..... ... ... .. I 
I Adress ..... ........ ...................... .... ....... ..... ...... .. .......... I 
l Postadress.. ....................... .. ... .. ....... ..... ............. ...... J .--.. ___________ ":'T~ 
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också slå på en lampa eller två för 
att ge en mera ombonad, mysigare 
atmosfär . . . Blanda drinkar och 
anpassa belysningen till dämpat 
varmrött går också bra , i princip! 

Sammanfattning 
Dagens krav på ett väl funge

rande hem uppfylls. Med dess 
funktionella övervakning och 
många kontrollfunktioner funge
rar systemet väl under dygnets 24 
timmar. En gång om· dagen, vid 
midnatt, efter det att alla data
uppgifter har lagrats på bandet 
och att alla aktuella parameter
värden är lagrade på skiva, åter
ställs systemet automatiskt för att 
öka programmets tillförlitlighet. 

I dag faller systemet vid ström
avbrott. Emellertid är det så ut
fört att det automatiskt återställs 
och startar igen då eldistributio
nen fungerar. Jag har planer på 
att inkludera automatisk batte
riuppbackning vid strömavbrott 
för att behålla kontinuiteten i 
dataflödet och insamlingen av 
data från omgivningen. Detta är 
ju relativt enkelt. 

Prototypens olika periferiut
rustningar kräver särskild upp
märksamhet. Kattmataren 
sande program till mikrodatorn 
kan den övervaka och återge bety
delsen av omgivande villkor, vilket 
mäts av några få eller många 
givare. För att ta in sådana säkra 
kombinationer från omgivningen 
kan mikrodatorn programmeras 
för att intelligent förutsäga när 
man i rätt tid skall verkställa rätta 
kontrollfunktioner till periferien
heternas utgångar. 

Om t ex katten är hungrig (den 
kan t ex trycka ner pedalen till 
mat-automaten) kommer syste
met att se till att katten får mat, 
men bara om. den inte har fått 
mycket mllt nyligen! Eller om en 
förprogrammerad tidpunkt anger 
bevattning av trädgårdslandet och 
det just har regnat eller om jord
fuktigheten ändå anges som till
fredsställande hög. Man kan 
också tänka sig att markiserna 
.dras ned om solen skulle komma i 
sådant läge att den bleker möb
lerna . och att de skulle dras bort 
när solen gått ned. Om vinden 

skulle bli för stark kan det vara 
lampligt att låta systemet rulla in 
markiserna så att de ej skadas. 

Det finns naturligtvis även mer 
rutinerade handelser (mindre in
telligenskrävande) som följer ett 
regelbundet schema, som t ex att 
bli väckt av musik vid en låg 
ljudnivå som långsamt stiger, att 
sovrumsfönstret stängs (och att 
värmen slås på vintertid), att få 
kaffet färdigt på morgonen, att 
tofflorna är uppvärmda så att 
man bekvämt kan förflytta sig till 
det (redan uppvärmda) badrum
met, att frukosten står tillagad vid 
den tidpunkt man går in i köket 
osv . 

Mera sofistikerade .uppsätt
ningar, vilka kan läggas in i pro
grammet så att systemet försätts i 
olika tillstånd så att den inre 
atmosfären harmonierar med den 
yttre. Det kan som resultat av
sätta ett system med verkligt per
sonliga karaktärsdrag. 

Om t ex vädret plötsligt blir 
kallare, om det börjar blåsa eller 
regna, kan systemet se till att 
fönstren stängs, att markiserna 
rullas upp och att termostaterna 

. skruvas upp en smula för att 
kompensera för kölden och kanske 
dessutom välja en passande varm, 
insmickrande musik från stereo
anläggningen. Om regnmoln för
mörkar himlen kan systemet 
sprätte i början mat över hela 
golvet, men det får ses som ett fall 
i utvecklingsprocessen (sådan är 
uppfinnarens vardag). Alla perife
rienheterna fungerar, men de nya 
som jag regelbundet har anslutit, 
är ännu inte alla involverade i 
systemet, som ju ständigt utveck
las. 

Det yttersta målet är att göra 
en programvara som inte bara tar 
hänsyn till omgivningen utan även 
på ett intelligent sätt svarar mot 
de latenta behoven. Det kräver 
inte bara en känsligare medveten
het (kanske med hjälp av psykolo
giska monitorer eller t o m psyko
logisk interaktiv teknik [25]) utan 
även någon form av förståelse för 
datauppgifter från omgivningen 
som känsLomässiga behov och 
önskningar från husägaren och 
andra i huset boende individer, 
människor som djur. 

Vi kan öka samarbetet mellan 
människa och maskin genom att 
utveckla passande givare och ge
nom att formulera våra krav nog
grannare med avseende på en 
tillräckligt detaljerad biofysik. Då 
blir det möjligt att göra kontroll-

program som kan uttrycka dessa 
önskningar. Mikrodatorn kan då 
möjligen bli "hemmets tjänare" . I 
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TVÅ SERIÖSA SLUTSTEG FÖR PA ÄNDAMÅL 
TYP 350/220 - Effekt"350 W/kanal vid 4 ohm, 220 W/kanal vid 8 ohm 
TYP 160/120 - Effekt 160 W/kanal vid 4 ohm, 120 W/kanal vid 8 ohm 
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KOMPONENTKATALOGEN rekvirerar Du mot kr 15:- som betalas in på vårt postgiro 87 16 76·3 
eller bankg iro 361·8097. Norge - Nkr 20:- i sedlar. 

Skolor och berörda företag får katalogen gratis. Du som är intresserad av byggsatser kan 
rekvirera vår BYGGSATSKATALOG utan kostnad. 

Postorder MaTer Import - Elektronik 
Box 2135, 22002 Lund 
Telefon 046·1477 60 

Affärer Helsingborg - Gasverksgatan 31 
Lund - Stora Södergatan 58 

MaTer elektronik 
- "Ett företag med 9 år på nacken inom elektroniken 
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KOMPONENT 
REA - Listan Gäller under Sept . - Oktober - 82 eller så långt lagret räcker. 
Samtliga komponenter är fabriksnya och levereras med 10 dagars returrätt~ 

Pr iser exklusive moms 

MINNEN 1-4 5 - 24 25 - 99 100 Optokopplare: Spänn ingsr egul a torer 

2102 LFPC 450ns 5 :95 1-99 
7805 3:95 

6 : 60 5:4 O 4: 95 
2114L 200ns 19: 00 17 : 00 16: 00 12 : 50 MCT2E ekv. FC820B och IL74 3 :40 
444C - l 1024x4 Ones sram 300ns 33:00 29: 00 26: 00 22: 00 (isol. spänning 2s00v CTR 20%) 7808 3:95 
6116 2kx8 Onos sram 78: 00 69:00 59: 00 44:00 7812 3:95 
4116 200ns 16k d ram 18: 00 16: 00 15 : 00 13 : 00 7815 3 : 95 
4164 200ns 64k d ram 68: 00 62,00 54 : 00 46 : 00 7818 3:95 
2708 4s0ns 28 : 00 26:00 26 : 00 22 : 00 7824 3 : 95 

7905 4:95 
7908 4:95 
7912 4 : 95 

2716 4s0ns +5V 32 : 00 27:00 24:50 2l : 00 
2732 4s0ns +5V 54 : 00 46, 00 38 : 00 34:0 0 
2532 4s0ns +5V 59,00 52 : 00 47 : 00 43 : 00 KOMPONENTSATS 
2764 4s0n5 +5V 112,00 96:00 88: 00 78 : 00 ~mponenter till ett nypris 

av 75: - Pris Kr lB :-
7915 4 : 95 
7918 4 : 95 
7924 4:95 Z 80A CPU 42:00 36: 00 

Z 80A CTC 32,00 29 , 00 

Bl inkande lysdioder 5nrn Z 80A DART 78: 00 68:00 
Z 80A DMA 96:00 87:00 
Z 80A PIO 32 : 00 29:00 Prov låda för batter ier, lampor etc. lOd 6 : 80 

Grön 7:90 
Gul 7 : 90 

Z 80A 510/ 0 96: 00 87:00 Provning samtliga standard-batterier av typer av 

6800 29 : 00 26:00 
Provning av samtliga typer av standard -lampor 

Dioder 

lN4148 0:14 
lN4002 lA 100V 0:26 

6802 39 : 00 36: 00 
Provning av säkringar 

6809 88 : 00 79 : 00 
Genomgå ng sprovn i ng (ledningar etc. ) 

6810 19 : 00 16: 00 
Provning av klock och kamerabatterier 
Kan användas för laddning av Ni - Cad . batterier , 

lN5404 3A 400V 0:88 6820 15:0 0 12 : 00 
6821 

om lådan samman kopp las med batter ieliminator. 
16 : 00 

6840 36 : 00 
6845 72 : 00 
6850 19:00 

4 MHz kristall parallell res . HC lB 

1 -99 100 
Pri s 8:60 6 , 80 

Klockkri s tall . 
150 kHz Pris Kr 8:60 

Induktiv Flödesmätare : 

14 : 00 
32 : 00 Prov låda pr is 
59 : 00 
16,00 

För bensin , diesel , vatten m. fl . 
Flöde mo. 2001/h 

min C. a . 1 , 5 l / h 
Arbetstryck max 15 Bac 
Temperatur max l200C 
Givaren ger en sinusformig 
c.a .B sOO pulser / liter 

vats~kor. 

'.~ 
" 

kurva på 

Kr 56 : -

Monteras vertikalt s å inga luftblåsor 
stannar kvar. Skall ej monteras mot metall 
p.g.a . att den är induktiv. 
Givare ssL Pris Kr . 64:-

Optisk Flödesmätare . 66L 

Flöde min 0.5 l/h för övrigt 
ro tsvar ande SSL 
Pr is Kr. 9B: -

Fbtentiometrar : 

Vridpot. lO k lin. axel 4mnx20 
Vr idpat. lOOk lin . axel 4mmx2 O 
Vridpot. 2x25k lin . dubbel lång 
Vridpot. Sk lin . axel 6rranxSO 
Vridpot . lOk lin . axel 6rrunxSO 
Vr idpot. 200k lin. axel 6mnx3 O 
Vr idpot . 2S0k lin. med brytare 

( axel 6mnx7 ) 
Te impot . cermet 20 - varv Sak lin 

med ansl. trådar 

2 : 25 
2 : 25 

axel 2:75 
2,25 
2:25 
2 , 25 
2 :7 5 

2 :75 

Nätfilter F1762 - 0317-02. 
0 .25 UFX + 2x2500pF Y 

El ek trolytkond . bägare med lo1 8 bul t. 

+ 2 xL 5mH 250V,. 10A 
Pris Kr 14:80 

Byggsats: 

1000/63 2 :75 
4700/16 2:75 
200/100 2 :75 

Funktionsgeneratorbyggsat5, med komponenter , kretskot och 
bruksanvisning . 
Sinus , trekant och fyrkantsvåg. 4 st överlappande frekvensområden 
l Hz-IOOkHz 
Spänningskälla +l2v eller + 6v . 

Pris Kr. BB: -

Bild iod 
lN 3492 25A 2 : 75 

z diod 
lN 2970A lOV 10W 1:75 
lN2985B 22V 10W 1:75 

Rund brygga 
l , 5A 400V 1 : 95 

Transistorer 

BD 135 1:95 
BD 136 1:95 
BD 137 1:95 
BD 138 1:95 
BD 139 l: 95 
BD 14 O 1:95 

2N 290 7A 1:35 
2N 1613 1: 75 
2N 2905A l :75 
2N 3441 2 :7 5 
T I 3031 2 :75 
2N 3055 3: 95 
BFY 56 1 :7 5 
BFY 64 l:75 
2N697 1:75 

~ 
F~I-TUNERMODUL 

innehåller en dualgate mosfet 
RF - förstärkare , ett avstämt tre
stegsfilter, en blandare och en 
mellan fr ekvens - för stäckare . Med 
modulen och en förstärkarkrets 
kan man enkel t bygga en F~I-tuner. 
Datablad medföljer 

Pr is : FM-tunermodul 89 :-
FM - först . CA 3089 12:30 

M IK () K()ffiLlmleil. A ~ 
~()X UlU4 
11) I 1U lJ". Sänd in Er beställing i dag eller besök vår butik i Västertorp , _() 118€epS eil Stockho lm Bjällervägen 38 Butiksöppet Kl 10 . 00 -11 .30 12.30-18 . 00 

Tel: U8- 881l UU Tel. 08/881600 
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inkl. moms 

ACOUSTIC 82 
80 liter 120 Watt 

TWZ 
DISKANT 
Ett.tålighet : 120 W 
Käns lighet : 
96 dBIS PL 
Frekv.omf: 
1.500 - 20.000 Hz 
Impedans : 8 ohm 

Pris 295:-

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

Pris 398:-

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

Pris 895: ·-

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

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

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

•• 

BYGG SJALV! 

BILA 
MELLANREGISTERHORN 
MED DRIVER 

Komplett byggsats med 
element från ca 1800:-/kanal. 

SUPERHORN 

A 155 
125:-

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

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

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

MH-75 
Frekvensomfång : 400 - 5.000 Hz 
Effekttålighet i system: 150 W 
Känslighet : 106 dB 
Impedans: 8 ohm 
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A 138 
65:-

A 105 
59:-

SUPERHORN -
SUPERTRYCK! 
Märkeffekt : 300 W 
Frekvensomfång : 
4.000- 40.000 Hz 
Känslighet : 95 dB 
Distorsion vid 105 dB: 
mindre än 1 % 
Färg : svart/krom 

Sänd mig gratis katalog 



ABC800/FACIT DTC TILL 
VANLIG FÄRG-TV! 

RGB - PAl modul: 

Anpassar ABC800MHR/CHR, FACIT 6520 

6510 HR, för anslutning aven eller 
flera Färg TV-apparater, med video 

och/eller UHF(TV2) antenning~ng . 

Finns även för anpassning till 
andra Datorer. 

VIC kassett-interface: 

Möjliggör anslutning av din vanliga 

kassettbandspelare till VIC 20. 

Vi säljer inte enbart datorer och 

datortillbehör.Vi lagerför även de 

vanligaste(och ovanligaste)elektro

nikkomponenterna, även byggsatserna. 

el-tema ab 
Box 6062 

580 06 linköping 

013 - 13 94 70 

13 46 60 
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Sentecs tre-kort system med CPUBO, 64/256K RAM och 
FDC 5/B är klart för CP/M 2.2 - liknande "Z-DOS". 
Anslut strömförsörjning, serieterminal, printer och valfri 
floppy disk drive för B" eller 51/4". 
Om du vill, så harvi terminalkort förtangentbord/bildskärm, 
grafik, EPROM m.m. 
Och BASIK, PASCAL, FORTRAN, WORDSTAR, ILOG eller 
ZBO-assembler. 
Sentec är specialister på kort-datore'r. 
Begär information om nya ECB-systemet och om S'entecs 
super - enkortsdator BIG BOARD II. 

SENTECAB 
Informatlonstjanst 43 
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Upplandsgatan 39 
113 2B Stockholm 
Tel. OB-32 46 00 



Komponent
huset i 
Huddinge 

PCIM Leo displaymoduler 
kompakt format, lättmonterade, 
kompletta och anslutningsklara. 

I~I B B 81:·· t. . . .~! 

PCIM 175 klockmodul, 24 h med belysning 
Pris kr 92:-, vid 5 st 82:80 st. 

-220 

PCIM 176 DVM-modul, 3 1/2 siffra med "Iow-battery" indik. 
Kan kompletteras till tempmätare, multi meter etc. 
Pris kr 148:-, vid 5 st 133:20 st. 

PCIM 177 frekvensräknarmodul, 130MHZ med prescaler. 
Pris kr 143:-, vid 5 st 128:70 st. 

PCIM 161 miniatyr klockmodul, 12 el. 24 h. 
Pris kr 84:-, vid 5 st 75:60 st. 

PCIM 200 alfanumerisk, 1 rad med 16 tecken. 
Pris kr 310:-, vid 5 st 279:- st. 

PCIM 201 alfanumerisk, 2 rader, 32 tecken. 
Pris kr 495:-, vid 5 st 445:50 st. 

PCIM 220 DVM-modul, 15 mm siffror, .. -----.. 
mycket strömsnål. pcr [lOT t'1RTPr:,:: -
Pris kr 225:-, vid 5 st 202:50 st. 2:':: 16 CHRPRCTEF.:::;_ 

-201 

OKAB-ROEDERSTEIN AB 
Box 5046 • 141 05 Huddinge. Tel 08188 01 36. 9700 25 • Telex 17122 OKAB 

Informatl onstjan st 4 5 

•• 

BlI tjuvlarm 
skall varna dig, 

bJte t ju ven. 
HYOSTAR 80 är ett helt ljudlöst tjuvlarm . Det ger dig möjlig
heter att hela tiden vara ett steg före tjuv en - du får tid att 
avgöra hur du bäst kan skydda din egendom. 

HYOSTAR 80 består aven sändare som larmar då 
inkopplade kontakter sluts vid t ex dörrar och fönster i din bil, 
ditt hus - möjligheterna är praktiskt taget obegränsade . Mot
tagaren är inte större än att den ryms i bröstfickan. 

HYOSTAR 80 är också utmärkt som personsökare och 
"tillkallare " för t ex sjuka och handikappade . 

HYOSTAR 80 som överfallslarm kan dels fungera 
ensamt, dels i kombination med stationära larm typ Car-guard 
och Bike-guard . 

HYOSTAR 80 är nytt på den svenska marknaden och vi 
söker därför återförsäljare. 
Guaall. 
HYOSTAR 80 levereras med l års fabr iksgaranti mot fabrikat ions· och materiaHel. 
HYOSTAR 80 är testat och godkänt av televerket. 

SKANDINAVISKA PROJEKTKONSULT AB. 
Box 45195 . 104 30 STOCKHOLM. Tel. 08-11 27 30 , 11 47 30. 
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LAR DIG 
* CP/M - Operativsystem 
* Microsoft BASIC 
* FORTRAN 
* Microprocessorer 
* Digital teknik 

MED 

* BASIC 
* COBOL 
* PASCAL 
* ASSEMBLER 
* Elektronik 

HEATH/ZENITH SJÄLVSTUDIEKURSER 

Ja, sänd mig gratis katalogen nu ! ! 

Namn:---------;2'fIf"N 

Adress: 

data 
systems 

Postadr: 
HI 9-82 

Info rmationstjänst 47 

Zenith Datasystem, Box 12081 
10223 Stockholm, Tel 08-52 07 70 



MOSPOWER 

. -.. 

OBS! 
Svensk 

tillverkn ing 
MOS 100 

2 x 50 WATT 
MOS 160 

2 x80 WATT . 
MOS 200 

2x100 WATT 
MINICs ' nya revolutionerande MOS FET effektförstarkare ar uppbyggda med moder· 
naste teknik och med HITACHIs nya spännings· och strömtåliga MOS FET effekttran· 
sistorer med " rörkaraktaristik " . På grund av att övre gränsfrekvensen för MOS FET· 
transistorer ligger ca 10 gånger högre an för vanliga transis torer kan man öka snabb· 
heten, SLEW RATE, och minimera transientintermodulationsdistorsionen TI M (OlM , 
SID etc). 

Förstärkarstegen är uppbyggda på ett dubbelsidigt kretskort av epoxylaminat och de 
viktiga drivkretsarna ar ingjutna i varmeavledande epoxy för basta temperaturstabili · 
tet. Modulerna levereras färdiga med monterad kylare samt int rimmade och körklara. 
MOS 100 och MOS 200 är kompletta MOS FET Stereo·effektlörstärkare. De leve' 
reras i lätt byggd byggsats med trimmade förstärkarmoduler, låda, nätaggregat samt 
byggbeskrivning . Lådan ar byggd enligt 19" racks tandard och ar mekaniskt mycket 
stabil. Panelmått : 110 x 482 mm. Djup: 205 mm. 

MPM·loo ar en förstarkarmodul med samma uppbyggnad som de som ingår i MOS 
160 och MOS 200. Med ± 40 V drivspånning ger denna modul 100 Watt i 4 ohm och 
70 Watt i 8 ohm. Mått : 1\15 x 100 x 56 mm. 
Gemensamma tekniska data: 
Ingångskanslighet 0,775 V 
Ingångsimpedans 10 kohm 
Högtalarimpedans 4 ohm -
Frekvensomfång -1 dB 3 Hz-350 kHz 
Effek tbandbredd -3 dB 5 Hz-150 kHz 
Distorsion THD 20 Hz-20 kHz 0,003 % 
Dämpfaktor 100 
Slew rate 50 V/usek 
Störavstånd 110 dB 

PRISER MOS 100 2x50 Watt 990:-
MOS 160 2x80 Watt 1290: -
MOS 200 2x l 00 Watt 1490:-
MPM·l 00lörstärkarmodul 445:-
Handlag 2 si 50:-
Näiaggregat för 1 eller 2 st MPM·l00 295:-

Priserna 
inklusive 
21 ,51 % moms 

Katalog mot 10:- I sedel eller frimärken. 

Box 12035, 75012 UPPSALA 
Butik Prästgårdsgatan 1. Tel. 018·109390 
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KIKUSUI oscilloskop
en tuff utmaning 
från Japan! 

************************************ 
* * : SI80 : 
: SVENSKT ZOO CPjM©-SYSTEM : 

* * * * MODULSYSTEM PÅ EUROPAKORT 100x160 * 
: * FULLT BUFFRAD zao BUSS : * * UTBYGGBAR TILL 1049 KBYTE PRIMÄRMINNE * 
* * 
: SPBCIAL1!JBBJUDAND1!J : 
: SI 80 BASSYSTEM: 3360:- : * 4 MHz CPU, 32k RAM, 2-ch USART, Backplane * 
: samt 4k monitor. : 

* * * Utbyggnadssats med 1 Mb Floppy: 7260:- * 
* * * 1 Mb drive, Controller, BIOS, CP/M samt 32k RAM * 
* * * Alla kort monterade och provkörda . Tre mån garanti . * 
* * : Bordslådor för inbyggnad, nätaggreggat, tillbehör. : 
* Låga priser på programvaror. * 
: Moms tillkommer. : 
: Detta erbjudande gäller endast till 31 okt. : 

* * : SI 80 FINNS ÄVEN SOM BYGGSATS. : 

* I * : AB SPECIAL INSTRUMENT ! 
* WmSTOCKSGATAN 16 * * \ * : ©Jrademark Digital Research : 
! TEL 08-61 66 90 BOX 270 66. 102 51 STHLM : 

* * * ••••••••••••••••••••••••••••••••• * 
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Nu säljer vi osc illoskop igen. Tuffa "Kick-skop" 
från japanska Kikusui, som är välkänt för sina 
avancerade oscilloskop. 

Vad sägs om t ex modell eos 6100 med 100 
MHz bandbredd, 6 tums bildstorlek , 5 kanaler 
och samtidig presentation av upp till 12 signai
svep. Känslighet 1 mV-5 V per ruta. Mång-
sidiga triggerfunktioner med möjlighet att pre
sentera helt osynkrona signaler med perfekt 
stabilitet. Problemfri triggning även med kom
plicerad vågform, oberoende av variationer i 
signalens amplitud och pulsform. Svephastighet 
2 ns-O,5 s per ruta. 
Och tuffa priser! Modell eos 6100 kostar 
ca 11.500:- ex kl. moms. 

Obs! Introduktionserbjudande! 
De tio första köparna får gratis en digital 
multi meter, värde ca 645:- exkl. moms . 

• ~e~9/7.e~9 electronies ab • 
B ox 12 5 , 161 26 B romma 

08/802540 
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"[LÅ3 
""~ 'SIDOI! 

Lött och omldlg tennsug med Dormal 
ener liD _Is. speclent utformad 
mekanism med IlIg rekylverkaD. 

För dig 10m arbetar med ömtllllga 
C·mos·kretoar ener IlknaDde 1ID1U1 
tennsugeD I antlstatlakt utföraDde. 

För ytterli gare information kontak ta: 

EL-ALJTDMATIK AB 
Stockholm 08/ 11& 02 20 • Malmö 040/ 27 00 10 

Göttborg 031/20 02 50 • Sundnall 060/12 91 2S 

InformatlOnstj anst 5 1 

Du kan göra en insats även om Du har ont om tid! 
Bli fadder i Rädda Barnen. 
Ring 08,23 38 70 

Rädda Barnen t 

DIGITALT MÄTI NSTRUMENT 
INTRODUKTIONSERBJUDANDE 

499:- IN KL . MOMS 

MÄTVÄRDEN ---, 
DC: 0- 1000 V AC : 0- 600 V 
OHM : 0- 2000 kOHM 

AMPEI'lE: 0- 10 A 

SKICKA IN DIN BESTÄLLNING TILL: 

GENERAL DYNAMIC 
RIKSRADSVÄGEN 109 
12160 JOHANNESHOV 

VI SKICKAR MOT POSTFÖRSKOTT 

ETT ÄRS GARANTI 

In forma t1 ons tJanst 56 

MINNEN 
1- 25- 100-

2114L 14 13 12 
4 116 15 13 12 
4 164 64 55 47 
6 116 77 65 49 
27 16 29 24 20,50 
2732 45 36 33 
253 2 49 45 41 
6800 26 25 24 
6802 31 30 29 
6809 79 59 49 
6810 15 14 13 
6821 14 13 12 
6850 15 14 13 

BW Elektronik 
Alhagsv.1 00.4, 14559 Norsborg 

Tel. 0753-811 28 (E.H ) 
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Bygg själv! 

Frekvensräknare 
Kompl.byggsat s 575:- exkl 
moms 

Begär katalog och pr islista 
över Sabtronics byggsatser! 

mefa Elect ron;c Impo<t 

Box 4023,281 04 Hässleholm 
Te 1. 044- 84149 

Info rmat lOnS1JanSI 54 

vie 
Registerprogram 

Spel 
Disketter m.m. 

Begär VIG-katalog 

PET 
BEE 

Assembler 
Schackspel m.m. 

Begär PET-katalog 

GRANA, Box 26051 
750 26 Uppsala 

018-398077 
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... ANNONS~ 

Unclett.andsfiirsär,.ng 
av utmätt lös egendom 
HArm ed in fordras anbud på elt ulmart lager 
av radioutrustning m m såsom Josty Kit bygg
satser, Philips högtalarelement och andra 
komponenter ja.mte verktyg. Lagret visas på 
kronofogdemyndigheten. Hert ig Johans gata 6. 
SkOvde. 82-08·30 kl 14 15 eller efter Over' 
enskommelse. Förfrågningar görs på te l 
0500· 10580. Anbud skall avges skrift ligen i 
fOrseglat omslag och skall ha inkommit till 
kronofodemyndigheten. Box 37 . 54 1 21 
SkOvde senast 82·09·06. Omslaget skall vara 
markt "Radioutrustning". Anbud ar bindande 
fOr anbuds~aren till och med 82·09· 13. Antas 
anbud skall kontant betalning ske senast 
dagen efte r det anbudsgivaren erhålJit 
meddelande om att anbudet antagits. 
Egendomen saljs i befintligt skick. 
Kronofogdemyndi~heten i Skövde. 
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LJUDTEKNIKER-KURSEN 
tt 

I GOTEBORG 
Lärare: ÅKE ELDSÄTER 

Nästa kursstart 20 september. Därefter nya 
start datum 11 oktober samt 8 november. 
Skicka in namn och adress så kommer all 
information om kursen på posten. 

§~©J~@ c0J §~lVJ@~© ©J~ 
Utbildningsavd. 
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg, Tel 031-22 40 90 

E_OO 
Du progrsmmersr 
de flests EPROM 
-direkt Ir~n BASIC 

- DATA -
Tarbl.a.: 

SK 2758 
16K 2716. 2516 
2724, 27CI6 
32K 2732, 2532 
64K68764 
NOLLKRAFT· 
SOCKEL 
TYPMODUL Okar 
säkerheten 
TYPMODUL fOr 
2716 + ABC80-pro
gram på kassett 
medfOljer 
Ytterligare typmodul 
+ programkass.: 65:-
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TvA nya ABC-kort 
_OTO 

Bygg dlrt eget 
IIO-kort eller Isbbs 
Du styr Ir~n BASIC 

- DATA-
1I0 ·sockeln: 

24110·lIn]er 
2 term lnalerlll nje 
4 mA per utgång 
+5 +12 ·12Jord 
4 term. vardera 

LABBORDET: 
1925-term lnaler 
440-termlnaler 
• FOrlAngda 

Europakorl 
• ABC80-buss 

Ring eller skriv till: 

ABC- MIkrodata 
Prtaer utan moma. Forsåkersg. 7, 431 33 MOlndal 
Kablage kort·tengentbord 175:· Tel : 031.27 85 53 
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Kortplatsen kan 
lätt andras 
med DIPSWITCH 
DOKUMENTATION 
fOI ]er bAda korten 



•• 
ALL! lVIOJLIG! 

Det kostar bara 15 kronor per rad att annonsera under"ALLT MÖJLIGT" 
-Radio & Televisions radannonser.Annonsen skall inte vara längre än 10 rader. 

Lägsta pris är 45 kronor(3 rader). 
Har du något att sälja skall du prova"ALLT MÖJLIGT". 

lfr9-1981 

GRATIS! Bokstavsmaster· 
mind ZX81 5K mot svars· 
porto. CJP, Storg 99, 
362 00 TINGSRYD. 

Försteg i särklass Accu
phase C 220 nytt säljes för 
6000:- eller bytes mot 
Leica M5 
Te1.021-300671 eft.kI19. 

Säljes: HEATHKIT H14 
PRINTER med variabel 
marginal 2950:-
Tel : 0563-520 46/502 06 
Anders 

Använd kupongen.Den finns i tidningen. 
Gäller endast privatpersoner! 

BASHORN "70/80-horn" 
ett med disk. och mellan
register högt. en utan 
Tel dag 08-719 68 46 
kväll 08-83 99 80 

DATOR ACORN ATOM med 
12k RAM och 12k ROM + 
en hel del program 4500:
Tel dag 08-719 68 46 
kväll 08-83 99 80 

Se hit VIC 20 ägare 
6 st spel till er dator för 
endast 85 kr + postf. 
Beställ genom 
Steve Henriksson 
67020 Glava 

NYA - lite beg. mätinstru
ment. Inkl. moms. Leader 
dist. 1702300:- Utpr 3256:
Leader syst. analys. 
LAS5500 LF10HzIM. 
Ac-voltm. Oscil. -5Mc. WOW
flutter. 6300:- Utpr 9477:
Variak5a-240v 395:
Gir-dip kompl 295:
IWATSU-SS5500 Lab-Oscil 
50Mc 2kanaI4800:- Utp ca 
6800:-
Ingvar Nilsson, Järnvg. 2 
24300 Höör. 
Tel. 0413-214 00 

TILLFÄLLE! 
Acorn Atom dator säljes 
12k RAM , 12k ROM , flytta I, 
program. Endast 2700:
Tel 0760-552 90 

Stort mixerbord utan elek
tronik. Baslåda 1000-liter
spelare bill . Horndiskanter 
T35B från 100:- 300W högt. 
500:-. Tel. 0753-77734 

MONTERAD SINCLAIR 
ZX81 med 16k RAM. Tryck
knappstangentbord. 8+8 
lines Input/Out-tillsats. 
50-tal listade program (spel 
och seriösare) och ideer. 
L itt "Understand Your 
ZX81 ROM ". KompI1450:
Tel 0477-112 91 

Förförstärkare Xelex CA 1 
med Moving Coil steg 
Tel 0764-214 46 

BILLIGA USA LP:n. Kända 
skivmärken RCA MGM. m.m 
5st 55 kr 10st 95 kr 
25st 195 kr 50st 319 kr 
frakt tillkommer moms ingår 
Skriv till : Este ImportÖjebro 
590 20 Mantorp eller ring 
0142-61031 dygnet om. 
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Varför betala 10-15000:
för en parabolantenn? 
När du kan få en för 6800:
Ring eller skriv för 
ytterligare information 
PARASAT 
Massavägen 14 
285 00 Markaryd 
Tel. 0433-117 03 

Ny oanv. ZX81 dator (Basic 
köpt monterad lev. i orginal
förp. + handbok) Kr 750:
Tel. 031-27 34 65 
Sälj . p.g.av olycka 

RT-dator inkl printer. Ring 
för utförligare information 
Tel 0923-152 57 Kvällst id 

19" apparatlådor i oborstad 
aluminum h 132 d300. Lev. 
med moteringsmaterial och 
handtag. Pris 180:- + porto' 
K. Nilsson 
Drottninggården 244 
261 46 Landskrona 
Postgiro 4334677-4 



Billigt 
Det kostar bara 15:- per 
rad att annonsera under 
"ALLT MÖJLIGT", 
Radio & Televisions rad
annonser. 

Med kupongen här intill 
är det enkelt att fylla i 
en bokstav i varje ruta 
och lämna en ruta tom 
mellan varje ord. 

Du ser genast hur många 
rader det blir och vad an
nonsen kostar. 

Annonsen får inte vara 
längre än 10 rader. 
Lägsta pris 45 :- (= 3 
rader). 

Har du något att sälja 
eller vill du köpa något 
eller kanske byta - då 
skall du prova 

"ALLT MÖJLIGT"! 

Kom ihåg att 

radio & 
televIsion 
glömmer man 
inte bort om man 
kommer ihåg att 

PRENUMERERA! 
Glöm inte bort det! 

Manus till ALLT MÖJLIGT 
radio&televisions radannoris~r 1982 

Utgivningsdagar och Nummer l 2 3 4 5 6/7 8 9 10 11 12 
manusdagar 1982 

Utg.dag 30.12 3.2 3.3 2.4 5.5 2.6 28 .7 25 .8· 28 .9 27.10 26.11 

Skrivdinannonshärl Manusdag 13.11 15.12 19.1 18 .2 19 .3 16.4 14.6 13.7 16.8 14.9 14.10 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

D E T G A R I N 2 8 T E C K E N P A V A R J E R A D 

Namn ......................... ... .... : .... .. ... : ............ ..... .. ..... ......... ... ....... .. .. Tel ....... .... ...................... ... ..... .... .. 

Adress .............. .......... .. .......... ... .. ........ ... Postnr ... .. .... ....... ...... . Postadress .. ........ .. ....... ..... ...... ... . 
OBS! Endast förskottsbetalning med check eller per postgiro!! 

Dp~O~8-2JM~k ~o~n~ec:.:R,::::a~n~sl DCh~ b~g~ _ ~ 

PRENUMERATION 
Ja, jag prenumererar på RADIO 8cTELEVISION ett år framåt 

och får 12 nummer (11 utgåvor) för kronor 159 :-. Jag betalar 
senare när inbetalningskortet kommer. 

VARGODTEXTATYDLIGTl 392 

Efternamn .. ....... .... ....... .... ... ... ..... ...... ... .. ....... Förnamn ... ... ......... ... .. ........ .... ... c/o ..... .. ... .. .......... .. ... . . 

Adress .... ...... ..... .. ... ...... .. ... ....... .... ........ Postnr ........... ........... .. Postadress ................... ..... ... ...... ....... . 
Gata,postlada, boxetc 

Land ....... .... .... .. .. ......................... ... ..... Personnummer ..... .... .... ....... : .... ............ .... ... ......... .......... .. . 

t---------i..-- - - - - - - - - - - - - - - - --

Vill du veta . I 
mer? I 

Radio & Television hjälper I 
dig gärna med ytterligare I 
upplysningar om de pro
dukter som annonseras i I 
tidningen. Ringa in num
ren på de annonser som I 
du vill veta mer om. Varje 
annons är ju försedd med I 
ett nummer. Det är bara 
att fylla i kortet med I 
namn, adress etc och posta 
det till oss. Vi ser till att I 
du snabbt får svar. All 
informationstjänst är kost-x 
nadsfri! Sänd in kupongen 
inom 6 månader. 

•• 

I N FOR M AT IONSTJANST 
Jag villveta mer om härförkryssadeannonser: 0 CD CD CD CD CD 0 CD CD ® 
®®®@®®®®®@®®@@®®®@@@ 
®®®®@®®®®@@@@@@®®®@@ 
®®®®®@@@@@@@®®®@@@@@ 
@@@@@®®®®@®®®@@@®®®® 
®®®®®®®®®@@®@®@~®@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@®®®@@@@@@@ 

Företag ........... .... ....... .... ...... ..... ....... ....... . ..... Namn ...... .. .... ... ................. . .. ........ c/o 

Adress .. .. ............ .. ..... ... ... ...................... Postnr .. ............ .. ......... Pos tadress 
Gata,posltada,box etc Land , ..... ..... ...... . .. ........ r.;I R~·T:..:.r1 ~82:;;:.=""F .. ·= .. ~><: .. ·=· "'-i 



radio" television 
Box 3188 
103 63 Stockholm 3 

radio & 
television 
Box 3263 
103 65 Stockhol m 

Svarspost 
Kundnummer 16345399 
10360 Stockholm 3 

Informationstjänsten 
radio'" televiSion 
Box 3188 
103 63 Stockholm 3 
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Frankeras ej 

~ 
betalar portot 

Brev
porto 

NYA SINCLAIR DATORN 
forts fr sid 86 

uppstående tangenter. De är nå
got elastiska, så a tt man får en viss 
rörelse när man trycker ned dem, 
rapporterar de som haft tillfä lle 
a tt lägga hand på datorn. • 

Ta ppar datorn minnet? 
•• Det är tyvä rr ganska vanligt 
att man råkar ut för tota l minnes
förlust om man använder 16 k 
minne till ZX 81. Vi har själva 
erfa renhet av det , liksom många 
brevskrivare. Fenomenet är också 
känt från utländska anvä ndare. 

Anledningarna till de här plåg
samma minnesförlusterna kan 
va ra tlera . Den i särklass va nli
gaste ä r säkert att man får glapp 
i busskontakten mellan dator och 
minne. Eftersom minnet bärs upp 
helt av kontakten , kommer den att 
utsättas för en hel del påkä n
ningar. Egentligen är vä l den kon
struktionsdetaljen inte så lyc kad. 

Det finns två sätt att förbättra 
kontaktstabiliteten . Antingen få r 
man försöka fixera dator och 
minne till va randra, så eventuella 
rörelser mellan dem hindras. Man 
kan t ex skruva fast dem båda på 
en gemensam platta. Eller också 
kan man använda en bit mångpo
lig (56 poler) tlatka bel mellan 
minne och da tor. Man kan då 
placera dem mekaniskt ski lda 
från va randra så att påfrestning
arna på kontakterna försvinner. 
Flatkabeln kan antingen lödas 
fas t (god kontakt, men det blir 
svå rt att ansluta printern t ex) 
eller förses med passande kontak
ter (kosta r en hel del). 

Nätstörningar problem 

Den som bygger vårt minne kan 
t ex fästa kortkontakten i ena 
änden på en tlatkabel och andra 
änden på minneskortet. Man är då 
säkrad mot eventuella slitninga r i 
busskontakten. 

Men datorn kan tappa minnet 
av andra skäl också. Inkommande 
nätstörningar kan t ex ställa till 
med problem, äve n om vi inte 
råkat ut för det. Ordentlig av
koppling av nätspänningen med 
ett drosselfilter borde hj älpa i 
sådana fall. 

Statisk elektricitet är en an nan 
tä nkbar felkälla. Om luften är 
mycket torr och man använde r 
datorn i ett rum med heltäck
ningsmatta kan det bli problem. 
Vi har råkat ut för det med en 
an nan da tor. Slumpvis försvann 
minnesinformationen då och då. 
Botemedlet var a tt jorda datorn . 
Drag all tså en sladd från jord i 
datorn till en jordad punkt (va t
tenledningsrör e dyl) . • 

BH 



Vi har gjort det lättare för d' . ~ä marknaden idag Var"e Ig att hl~~a rätt produkt och fäns 
sm speciella rubrik: Lät~ OCPhro.~ukt/tJan.st är placerad und~r t overskädhgt! 

1~1\lltJ'JI)l'NI)I~rl' 
radio & 
television 

Elektronik 
NYA-BEG MÄTINSTR 
NMT-KOMRADIO • 
TELESETI 25 - 520MC M 
VAR. LF-GEN.AM-FM MOD' 
0-25W EFF. KRIST. FREK ' 
445K-5. 5M-1 O. 7M. M.M . 
HP-DIG.970A+STRÖM . 
KOM PL. RLC-BRYGGA . 
LEADER-740! BILLlGTI 
ZOUDEX . 
ELECTRONIC AB 
Ingvar Nilsson 
Box 134 
S-243 00 Höör 
Tel. 0413-214 00 

BIL-ELEKTRONIK 
I BYGGSATSER 
Bildator 
Bil-larm 
Tändsystem 3 st 
Elektronisk Tärning 
Gratis brochyr och prislista 
SPECKTRA BIL & FRITID 
Box 417 
1 84 00 Akersberga 
Tel. 0764-67010 

Datorer 
VI~":IGT FÖR VIC-201 
Prislista 2 m massor av 
nyheter: 
D.atabas, Defenders, Aster
oids, Galaxian, Assembler
bok, Kr Kong mm Begä . f 
TIAL TRADING rln o. 
Box 516 
343 00 ÄLMHULT 
Tel. 0476-123 04 

N~TAGGREGAT NMC-101 
For datafolk +5V/6A -5V/ 
O,5A, +12V/1A, -12V/1A 
M.~tt-Euro-1 00x160mm . 
hO.Jd 85mm, vikt 1,7kg , 
PriS 499:- exkl moms' 
N~C-1 02-1 03-1 04 fö'r 
~k;~are och floppys. 

Box 62 
237 00 Bjärred 

Datorer 
DATORER DATA
PROGRAM. 
100-tals program till ABC-
80 bl.a finner du i 
PROGRAMBANKEN - allt 
~ån .. sm.å subrutinertill stora 

eraknlngsprogram - Alla 
områden. Beställ ditt 
exemplar N u pris 10'
C.~-TEKNIK DATA . 
BJorkered 
312 00 Laholm. 

NYTT FÖR ABC80 
TKN.-80 (80 tecken skärm) 
950.- OBS! 2ordbehandl ' 
398'- M" Ing '. Icrollne 80 skrivare 
2895.-. Sänd 8:- i frimärke 
el. check för 118-sidig 
katalog ("Sveriges bästa") 
ABC DATA 
Box 2002 
175 02 Järfälla 
Tel. 08-761 6655 

SINCLAIR ZX80-ZX81 
16K RAM minne av mycket 
hög kvalita i låda 8x5x3 cm 
Nu ~45 kr! Syntehesizerfö; 
musik mm 325 kr (b 
375 kr (fä d' ) Ä yggs) r Ig. ven många 

A
SPRel mm. Begär katalog från' 

N SVIK-DATA . 
Landborgsvägen 4 
25484 Helsingborg 
Postgiro 74 65 21 - 4 

SAFTIG 
som~arrabatt på Olivetti 
elskrl~-, räkne- och ordbe
ha~dllngsmaskiner samt 
skrivare! 

Tillfälle just nu: Terminal
bord 1.60x86 cm, med ställ
bar skiva 76x57cm och 
hurts. HALVA PRISET f " 
1825:- nu 895:- . orr 

Minipriser även på jap 
kassaSkåp, broschyrståll 
m.m. 
Ring 08-400 320/400 880 
BILLEBROS 
SNABBGROSS AB 
Skånegatan 75 Sthtm. 

Övrigt 
PROGRAM GER PENGAR 
Du kan tjäna stora pengar 
på a.tt låta oss sälja kopior 
~~ ~Ionoa.~/roågram . D.u får upp 

. s Id kopia. 
Marknaden växer. Tag 
c~a~sen NU. Den kostar 
Dig Inget. 
~A Programvaru
formedllng 
Box 5147 
162 05 Vällingby 
Tel. 08-89 45 59 

Passa På! 
för att här kommer kanske E . 
handsken. Sälj din produkt//bJUdandet som passar dig som 
eftertext för småföretagare JEanbs~ gd

enom 
Radio & Televisions - r JU andet. 

Regler tör annonseringen: 
~ndast Insänd kupong gälle O r som manus 

ppen .endast för småföretagare. . 
Bifoga Inga pen V ' f ___ .2:r. I akturerar efter införd anno 

I Manus tiil:lnul.itjj"i~ii~T 
I RadiO & Televisions eftertext- I 

~nonser för smäföretagare 
I Nummer ostnad 250:-/st + moms' I 

: ;::::::: : 
I ~!,! I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1 IIIIIIIIIIIIiililllllllllllllllllllll I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I II I I I I I : : : : : : I I I I I I [ I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I .. [11111111111[1 

I 
Namn............... ...... .. . I ................. ... Adress......... ....... .... .. .. .. .... .. ... .. .. ..... .. ... ....... .. . 

I 
............. .. I ............... ................ .. 

Postnr ...... ........... ... Postadress ... ..... ......... . ........... .. I Telefon ................. .. ..... ................................. .... . I 

I 
VAR vÄN·.: .. iG .. Ö~H··T .. E .. X .. ·T .. A························· ·····... .............. .. I ....... ...... ... 

I 
Kupongen skickas till I 
RADIO & TELEVISION L BOX 3188,103 83 Sto~:::t,;:··yd ./ErbJud.nd.t ~ I 
--- ------ ~. --- _ .. 



Ett klokt val. 
T ydlig 3 1/ 2-s iffrig 
LCD, bred betrakt
ni ngsvi nkel. 

Tydl ig och lättan
vänd om kopplare. 

10 A mätomrllde. 

Samtl iga ingllngar 
överspänni ngs
skyddade till 
300 V eller mer. 

Diodtest . Förbin
delsetest med sum 
merton (T 110). 

Beckman DMM 
Köp Din Tl00 eller Tll0 di re kt från oss , tel. 08-690400 
eller någon av vå.ra d istr ibutörer. 

~, = l eC~NT~2~2vQVIST & BERG 
Di str ibutö rer: Elfa , Tel ko , Rateiek , Amitron , Neutron , Selga , Asea- Skand ia. 

• t-Din/J 
Telefon 
Ängelholm 
0431-13855 
Stockholm 
08-7442795 
Göteborg 
031·289080 
Sundsvall 
060-125560 
Örebro 
019-116710 

från BOPLA 

Informat ionstjanst 59 

RITrRL 
APPARATLAnOR 

Marknadens största sortiment pa smalador omfattande: 

• Apparat- och kopplingslador i • Element- och stickkon",ktslador 
aluminium, makrolon el ler polyester e TerminaIlador 

• Regulatorlador med aluminiumfront. e Normlador tör infälInad 
med eller utan transparent lock • Kabelfö rskruvninga r i polyamid. med 

• Pulpetlador bl. a. dragavlastning och böjskydd 

Jag vill ha: - - - - - - - - - - - - -
BOPLA Namn: . ______________________ _ 

D Oatablad 

O Besök 

O A4-pärm Företag: ________________ _ 

Adress: ______________________ _ 

HITTAL Scandinavian ab 
Box 1186, 26201 Ängelholm 
Tel 0431-13855 

Tel. ____ _ 
Al 9-82 

LEVERANS OMGAENDE FRAN LAGER 
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ANNONSÖRSREGISTER 
RADIO & TELEVISION 
NR: 9/82 

ABC Mikrodata 
Addo Sv AB 
Agfa Gevaert 
Algatronic 

SID 
101 

17 
59 
39 

Audioscan 92 
Audio S 60 
BAS F 87 
Beckman Innovation 20 - 21 
Betoma 23, 56 - 57 
B jörn s Elektronik 101 
Elautomatik 101 
EWa 108 
Eltema 98 
Ferner 100 
General Dynamic 101 
GJR/ Thellmod 64 
Grana 
Gylling 
Handic 
Heathkit Scandinavia 
Hewlett Packard 
HiFi Kit 
Tommy Jenving 
Josty Kit 

101 
16, 107 
69 , 93 

99 
18 
97 
68 
24 

Kronofogdemyndigheten 101 
Liber 45 
LSI Electronics 67 
3M Svenska AB 35 
Mater Import 95 
Mefa 101 
Miko komponent 9 1, 96 
Minic 100 
Nordqvist & Berg 106 
Nässjötryckeriet 36 
OKAB Roederstein 99 
Philips 63 , 75 
Racal Decca 64 
Rennemarks 88 - 89 
Rittal Scandinavia 106 
Rydins 2 
Saven 43 
Scandia Metric 15 
Scandix 82 
Septonelektronik 83 
Sentec 98 
Septonelektonik 83 
Skandinaviska 
Elektronikcentralen 98 
Skandinaviska 

Projektkonsult 99 
Specialinstrument 100 
SRA Communications 44 
Stage och Studio 101 
TDX Smådatqrer 66 
Tektronix 40 
Teleinstrument 42 
Teleton 78 
Televerket 14 
Terco 77 
Texas Instruments 4 , 5 
TransformatorTeknik 65 
Utbildningshuset 81 
Älvsjö Sydimport 23 

Prenumerationstjänst 
Postadress : Box 3263, 
103 65 Stockholm 3 
Telefon: 3407 90 
Postgirokonto: 88 95 00-5 
Prenumerationspris : 

Helår 12 nr 144:-

Prenumerationer kan bestl Ilas 
dirk et från Prenumerationstjänst. Box 3263 , 
103 65 Stockholm 3 , i Sverige på närmaste 
postanstalt med postens tidningsinbetal
ningskort . postgirokonto 88 95 00-5. 

Definitiv adresslndring. som måste vara 
förlaget tillhanda senast 3 veckor innan den 
skall träda j kraft . görs skriftligt ant ingen på 
av förlaget utsänd blankett eller postens 
adressändringsblankett 2050:03. IAdress
ändringsavgift 2:50 .1 

Nuvarande adress anges genom att 
adresslappen på senast mottagna t idning 
eller dess omslag kl istras på adressändrings
blanketten . 

Adressändring på utländskt postabonne
mang verkställes på posten i respekt ive land . 

Äldre lösnummer kan rekvireras ~nom 
Pressbyrån eller direkt från Åhl"n & Åker
lunds Förlags AB , Torsgatan 2 1, 10544 
Stockholm, tel 736 4000 - Lösnummer
expedit ionen . Som regel f inns dock endast 
ett halvt år gamla tidningar att t illgå. 

Bifoga inga pengar; tidningen sänds mot 
postförskott . Redaktionen kan inte effek
tuera beställningar på kopior av artiklar ur 
äldre nr. Vissa bibliotek har inbundna år
gångar och kan ibland stå till t jänst med 
kopior. 

ADVERTISING REPRESENTATIVES 
Belgium 
Publ ici tas Media. A venue de Terveuren 402 . 
B- 1150 Brussels, Telephone 027/ 
71 98 12- l 3, Telex 33795 
France 
R.I.P.S.A. 26 Avenue Victor-Hugo, F-
75 1 16 Paris , Telephone 01 / 50066 OB, 
Telex 61067 
Danmark 
Civi l0konom Bent S Wissing. International 
Marketing Service. Kronprinsensgade ' . 
.oK- l l 14 Köpenhamn. Tel 01 / 1 15255 
Germany 
Publici tas GmbH. 2 Hamburg 39 , Bebelallee 
149, Tel 040/ 5 l l 0031 -35, Telex 
02 15276 
Holland 
Publici tas, 3B , Plantage Middenlaan, Am
sterdam 1004, Telephone 020/ 232071 , 
Telex 116 56 
Italy 
Etas Kompass Riviste Estere. Via Mantegna 
6 . 20 l 54 Milano. Telephone 02/ 34 70 5 1. 
Telex 33 1 51 
Switzerland 
Mosse-Annoncen AG. CH-B023 Zurich, Lim
matquai 94 , Telephone 01 / 473400. Telex 
55 235 
United Kingdom 
David Todd Associates Ltd , l 17 Camberwell 
Road, London SE5 OHB, 01 /703 62 07 

Alla förfrågningar som avser i RT 
publicerat material - artiklar , produkt
översikter m m samt byggbeskriv
ningar , scheman oc h komponenter lik
som kretsar - resp allmänna frågor 
skall göras skriftligen t ill red . Telefon
förfrågningar kan i allmänhet inte be
svaras p g a t idsbrist . För alla upplys
ningar om äldre RT-nr :s innehåll hänvi
sas till bibliotekens inbundna årg med 
årsregis ter. 



När Sonyanvänder insidan 
uppstår skön teknik: 
Sony SI;-Fl bärbar video 
Sony bärbara videobandspelare SL-F1 
väger 4,2 kg och är inte större än den 
här tidningssidan , trots att den är full
proppad med avancerad teknik. 

För att lyckas med detta, har Sony 
förstås fått använda insidan lite extra. 
Precis som när man konstruerade Beta
max och Trinitron, videosystemet och 
bildröret med den överlägsna bild
kvaliten . 

Sony färgvideokamera HVC-2000/ 
3000 bör få pulsen att slå snabbare på 
en gammal smalfilmare. Med den och 
videobandspelaren gör du dina egna 
program och ser resultatet direkt i 
TV:n. Under inspelningen kan gu se 
resultatet i kamerans monitor. Ar du 

inte nöjd, spelar du bara över. Precis 
som på en ljudkassett. 

Sony timerItuner TT-Fl tillsam
mans med SL-F1 är en avancerad hem
video i det lilla formatet. Du kan t ex 
förprogrammera för 9 inspelningstill
fällen under 14 dagar. Den trådlösa 
fjärrkontrollen sköter 17 olika 
funktioner. 

Så nog har Sonyanvänt insidan 
alltid .... Gå in och prova hos närmaste 
Sony återförsäljare! 

Beta m 
SONY 

Sony markandsförs i Sverige av Gylling Hem-Elektronik AB, ett Gylling-företag. GYLLING 
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