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SlEMENS 
MÄTTEKNIK 

Direktskrivande 
kestråloscillograf 

OSCILLOMINK 

En ytterst tunn vätskestråle frampressas med hög hastighet 
ur ett fint munstycke (10 ,a ). Då den fria vätskestrålen ej 
ingår i systemets tröghetsmoment, möjliggöres registrering
ar upp till 1000 Hz. 

frekvensområde: 0-1000 Hz (3 dB) 
ingångsimpedans: 1 MQ (osymmetriskt) 

2 X 1 M Q (symmetriskt) 
max. känslighet: 50 mV/cm 
pappershastighet: 5-200 mm/s omställbar i 6 steg även 

under drift, med separat höghastighets
tillsats 0,5-1-2 m/s. 

o Bilden visar ett oscillogram, upptaget med en 3-kanalig 
Oscillomink. Normal streckbredd är ca 0,6 mm. För att 
erhålla bredare skrift, kan mätsignalen överlagras med en 
wobbelfrekvens om ca 2 kHz. Kurvorna kan korsa varandra 
utan inverkan på mätresultatet. 

För information kontakta vår mätinstrumentavdelning. 

Ms/62172 
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Detta är redovisad 
å 7255 

tillförlitlighet 
timmar MTBF* 

Denna dokumenterade uppgift bygger på 137861 driftstimmar och är accepterad av 
amerikanska rymdfartsstyrelsen (NASA) för Apollo-P ACE-projektet. 7255 timmar 
MTBF* motsvarar 181 veckors drift utan störningar med 40 arbetstimmar per vecka -
eller 3Y2 år. Denna tillförlitlighet har visats under praktiskt bruk och erbjudes liksom 
precision och exakt skrift av alla Mark 200, för militära eller civila applikationer. 
Skriv efter ytterligare informationer om Brush 8-kanals analoga skrivare Mark 200. 
Den ingår i ett stOrt och mångsidigt tillverkningsprogram av skrivare och förstärkare 
för analog och binär registrering. Kompletta 2+2-kanals utrustningar med förstärkare 
från kr 9750: -. 
':·Mean Time Between Failure. 

~illförlitlighet är en av anledningarna till att 130 Mark 200 installeras i TEL 4-anläggningarna 
vId Cape Kennedy. Bilden visar 38 St färdiga för leverans. 

--lJrush INSTRUMENTS Mark 200 

GENERALAGENT: M. STENHARDT AB - BJÖRNSONSGATAN 197, BROMMA TEL STOCKHOLM (08) 870240 
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Portabel bandmaskin SP-300 
hR fi,... pottobl.. kompokto bonch ..... ren 
... f M ocIi dlrekt ... lstr.ri... i donna 16 .. 
....... hR Ir OYIicId Rlr ctotoregilfrorl", u... -.dldIll. ocII l""mri.1I f .... bln,. och Je:. 
_ .omplott Mod 4 .. I.r 7 .6vil dlr.kt _ 
P~.I.rado •• _I.r i hoJt .. n.l.tori .. rat ul. 
...... .ud Inllyggd .. lIbreri.... 5'-300 hor 4 
........ ..,. _ lir oJoktri .... lnatillbo ............ 

. .. ,.,... ,ria _ doll.r Rlr 4 .... I.r. 
Fnbenao.r6don I 50-&1.800 Ha :t 3 dl vid di· ..... ~.trorIn. och 15 tu"'" 
..,.,. Jf& wIcJ FM-rogI .. rerillfl .ch 15 tuml .. 
HodlgMterl 1'1 •• PI •• 7'1. ocII 15 '"" .. 
............ W' pi 10'/." ...... . 
flnudotIl 4 ..... 1.' .od .. ,. .... In- ocII DY-........ ~. 

'Laboratoriemaskin FR-1200 
ED "'tronai.toriHrod precl.ion.bonchpol.re flSr 
I.. och CIftPOlnhltl .v vot.","""iga dato DY 
Mfckot .kiftande .lag. FIS ... 6n .. mo FR·l00 A 
och • hr 161 .. I fl ... tu ...... _plo, In, HI. 
wlrfdon. vii .. anvlnd •• RI, t •••• tuJ ..... t,l •• 1 .. tI.. provnin.. dyn_i" si_I.Ii.... vib .. Ii ..... 
provni ...... t.J:.r:--... I.rin •• Don I, fiNodd 
... pIU .. l_ , fir di ....... fM.. p.l .. och 
NRZ-inoclul.Ii.... Dn., huvud.n ä, .v plug-in 
Iy.p och ha, upp till 14 .nalo.i"nol., .ne, 32 
dilltal .. _I.,. FR·1211O ho. .erv .. lyrd ho.li .. 
hobrogJorillfl och .,cket .tabil. fö .. tä.k.re. 
101Khjo1.mo "n anvlnda. p6 olika .. a.kin •• 
direkt utan ott.rju ... ring. 
F .. h._rld.n.50 tu-300 .H. vid direkt re
• i .... ring och 60 tuml.. 040 .Ha vid PM.,.. 
..... rin. och 60 tuml .. 
HaatI ...... " 1'1 •• 3'1 •• 7'1, och 15 tuml •• 1I.r 7'/ •• 
15. .. ocII 60 1uIIII •• 
1ondIypo .. 'I'" .1I.r 1" p6 10'/," .lIe. 14" .,.1 •• 
Hvvudonl 7 .1I.r 14 analo.kanal.r, l. 16 ell.r 
32 digltal"nol.r .1I.r ._binalion.r av d_o 

Laboratoriemolkin FR-l300 
Denn. portabl. I.barat.ri._.kln Ir m,c"I 
._,.kt I,oyaad. Don ... ~ ut till 14 k ..... 
... .od clirilit- och FM- drorIlIfI . .ud mocJu
IIIt' .v _ trP _ do r FR·1211O ocII FJ..380 
.nvlnd.. Ett I~.gt Hrvo.,.Iem fIS. bonddriv· 
ningen pr Ull Jcml!ldano .... nnh.I DY bondho"
liahoten hIttre In 0.115 1ft. FR-l300 Ir .n mycbt 
vI'._I ..... d ocII p6l1tli. • •• kin .ud hllpta 
prestanda botrIffande bondbradd. .ignolllHv .. 
farhalJ.n_ .... I Ii .. t flUItor. 
F .. helll_rldon I 300 tb-3OO .tu :t 3 dl vid 
direkt registr.rillfl och 60 tuml.. ' 
50 tb-l0 kJf& :t 3 dl vid direkt ... istrarillfl och 
1'/. tu""" 
040 lcHa vid FM ......... rin. och 60 ,"" •• 
H •• tI'ho .... l"" 3'1 •• 7'1., 15. 30 och 60 tumI •• 
.. ... " ... I ..... llbo .. .ud en .. ". 
1ondIypo .. 'I'" .1I.r 1" p6 10'/." .pol •• 
HlMIdonl 7 .1I11t' 14 lamalllt'. IRIG .tand.rd. 

Laboratoriemolkin FR-l400 
Don fi ... ta holtron.l.tari .... d. bonchpel.ren RI. 
1.5 MHL Don hor upp till 14 datolu:lnal ••• ocII 
.. netll.. funktioner In .. III.. el.ktri.kt frln ..... 
nlSvorpon.len. Inhr.gd .utomatis. bondsibin •• 
.Iu ..... ord.. .tyrninga. och .lidand. huvuden. , 
Vid snohbspolnlllfl Iyfto. huvuilena 'rln bond.t. 
bI,...t fa.liniir och di.tartlons.ri .Iekt .... ik 
mijli.glS. boneJm .. kinen •• nvi""ning vid .pre
detectiona-... i.trering. vid tol_eto ... knik och 
.nd.. .va.. mililirappllkalioner. Ma •• lnen. 
oInrtrilHade preci.ion. I6ngo inapelningstid 
och .10.. 'rekYen.bondbradd gör d.n id.ali.k 
för all krIvonde dotoanal, •• 
Frekven.omrld.n: 
30 Hz-l.5 MHa direlctragi.trerin. vid 120 tuml •• o..a .Ha FM-regi.trering vid 120 1uIIII •• 
".III.h ... " 15. 30. 60 och 120 tuml ••• I.ktri.kt 
_kopplingsbo ... 
londlype" 'I." .1I.r l H .,a 14H .pol .... ed .,.. 
ci.lbcI .... 9101, 7200 'ot IClngd. 
Huvud.n I 7 .lIe, 14 kanal.r ... od •• parat in
ocII .vspelning. Avspelnln .... pel ä. enda .. ',6 
tu.ond.l ..... 

Portabellaboratoriemaskin CP-1OO 
Ei-Srtabol, holtron.i.tori .... d nätvird •• bond
• .re mOCll .. ,ckot hllg IIOJInmn..... Den har 
1 .... I.r ocII 6 voNrI. hostI.hotor _lIon 1'/0-
60 1uIIII .. Den kan ...... IS ... I hil. 'lrulon ..... i
kop", .tc. Huvud.n .od lI"n .,.ftltrodd gor 
Ihg ,,",Itld • 
FlSntäm.mo gor hiat signoJlb,. ... Irh6I1 ....... 
Ionch~l.ran k.n •• r..to vid en fukli.hoIIholt 
DY 95 ~ .. en blSid DY 3.3110 • och In_ '-pero
tu .... rId.I 5-5Pe. 
F .. kve_rldon, 3OG-25O.800 HK :t 3 dl vid 
cIi~~I .... rillfl och 60 tuml.. 5i~lIbrus 25 
dl. o-a.800 Ha :t 1 dl vid fM.ragI .. rerin. ocII 
60 ..,.,.. 5ignollb ... 40 dl. lo"".,...,. 'I." .... r 1" .od 1 .1I.r 1.5 .11 tIock. 
I.k pi 10.,... .pol •• 
KroftfInlSrlalllfll 21 V = .1 .. , 115-8 V ... 
420 tu. 
Di •• n.iDfto .. 33x48xl2 cm. Vikt. 80 kg. 

Laopmolkin FL-300 
Den fö ... ta loop-boncl.pol .... 10m ho. I tv6v1 ... 
hoIti .... .., ocII 50 .... lin ... Den ar holtronsi .... 
rI .... d och "n _bIrt .daJl..... AIr direkt • 
FM- .1I.r PDM-.. odul.rin.. ElI avonc.rocI __ 
.kin fIS, .I.tring av upprepod. RlrIopl!. RI. tida
'ISrdriljnin. eller .utumatl.k ISvorvabllng. FL-300 
.... .IS ...... od .. derIluvud. I 'rontponel.n finns 
tnluHo •• IS. mälnin. DY huvud.trimmen och in. 
och OYIpelning.nivaer. 
Freh.nlGmrldenl 300-250.000 Ha vid di .. kt re
.i.trering . och 60 tu.' •. 
o-a.OOO Ha vid FM-reglstrarin. och 60 tuml •• 
Halllgho .... 15/16. 1'/ •• 3'1 •• 7'1 •• 15. 30. 60 och 
120 tuml •• 
Iondlype,. 'I.H .1I.r l H ,I 10., .... 1I.r 14" ....... 
Huvud.nl 7 .U.r 14 "n.l.r pi .... d .... uvud. 

I 
generalagent 

-t---.I--f ~' 'T E T ,AR.E AE 
j . 

i Industrigatan 4. Stockholm K, Tel. 543317/18, Telex 10178 
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Avläs effektivvärdet av 
komplexa kurvformer direkt 

med 

DC utgång för grafisk registrering 
eller digital spänningsindikering. 

Toppfaktor~ vid fullt skal utslag 10:1 
för noggranna mätningar av orena 
signaler; pulståg. 

• Toppfaktor är förhållandet mellan topp
och kvadratiska medelvärdesspänningens 
nivåer hos en signal. En effektivvärdes
voltmeter med hög toppvärdeskapacitet 
kan noggrannt mäta många typer av iå<e 
sinusformade signaler såsom brus eller 
pulståg. 

SPECIFIKATIONER 
OMRÅDE: 
100 .uV till 300 V rms; 12 områden med 
fulla skalvärden från 1 mV till 300 V i en 
1, 3,10 sekvens; -72 till +52 db. 
INSTRUMENTSKALOR : 
Spänning O till 1 och O till 3 ; decibel 
-12 till +2 db. 
FREKVENSOMRÅDE: 
10 Hz till 10 MHz. 
NOGGRANNHET: 
inom ± 10Ja av fullt skalvärde 50 Hz till 
1 MHz; ± 20Ja 1 MHz till 2 MHz ; ± 30Ja 
2 MHz till 3 MHz ; ± 5 OJa 10 Hz till 50 Hz 
och 3 MHz till 10 MHz. 

6 ELEKTRONIK 3 - 1964 

nya (ffj) 3400A Voltmeter 

.. WI.1'S VOLta .. 
-tO • 

a •• 
- 10 10 +IID 

-4e ... 
- 10 .40 
- eo +10 

Nya ~3400A effektivvärdesvoltmeter. 

YTTERLIGARE VIKTIGA FÖRDELAR HOS DENNA NYA VOLTMETER: 

Stor bandbredd för noggranna mätningar av pulser med snabb stigtid såväl 
som brus. Linjär skala gör noggranna avläsningar lättare. 

Hög känslighet (1 mV fullt skalvärde) för användbara avläsningar ner till 
100 mV; stort dynamiskt område som sträcker sig från -72 till +52 dbm. 

Kort responstid ger noggrann följnlng av ändringar I signainivå. 

RESPONS : 
avkänner rms värdet (värmevärdet) hos 
ingångssignalen .för alla kurvformer. 
TOPPFAKTOR: 
(förhållandet mellan topp-amplitud och 
rms amplitud) 
10 till 1 vid fullt skalvärde ; omvänt pro
portionellt till visarutslaget ; t. ex. 100 
till 1 vid en tiondel av fullt skalvärde. 
RESPONSTID: 
typiskt < 2 sek till inom 1 OJa av slutligt 
\(.ärde för en stegspänningsändring. 
OVERBELASTNINGSSKYDD : 
40 db eller 425 V rms, vilkendera som 

är störst på respektive område. 
MAX. INSPÄNNING: 
425 V rms. 
INGÅNGSIMPEDANS : 
10 megohm shuntat med 25 pI. 
DC UTGÅNG : 
negativ 1 V DC vid fullt skalutslag 
proportionellt mot visarutslaget ; 1 mA 
maximum; nominell käilimpedans är 
1000 ohm. 
PRIS : 
~ 3400A effektivvärdesvoltmeter, 
Kr 3.315 :-. 



Känslighet och stabilitet vid 
universal mätningar 

med~410C 

elektroniska voltmeter 
MÄT MED DETTA INSTRUMENT: 

likspänning: 1.5 mV till 1500 V (Ingen nOllställning) 

Likström: 150 pA till 150 mA (Ingen nollställning) 
Växelspänning: 50 mV till 300 V; upp till 700 MH% 

Resistans: 0.2 ohm till 500 megohm (ingen nollställnings eller O< inställning) 

VÄLJ EN VOLTMETER ELLER STRÖM METER UR DETTA KOMPLETTA r!jJ PROGRAM: 
Instru- Tillämpning Frekvensområde Känslighet vid fullt 
ment skalvärde 
400D Växelspänningsmätningar över stort 

10 Hz-4 MHz 0.001-300 V, 12 områden 400H frekvensområde 

400L Logspänningsmätningar med linjär 10 Hz-4 MHz 0.001-300 V, 12 områden 
db-skala 

403A Växelspänningsmätningar på laboratorium 1 Hz-1 MHz 0.001-300 V, 12 områden 
403B eller i fält, batteri- eller nätdriven 5 Hz-2 MHz 0.001 -300 V 

3400A Sann effektivvärdesmätning av 10 Hz-10 MHz 0.001-300 V 
spänningar med komplexa kurvformer 

410B LF, RF, VHF mätningar likspännings- DC, AC: 20 Hz-7oo MHz DC,1-1000V 
och resistansmätningar AC, 1-3OOV 

410C Universal meter DC, AC: 20 Hz-7oo MHz DC V, 15 mV~15OOV; 
DC A, 1.5 mA-150 mA ; 
AC V, 0.5-300 V 

411A Millivolt, db-mätningar till 1 GHz 500 kHz-1 GHz 10 mV-10V, 7 områden 

412A Precisionsmätningar av likspänning, DC 1 mV-1000V 
ström och ' resistans 1 mA-1 A 

413A DC nollvoltmeter, DC voltmeter, DC 1 mV-1000V,130mråden 
förstärkare· 

425A Mäter DC !-tV och pA, 100 db förstärkare DC spänningar som 10 !-~V-1 V 
100 db förstärkare 10 pA-3 mA 

428A Clip-on milliamperemeter, el iminerar DC 3 mA-1 A, 6 områden 
428B direkt anslutning och kretsbelastning DC-4oo Hz 1 mA-10A, 90mråden 

på skrivarutgång 

Data kan ändras utan förvar.ning 

Ingångsimpedans 

10 megohm, 15,25 pf 

10 megohm, 15, 25 pf 

2 megohm, 40, 20 pf 
2megohm 

10 megohm, 25 pf 

DC, 122megohm 
AC, 10 megohm, 1.5 pf 

DC V, 100 megohm 
AC, 10megohm, 1.5pf 

Typiskt 200 kohm vid 
1 MHz, 1 V 

10 till 200 megohm 
beroende på område 

10 till 200 megohm 
beroende på område 

1 megohm ± 3% 

En ny " r!jJ-Application Note" med titeln "Which AC Voltmeter" kan på begäran erhållas från H-P INSTRUMENT AB, Solna. 

Pris kr. 

1.550 :-
2.015 :-

2.015:-

1.740:-
1.970:-

3.315 :-

1.520 :-

2.635:-

·2.790 :-

2.480 :-

2.265 :-

3.100 :-

3.250 :-
3.720 :-

HEWLETT-PACKARD 

• 

Huvudkontor i USA: Palo Alto (Calif.), Huvudkontor i Europa: Geneve (Schweiz); 
Europeiska fabriker: Bedford (England), BÖblingen (Västtyskiand). 

För ytterligare upplysningar och demonstration kontakta vårt svenska kontor : 
H-P INSTRUMENT AB 
CENTRALVÄGEN 28, SOLNA 
TEL. Vx 08 - 830 830 
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SINUS presenterar: 

REBAU REED-RELÄER 
: ; 

Rebau I Västtyskiand tillverkar en serie Reed-reläer av hög kvalitet. Re
läernas kontakter ligger insmälta i ett gasfyllt glasrör och är därigenom 
okänsliga för yttre åverkan. Själva kontaktfjädrarna utgör reläets magne
tiska krets, och genom bl.a. den ringa massan är reläerna mYGket snabba. 
Kontakten kan påverkas aven permanentmagnet, aven spole eJler aven 
kombination av dessa. Utöver nedan visade typer finns ytterligare ett an
tal i olika storlekar och utföranden. Begär specialbroschyri 

Typ 3R 132/2-6 
MIniatyrtyp med upp till 6 slu
tande kontakter för· max. 0,3A, 
max. 220V~, max. 6W. Ti 11-
slagstid 0,5-1,0 msek. Till
slagseffektförbrukning 195-
380 mW. Uttagen kan böjas 
för montering på tryckt krets. 

Typ 3R 032/2-6 
har upp till6 kontakter, slutan
de för 20-100W, ellerväxlan
de för max. 60W. Tillslagstid 
1,8-3,9 msek. Tillslagseffekt
förbrukning 170-660 mW. 
Spolen är omgiven aven press
panhylsa och igengjuten vid 
uttagen. 

Typ 3R 011 
Reläet är avsett för montage 
på tryckt krets och har en kon-
takt, slutande för 20-100W,.It=~ 
eller växlande för max. 60W. III 
Tillslagstid 1,3-1,5 msek. Till
slagseffektförbrukning 60 
mW. Kontakten är inSkjuten i 
spolen och kan dragas ut för 
byte. 

Typ 3R 021 
har 1 kontakt, slutande för w;;:;:m;;;;;;; 
20-100W eller växlande för 
max. 60W. Tillslagstid 1,5-2,2 
msek. Ti IIslagseffektförbruk
ning 80 mW. Reläet är avsett 
för montering på tryckt krets 
och är försett med skärm. 

f----- 79 

~._._._._._._+~~ 

-.rE: __ lES •• ~ • ~ 
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TON-VIDEO-GENE ATORER 
med HÖG UTSPÄN~ING 

LITEN FREKVENSGÅNG -:-----"----,----.:..-
o 

LAG KLIRRFAKTOR 

SRI 

'/o 
10 

o, 1~ 
1 

""'-

/ 

A --l'l 
B .....- / 

Re-generatorn SRB är ell litet transportabelt instrument, som besitter 
olla de egenskaper, vilka på ell laboratorium erfordras aven tongene
rator för mätningar inom områdena akustik, utraljud, låg-, hög- ach 
bärfrekvensteknik. Inställning av utspänningen inom vida områden 
med stor noggrannhet, samt den ringa klirrfaktorn är ell par av de 
speciella fördelarna hos SRB. En annan utmärkande egenskap, genom 
vilken SRB avsevärt skilier sig från konventionella Re-generatorer, ör 
den höga frekvensstabiltteten öven vid låga frekvenser. Della ör av 
stor betydelse, när SRB tillsammans med oscilloskop användes för 
frekvensjämförelser. Generatorn är vidare genom sin mycket låga klirr
faktor lämplig som modulationsspönningsk~la för sändare eller som 
signalkålla för mätbrygQor samt för mätnIng på högkvalitativa lF
förstärkare. Den obetydlIga frekvensgången hos utspänningen möjlig
gör genomförandet aven mätserie vid olika frekvenser utan all ut
spänningen måste efterjusteras. SRB har en nästan logaritmisk frek
vensskala, vilken även är försedd med ters-indelning. Kalibrerad ut
gångsspänningsdelare med omkopplingsbart Ri : 50/60175/150/600 ohm. 

FREKVENS- FREKVENSÄND-
TYP FREKVENSOMRADE 

NOGGRANNHET RING INOM 
15 MIN. 

RC·Generalor SRB 10 Hz-l000 kHz ±2 "" HI-l 00 Hz ± 3XI0-' 
±1 "" >100 Hz 

RC-LC·Generalor SBF 10 Hz-I0 MHz ±2 'I"~ 1 Cl-l 00 Hz ± 10-' 
± 1 '/" >100 Hz 

J 

0,1 ~ r- A 

----~ B 

SIF 
Vid mätningar inom mycket breda frekvensområden, så som det före
kommer inam bärfrekven~, TV och pulstekniken, är det ofta oeko
nom iskt och obekvämt all behöva använda två generatorer för all 
täcka ell visst frekvensområde. Här är det lämpligt all använda SBF. 
Denna generator innehåller en Re-oscillator för området 10 Hz -- 100 
kHz och för 100 ' kHz - 10 MHz en le-oscillator, vilka styr en starkt 
motkopplad bredbandsförstärkare. Härvid ernås vid .varje frekvens 
optimal stabilitet samt i stor utsträckning frånvaro av övertoner och 
störsignaler. Frekvensen avläses på en roterbar trummskala där skal
område automatiskt skiftas vid byte av frekvensområde. Totala skal
längden 8x350 mm. Den kalibrerade utgångsspänningen kan inställas 
från tiondelar av /LV till 10 V. SBF kännetecknas även av liten frek_ 
vensgång, hög frekvens- och ampl itudstabil itet samt liten elektrisk läck
ning och särskilt lå\! klirrfaktor. Den låga klirrfaktorn är mycket litet 
beroende av belastnIngen på utgången och påverkas ej nämnvört ens 
om belastningen närmar sig kortslutning. 

UTSPÄNNING OMKOPPLINGS- MAXIMAL SPÄNNINGSDEL. 
EMK BART Ri OHM UTEFFEKT NOGGRANNHET 

0,1 mV-30 V 50/601751150/600 1,5 W ± 0,2 dB 

0.1 /LV-ID V 751300 0,1 W ± 0,5 dB 

Begär prospekt eller demonstration från 

SVENSKA KONTOR 
ERSTAGATAN 31 STOCKHOLM SÖ TELEFON 440105 

ELEKTRONIK 3 - 1964 9 
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KAPACITIV· NIVAMATARE 
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TYP 9304 En h"elsvensk kva
litetsprodukt för mätning, registre
ring och reglering av såväl flytande 
som granulerat och pulvriserat ma
terial. 

För effektiv rationalisering, automa
tisering eller processreglering fordras 
noggranna mätmetoder. En storhet 
som ofta måste mätas är nivå. 

NIVÅMATARE TYP 9304 är ett 
svar på industrins krav på funktions
säker och exakt nivåmätning 

Tekniska data: 

Mätområde Min. 0-10 pF 
Max. 9-I o 000 pF 

Min. isolationsmotstånd 10000 ohm 
Mätnoggrannhet I O/o av mätområdet 
Utsignal: 
0-10 mA över max. 10000 ohm. 

NIVÅMKTARE TYP 9304 arbe

tar enligt en ny princip. Givaren 

• eller elektroden, som elektriskt sett 

är en kapacitans, laddas upp och 

laddas ur periodiskt. Urladdnings

strömmen är ett mått på kapaci

tansens storlek. Då mätaren ej in

nehåller någon bryggkoppling, blir 

kapacitansen linjär från noll upp 

till mycket höga värden. Genom 

lämpligt val av kurvform och fre

kvens kan mätaren belastas myc

ket lågohmigt. Givarens isolations

motstånd kan vara så lågt, att det 

helt skulle omöjliggöra mätning 

med konventionella mätmetoder. 

Rådgör med våra tekniker om Era problem. 

INGENIÖRSFIRMAN C. G. HANSSON 
Kumla Alle 22, Box 50, Trollbäcken, Tel. 08/712189°,7121894 



INTE BARA 
ETT FÖRDELAKTIGT YTTRE 

Vårt lågspänningsaggregat C40-
05 har nu ytterligare förbättrats 
vad gäller data, komponenter 
och uppbyggnad. 81.0. har hela 
vår produktionspersonal genom
gått en 50 timmars lödkurs med 
militära fordringar. 

• 0-40 V 0,5 A kontinuerligt 
variabel 

• 0,04 % stab. mot nät 
och belastning 

ON • <: 0,2 mV brum 
• Tål kontinuerlig kortslutning 
• Singel-dubbel och 

trippelutförande 
• Flera kan såväl serie- som 

parallellkopplas 
• Lågt pris Kr. 695:

( <: 35:- per Watt) 

Alla delar lätt åtkomliga för ev. 
service. 
Vakuumimpregnerad, målad 
transformator. 
Plastade kondensatorer. 

Reglerförstärkare och referens
del monterade på tryckt »plug
in» kort. 
Beyschlag motstånd. 

Samtl. transistorer kontrollerade 
och klassade i »Curve-Tracer» 
Förgyllda kontaktytor. 

Några övriga typer ur vårt tillverknings
program 

C40-1 
860-1 
C28-SR 
C28-1 OR 
C28-20R 
CSO-SR 
CSO-l0R 

0-40 V 
0-60 V 
0-28 V 
0-28 V 
0-28 V 
O-SOV 
O-SOV 

lA 
lA 
SA 

Låt oss komma och demonstrera aggregaten eller 
sända Er eH till påseende. Ni har väl fåH vår nya kort
formskatalog med över SO typer av stabiliserad lik
riktare? 

10A 
20A 
SA 

10A 
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300 standardartiklar i T E F LO N ® snabblevereras från lager 
I 

För snabb leverans har vi mer än 300 standarddimensioner i lager - t.ex. plattor, stav, tjock- och 
tunnväggiga rör, folie, elektrisk kopplingstråd, gängtätningstejp, glasfiberväv, ventilspindel-, bOx-, 
fläns- och läppackningar m.m. 
Beställningsartiklar Kan Er produkt göras ännu bättre i TEFLON? Våra ingenjörer hjälper Er gärna 
med planeringen av detaljer i detta material. Erfarenhet, kapacitet och mångsidighet garanterar att 
Ni får högklassiga produkter. 

HAB lA ~~~~~~~~!~~!~.~8/81.o00 
Fråga HABIA· först och störst i TEFLON® _____ ~---------_ 

12 ELEKTRONIK 3 - 1964 



PULSGENERA TORER 
Dotopulse Int. USA 

Heltransistoriserad 

MODELL 106 

Heltransistoriserad 
-"~~~~iiliiiPI MODELL 108 

Pulsgenerator 108 har samma dala 
som 1 06 men bäHre stigtid. 7 nan
nosek. och högre uteffekt. 
SO V över SO ohm. 

Många datapulsgeneratorer finns redan på ledande svenska laboratorier. Begär specialprospekt. 

ELEKTRONIK 3 - 1964 13 



Ledande inom 
halvledartekniken 

TEXAS INSTRUMENTS 

~i-
'\: 

Ny snabb logilsserie 
Serie 53 SOLID CIRCUIr mikrokretsar 
använder AND/OR INVERT logik vilket ger 
stor flexibilitet samtidigt som endast ett 
minimum antal kretstyper erfordras. 

Bland prestanda kan nämnas maximal 
klockfrekvens 5 MHz, fördröjning ned till 
5 ns per AND-grind, utomordentlig belast
barhet och mÖjlighet att kaskad koppla 
icke-inverterande grindar. Serie 53 lämpar 
sig för de flesta av dagens datamaskin
tillämpningar. 

Serie 53 omfattar 
SN530 Bistabil vippa med sättgrind och 

JK logik 
SN531 NAND-grind med 5 ingångar 
SN532 AND-grind med 5 ingångar 
SN533 Två NAND-grindar med vardera 3 

ingångar 
SN534 Två AND-grindar med 2 resp. 3 

ingångar 
SN535 Fyra inverterare 

Integrerad krets Serie 53 och Master 
Slice' 

Master Slice principen 
för större flexibilitet 
vid masstillverkning 

Serie 53 såväl som serierna 51 och 52 
utnyttjar Master Slice' principen. Man utgår 
från en kiselplatta i vilken man diffunderat 
in 50 eller flera komponenter av olika slag . 
I serie 53 innehåller kiselplattan 28 NPN 
transistorer, 10 PNP transistorer, 5 kon
densatorer och 26 motstånd. Dessa kom
ponenter förbindes sedan vid tillverkningen 
till antingen en serie standardkretsar eller 
till speciella kretsar efter kundens önske
mål. Master Slice' tekniken ger maximal 
flexibilitet utan att ofördelaktigt påverka 
vare sig kostnaderna eller den höga krets
tillförlitligheten vid masstillverkning. 

• Texas Instruments trademark 

Se logiskt på 
integrerade kretsar 

Följ med utvecklingen - använd 
integrerade kretsar redan IDAG 

Integrerade kretsar kan bli svaret på Era 
krav på tillförlitlighet, kompakthet och 
ekonomi - och det tidigare än Ni anar. 
Integrerade kretsar har gjort sitt intåg på 
elektronikmarknaden i såväl Amerika som 
Europa helt enkelt därför att de redan 
erbjuder inte bara tekniska utan även eko
nomiska fördelar. Och accepterandet har 
gått fortare än då transistorn introduce
rades därför att industrin nu har större 
erfarenhet av halvledarkretsar. 

Tillförlitlighet 
De erfarenheter man skallat sig vid ut
vecklandet av tillförlitligare transistorer 
visade snart att integrerade kretsar kan 
erbjuda en tillförlitlighet som hittills aldrig 
kunnat uppnås. Tidiga prov visade att en 
integrerad krets innehållande 20 kompo
nenter kunde ge samma felprocent som 
en enda transistor. Idag är halvledartill
verkarna övertygade om att inom några 
år kunna göra integrerade kretsar med en 
felprocent på 0,0001"10 per 1000 timmar. 
Detta verkliga framsteg i tillförlitlighet kom
mer att medföra hittills oanade möjligheter 
för mycket komlexa system. 

Industriella tillämpningar 
Utöver den växande militära marknaden 
börjar tillverkarna av industri- och kon
sumtionsprodukter att dra fördel av den 
ökade tillförlitligheten, den mindre volymen 
och vikten samt ekonomin som integrerade 
kretsar erbjuder. 
Zenith Radio Corp. i USA presenterade 
nyligen en hörapparat utrustad med en 
integrerad krets utvecklad av TI. 

Massfabrikation ger lägre pris 
Halvledarindustrin står just inför att mass
producera mikrokretsar. Produktionen av 
integrerade kretsar hos TI åttafaldigades 
under 1963 och TI sålde under fjärde 
kvartalet 1963 fler integrerade kretsar än 
hela industrin under andra kvartalet. 

Och den totala försäljningen av mikro
kretsar beräknar man skall minst tredubb
las under 1964. Därför är TI övertygad om 
att prisutvecklingen för integrerade kretsar 
kommer att bli densamma som för tran
sistorer, dvs man kan förvänta sig kraftiga 
prissänkningar. 
Kort sagt: Allt talar för att redan idag 
planera med integrerade kretsar. 

SVETSAT KOVARLOCK 

KOVARANSLUTNINGSTRAOAR 
KOVARPLAnA 

Platt hölje - många fördelar 
Är 1959, då de flesta tillverkare monte
rade mer eller mindre konventionella 
komponenter i transistorhöljen, tog TI 
det radikala steget att göra en helt 
integrerad krets i en platt kåpa. Man 
uppskattar att60-70"/oav ålla integrerade 
kretsar idag har någon form av platt 
hölje, och denna typ av kåpa kommer 
att bli standard. 

Den platta kåpan erbjuder den mest 
effektiva formen för kompakta system. 
Kortare inre tilledare ger större meka
nisk tålighet. Förbindningar sker lättare 
och åtkomligheten av anslutningstrå
darna är bättre. Och det är mycket 
enkelt att svetsa fast kåpan p"ä foliekort 
för att erhålla högre tillförlitlighet. Den 
kåpa bilden visar är endast tiondelen 
så stor som en TO-5 kåpa, dess vikt 
0,1 gram och dimensionerna 6,4 x 3,2 x 
O,9mm. 

Komplett produktionsutrustning från TI 

TI kan erbjuda inte bara integrerade kretsar utan även en 
komplett serie utrustningar for handhavande, provning och 
montering för att snabbt och ekonomiskt kunna bygga upp 
system med dessa kretsar. En automatisk svetsmaskin, enligt 
bilden, har utvecklats av TI för att kunna svetsa mikro
kretsar till foliekort. En testutrustning för ankomst- och pro
duktionskontroll av mikrokretsar finns tillgänglig . 
Speciella skyddsramar och testkort förenklar handhavande 
och provning. Denna utrustning kan användas för även andra 
integrerade kretsar än SOLID CIRCUIT' tillverkade av TI. 

Kontakta oss för närmare upplysningar om såväl denna 
utrustning som SOLID CIRCUIT' Serie 51, 52 och' 53 från TI. 

AB OHSTA BÄCKSTRÖM ~ 
BOX 12088 STOCKHOLM 12 TELEFON 5403110 ~ 

~ TEXAS INSTRUMENTS 
~ SWEDENAB 

FACK LIDINGÖ 7 TELEFON 651088 
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UGGINS • HUGGINS • HUGGINS • HUGGINS • H 

HU661NS 

FERRIT 
KOMPO
NENTER 

MIKROVÅGS. 
INSTRUMENT och 
KOMPONENTER 

GENERATORER och 
FÖRSTÄRKARE 

BESTÄLL HUGGINS NYA KATALOG 

R I N G 08/830790 

eller S K R IV till 

/ 

UGGINS • 
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Svenska A.B. BRUEL & KJAER 
KVARNBERGSVÄGEN 31, STOCKHOLM-STUVSTA TEL. 572730 



SYSTRON-DONNER har hel • serie av en 
transistoriserade räknare 
för alla mätbehov 

Typiska insignaler som kan mötas med Systron-Oonner röknare 

Systron-Donners räknare erbjuder mätmöjligheter för alla 
mätbehov, där man fordrar enkelt handhavande, flexibili
tet och pålitlighet. De har stora fördelar av sin heltransis
toriserode konstruktion t.ex. litet format, större pålitlighet, 
liten effektförbrukning. Räknarna kan lätt utvidga ett mät
område tack vare en mångfald av standard plug-in
enheter. Räknarna har synnerligen goda data på lång
tidsstabilitet. 3 x 1Q-7 per vecka. Räknarna kan erhållas 
med digital utgång, framvisningminne, fjärrkontroll och 
10 linjers decimalutgång. Mätningarna är automatiska. 
Ingen interpolation kräves. Systron-Donners räknare leve
reras bl.a. till projekt Polaris, lance och Mercury i USA. 

Yi erbjuder mycket kort leveranstid och fördelaktiga priser. 

c,fU(j"'ä~( 
. 

II. 
._. 

~ ~ 0 •• 0. • • 
••• •• II •• ...... --

l1l1I. laT· mE· PRECISIONS-
BAIIUIIG IIISIRIEIT ~ KOMPOIIBITER 

Modell Teknisk data 
1011 2 Hz-300 kHz 4 dek. känslighet 0,1 Y 
1013 2 Hz-3oo kHz 5 dek. känslighet 0,1 Y 
1033 0-5 MHz 6 dek. känslighet 0,1 Y 
1934 0-10 MHz 7 dek. känslighet 0,1 Y 
1037 0-50 MHz 8 dek. känslighet 0,1 Y 
1014 0-100 MHz 7 dek. känslighet 0,1 Y 
1938/1296 0-25 MHz med extender 222 MHz Mil. spec. 
Plug-in enheter 
1925 Frekvensperiod DC till 10 MHz 
1026 Universal plug-in DC till 10 MHz 
1026A Tidintervall DC till 10 MHz, 0,1 ,us-107 s 
1924 lika 1926 A med alternativ mätning av 2 frek

1944 
5251 A 
5253 B 
1292 
1936 

venser 
Förinställbar tidaxelenhet DC-lO MHz 
Frekvensomvandlare 20-100 MHz 
Frekvensomvandlare 50-500 MHz 
Frekvensomvandlare 50 MHz till 12.000 MHz 
Omvandlar räknare till en integrerande digi
ta Ivoltmeter ± 1 Y, 10, 100, 1000 Y DC. 

Begär specialprospekt och offert från 

generalagent 

'rET.ARE AB 
Industrigatan 4, Stockholm. K, Tel. 1543317/18, Telex 10178 
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NU Potentiometrar för servomontage 

Även 5-, 3- och 7-varvsutförande 

Generalagent för Skandinavien 

Typ 3550 -10 varv 7/8" 

Dimensioner 

Motståndsområde 

Upplösning 

Linearitet 

Effekt 

Temperaturområde 

Miljöegenskaper 

7/8" X ]_1/2" 

1000- 500 kO (std) 

0,6--0,008 % 

±O,20 % std 

2,5 W vid 70° C 

-65° till + 125° C 

MIL-STD-202B Method 103 

Typ 3750 - 10 varv 1/1" 

Dimensioner 

Motsfåndsområde 

Upplösn ing 

Linearitet 

Effekt 

Temperaturområde 

Miljöegenskaper 

1/2" X 13/16" 

1000-100 kO (std) 

0,09-0,02 % 

±O,25 % std 

1,0 W vid 70° C 

-65° till + 125° C 

MIL-STD-202B Method 103 

Potentiometrarna visas i skala 1:1 

SVENSKA PADNTON AB ÅKERS RUNÖ Tel. 0764/20110 
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gallium arsenide and faster computers 

With the introduction of the Mullard Gallium Arsenide Diode, computer designers can for the first time ignore 
the transient phenomena associated with high speed switching circuits. This significant contribution to computer 
design is the result of extensive research in to high energy-gap elements and their application to present and future 
equipment needs. As with all other Mullard semiconductor devices, the Gallium Arsenide Diode is readily avail
able at a competitive price. For full details contact Mullard at the address below. 

Brief dala 

Recoverable charge Less than 6pC total 
(From IF =10mA to VR =10V) of which only lpC is 

due to carrier storage 

Capacitance Typical value O·SpF 

Reverse current Less than 200.uA 
for lOV applied at 100°C 

Typical value 0·9V 

SVENSKA MULLARD AB Strindbergsgatan 30, Stockholm No 
Telefon OS/6701 20 

Mullord is the trademark of Mullord Limited 
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SILICON PLANAR EPITAXIAL 

. FASTEST . 
. ·T SISTORS . 

OR LL 
·CO PUTE 
RE UIREMENTS 
. ...... ~ 
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"' 

I • 
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FASTEST LOW LEVEL LOGIC 

• 2N709 
(NPN) 

"'. 3 n_ "" @ 5/5/5mI. 
Yc, .. , 0.3Y III" @ Ic =3mA, 1,=.15mA 

T.. 15 _ mi. @ Ic =IOmA, 1,,=2mA 

T.tt 15 _ mi, @ Ic =10mA 
1,,=I,,=lmA 

h.. 20 ",In @ Ic =IOmA. Yc,=O.5Y 

f, 600 MC min @ Ic =10mA, Yc,=4V ',.':-, --:,.,.:",-1-, .:!;-., -,'--!,'-!,,-'+-, -.~,,'-!1O 
• 1'1 - TURH OH BASt CURItENT -"", 

Package: TO-18 

• 
FASTEST LOGIC 

2N2369A 
(NPN) 

P.euga: TO-18 

FASTEST CORE DRIVERS 

• 2N2845 
(NPN) 

• 2N3014 
(NPN) 

"'. • _ "" @ 10/10/100nA 
Vc ... , .35Y m .. @ Ic =I000nA, 1,=I00nA 

T~. 16 n_ m .. @ Ic =30mA, I" = 3IIIA 
T.tt 25 _ m .. @ Ic=30 mA 

1,,=I,,=3mA 

h,. 30-120 mi' @ Ic =30mA, Yc,=4V 

,o 

f, 350 MC min @ Ic =30mA, Vc,=10Y o N • M m ~ . 

Pachge: TO-18, TO-S 

AVAILABLE FROM DISTRIBUTOR STOCKS 

!5iEii!5i 
SCANTElE AB., 
Tengdahlsgatan 24, Stockholm Sö. Tel : 245825 
Telex : 10368 Telescand Cable : Telescand 

I,,- TUI' 0' IASECUI!!.T - m.\ 

Visit us at STAND No. N412, 
IEA, LONDON, MAY 25-30 

SOCIETÄ GENER A LE SEMICONDUTTORI / AN ASSOC IATE AND LICENSEE OF FAIRCHILD SEMICON DUCTOR / U. S. Ä. 
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RADIAL 
AXIAL 

CENTRIFUGAL 

centrifUgal 
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Med stora variationsmöiligheter i montagesätt. 

Försedda med DUNKER kvalitetsmotorer eller Wigo

robusta skärmpolmotorer. 

Där Ni fordrar kvalitet och driftsäkerhet är Ni skyldig 

Er siälv att prova en Stork-fläkt. 

Några exempel: 

Typ I Data I Stönta mått 

" 

Radial 
G261RF50 6 V likström Fläkt 0: 50 mm 

3000 V/min. Meterlängd : 67 mm 
0,6 m'/min. • 0 : 56 mm 
5 mm Vp. mex. 

KOV/RF63 220 V- Fläkt 0 : 63 mm 
2200 Vlmin. Meterlängd: 62 mm-
1,2 m'/min. • O : 32x32 mm 
9 mm Vp. max. 

KOVlRF80 220 V- Fläkt 0: 80 mm 
2400 Vlmin. MetarIängd: 68 mm 
1,5 m'/min. • O : 42x42 mm 
12 mm Vp. 

Axial 
A115/EW 51120 220 V;.. Fläkt 0: 115 

2100 V/min. 
2 m'/min. 

Meterlängd: 6( mm 

AllS/KO 52x15 220 V_ Fläkt 0 : 115 mm 
2800 Vlmin. 
3,5 m'/min. 

Meterlängd: 90 mm 

AI50/KO 52x30 220 V- Fläkt 0: 150 mm 
2800 V/min. Meterlängd: 105 mm 
7,5 m'/min. 

AI50/GR 52x45 24 V= Fläkt 0: 150 mm 
3000 Vlmin. Meterlängd: 100 mm 
8 m'/min. 

A250/KO 62x60 220 V- Med inb~gnedsram 
2600 V/min. 250 mm 
26 m'/min . Meterlängd: 150 mm 

Centrifugal 
Cl00IWS1 220 v- Häjd: 104 mm 

2000 Vlmin. l/ln3d : 132 mm 
1,0 m'/min . 8re d inkl.meter 116 mm 
10 mm Vp. max. 

Cl00/KOV42 220 V- Höjd: 104 mm 
2400 Vlmin. län3d: 132 mm 
1,2 m'/min. Bre d, inkl. 
12 mm Vp. meter: 121 mm 

CI65/KO 62x4S 220 V- Höjd: 165 mm 
2700 V/min. län3d : 198 mm 
2,8 m'/min. Bre d, inkl. 
30 mm Vp. meter: 186 mm 

Holländargatan 8 

Stockholm, Tel. 11 29 90, 102246, 21 7316 



NEW-WORlD-instrument 

KVALlTET~INSTRUMENT 

CROMPTON PARKINSON LTD 
NEW-WORLD -instrument för klarare och snabbare 
avläsning ur alla synvinklar av SPÄNNING-STROM
EFFEKT -FREKVENS-VARVTAL m.m. 

NEW-WORLD -instrumenten ha 

• Spännbandsupphängning 
• Parallaxfri avläsning 
• Jämnt delad lättavläst skala 
• Elektrodynamisk dämpning 
• Förmånligt pris 

NEW-WORLD-instrumenten äro tillverkade för ända
mål där högsta krav på kvalitet och precision är ut
slagsgivande. 

SEMIKRDII 
KISELVENTILER FOR KRETSKORT 

SEMI KRON - ett toppnamn när det gäller kisellikrik
tare har nu på sitt program kiselventiler i halvvågs- och 
bryggkoppling. Ventilerna äro i blockutförande och 
anslutningarna äro placerade med 7,5 mm cJelning för 
inlödning i ett kretskort. 

I TYP I Likström I Toppspänning I Dimensioner 
A PIV LxBxHmm 

4> KSKB 80 e 400 0,4 125 -o 
KSKB 250 e 400 0,4 370 17,5 x 13 x 13 ...Q 

a. KSKB 500 e 400 0,4 750 a. 
o 

KSKB 80 e 800 0,8 125 ~ 
O) 
O) KSKB 250 e 800 0,8 370 30 x 15,3x13,5 
~ 

CD KSKB 500 e 800 0,8 750 
4> 

125 -o KSKE 40 e 200 0,2 c 
a. KSKE 125 e 200 0,2 370 11 x 6x9 
a. 

KSKE 250 e 200 0,2 750 o 
~ 
en 

KSKE 40 e 500 0,5 125 O) 
00 

KSKE 125 e 500 0,5 370 15 x 7x12 ~ 
c KSKE 250 e 500 0,5 750 

I 

Kretskort med 2 st kiselventiler typ 
KSKB SOO C 400 

Bryggkopplade kiselventiler med kera
miskt hölje, typ CSK, finnes för 0,4, 0,8, 
1,2 a. och i blockutförande, typ BSK, 
för 2,5 och 4 A. med samma toppspän
ningar som typ KSK en I. vidstående 
tabell. 

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB (@ lövåsvågen 40-42 
Fack, Bromma 12 
Tel. Yx 262720 
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UTVECKLING AV 
HALVLEDARE FÖR MIKROVÄGSOMRÄDET 
Sylvania kan nu erbjuda varaktorer av gallium-arsenid avsedda för användning I para
metriska förstärkare och generatorer för mikrovåg, 

D5047 
D4600 

Serie D5047 

D4957 

är av diffunderad mesa-typ med s.k. bonded kontakter. 
De är hermetiskt inneslutna i keramiskt hölje 
och kan kylas med flytande helium för 
uppnående av lågt brus. 

Ovre gränsfrekvens (cut-off) 300 GHz vid 6 V 

Serie D4957 

D4800' 

är spetskontaktsdioder i hölje av kvartsglas avsedda 
att användas i multiplikationssteg och parametiska 
förstärkare vid frekvenser på mellan 10 och 50 GHz. Användande 
vid så höga frekvenser har möjliggjorts tack vare den låga 
höljeskapacitansen (0,9 pF) och en övre gränsfrekvens 
(cut-off) på upp till 200 GHz. Serie D4957 kan 
kylas med flytande kväve. 

D5030 

Serie D4600 

av diffunderad epitaktiskt passiverat 
kisel med termiskt »bonded iunction».* 
Tillåten effektförlust på upp till 3 W 
Ovre gränsfrekvens (cut-off) 140 GHz. 

Serie D4800 

av diffunderad epitaktiskt/assiverat 
kisel med termiskt »bonde junction». 
Tillåten effektförlust på upp till 12 W. 
Ovre gränsfrekvens (cut-off) 140 GHz. 

Serie D5030 

av epitaktiskt planartyp av kisel. 
Tillåten effektförlust på över 16 W. 
Avsedd för UHF-området. 

* Termiskt »bonded junction» ger extra 
låg termisk resistans och hög 
mekanisk hållfasthet. 

Tänk på Sylvania när Ni behöver varaktordioder av kisel för 
frekvensmultiplikatorer, parametriska förstärkare, HF-switchar och modulatorer samt HF-begränsare. 

Nyligen har även subminiatyrdioder för blandare och detektorer, PIN-dioder, tunneldioder av germanium samt 
mi·llimeterdetektorer kommit till Sylvanias omfattande program av dioder för mikrovågsområdet. 

Ensamrepresentant i Sverige 

Ge KUllBOM AB 
Klippgatan 11, Stockholm Sö, 
tel. 445728, 44 57 29 
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Simatic styrsystem är en grupp tran
sistoriserade, logiska funktionsblock 
för uppbyggnad av kontaktlösa st yr
kretsar. 

§ 
SlEMENS 

Halvledaren 
omdanar eltekniken 
Utvecklingen på halvledarområdet har inom krafttekniken gått synner
ligen. snabbt under de senaste åren. 

Orsaken till detta är att likströmmen genom de allt högre kraven på 
automatisering och reglering ständigt får ökad betydelse. 
Transistorer och tyristorer för höga spänningar och strömmar har 
väckt speciellt stort intresse. 
Siemens-Schuckertwerke har bLa. nedanstående halvledarkomponen
ter för kraftteknik på sitt program: 

likriktare och halvledare för kraftteknik: 
Kiselceller och kiselkopplingar. Selen
plattor och selenstaplar. npn-kiseltran
sistorer. Styrda kisel likriktare (tyristorer). 

Sirigor kyl block ger tack vare små di
mensioner och hög verkningsgrad stora 
kyleffekter på små ytor. 

För ytterligare information om Siemens halvledare för kraftteknik ber 
vi Er fylla i nedanstående kupong eller ringa vår sektion HS i Stock
holm, riks 08/229680, lokal 229640. 

r--------------
Till Svenska Siemens AB, sektion HS, Fack, Stockholm 23 

Sänd mig närmare upplysningar om: Namn: .....• ... .......•..... .. ....•••••... ... .•.••••.••••••••••••.•• 

Firma: ............••.••..• .•.••.••..••..•••••••.. .•.•••..•.•..•••.•.. 

Ad ress : ....... ..... .... ............ ...... ... ...... ........... .... . . 

Postadress: ... ....................... ...................... ..... . 
_ _ _ _ _ _HS/62289.J L 

SVENSKA SlEMENS A B 
STOCKHOLM : ESKILSTUNA . MALMO . JöNKOPING . GOTEBORG . KARLSTAD SUNDSVALL 



• I den moderna verkstadsindustrin har man 
stora krav på elektriska kontakter. I allt större 
omfattning använder man ALPHA:s kontakter 
i elektroniska maskinkontroller, som styr be
. arbetningsmaskiner. 

Det special kunnande, som ALPHA äger i kon
taktfrågor, kan Ni utnyttja till Er egen fördel 
genom att koppla in ALPHA:s experter på Era 
kontaktproblem redan från början! 

Samtliga ALPHA:s standardtyper av kontak
ter är typprovade av armen och finns för 
omgående leverans. 

De kan kompletteras och utföras 
enligt individuella önskemål. Ring 
och begär vår katalog eller be
stäm tid för konsultation. 

M-kontakterna lagerföras med 
följande antal poler: . 

4 6 

18 24 

Det svenska försvaret utnyttjar 
ALPHA:s kontakter och samar
betar med ALPHA för vidare
utvecklingen på kontaktområdet. 

Kontaktdon för panelmontage utföres med 
såväl kortsides- som långsidesfastsättning. 

AB ALPHA • SUNDBYBERG • TEL. 282600 
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Scatch® 
MAGNETOSKOP 

NR 600 
"Magnetic Tape Viewer" 

LÅTER ER SE 
TONBANDETS 
MAGNETISKA 
MÖNSTER 

SCOTCH 
Magnetoskop 
i naturlig 
storlek Med SCOTCH Magnetoskop nr 600 kan man synlig

göra det inspelade magnetmönstret utan att bandet 
behöver doppas ned i eller bestrykas med vätska. 
Man kan på ett ögonblick kontrollera huvudenas in
ställning, spårens placering, pulsernas definition, 
frånvaron av inspelning mellan de inspelade blocken 
samt eventuella dropouts. Magnetoskopet kan också 
användas för att undersöka om verktyg eller bandspe
larens huvuden och gejdrar blivit permanentmagneti
serade. 

Avlägsna tidigare magnet
mönster genom att försik
tigt gnida metallmembranet 
(med apparaten i horison
talläge). 

Lägg inspelningsbandet 
ovanpå den runda dynan 
med magnetskiktet vänt 
uppåt. Placera Magneto
skopet över bandet. 

Knacka lätt med fingret på 
kanten, så att magnet
mönstret formar en tydlig 
bild i Magnetoskopet. 

Norrtullsgatan 6 

STOCKHOLM Va 

Telefon 

08/246300 
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svängningsmätningar 

.. utan beröring 1}J till 1 mm O till 33.000 Hz 
51011 

= ~ med koppling 0,1 till 70 mm O till 35 Hz vid ± 35 mm 
O till 300 Hz vid ± 0,5 mm 

51005 

I 
I 

~I 
medelst 

från 10 }Jstrain trådtöjningsgivare 

DlSA Universallndicator 51800 . DISA nätdel 51C06 

""~;" '"h" '"'' ,,~-;" ,"h., ":~--~:~;~]~~~-:"~~";r "B" 

: :~)' f 
I ~9.. 
I "§;-"-
: -. : ! 
: • __ - ö-

I 

• 

Till oscilloskop, 
skrivare eller 
frekvensanalysator. 

O till 150.000 Hz 

DISA trådtöjningsgivare
utrustning 51 C14/15/16 

Nätdel 51 e15, 
.0-10 Volt likspänning_ 

upp t: II 100 m 
I 

Till trådtöjningsgivare, 
hel eller halv brygga 

OSC i ll~~ ____ ., ~:r __ J. dF t. ex. svängningar 
i turbinskovlar. 

51011 ----~---d.{=~. ~~j~~~~~~~~gningar 
51011 i roterande axlar 

o 

---:-==---di'-~. Tvådimensionella 
'I """ svängningsmätningar 

51011 

L---------1"o" " 
::.t=======t~==1 Svängningsmätning " 1 med fasundersökning r-' "r~- ". 

L _____ --' 

~ 
51005 -II1 

Lågfrekventa svängningar 
(förskjutningar) 

51005 och 51011 är kapacitiva givare för mätning av hog- och lågfre
kventa svängningar. Kalibreringen är statisk (51011 medelst mikrome
terskruv). Givarna anslutes via en LC-krets till en oscillator, som svä 
er på 5 MHz. Från oscillatorn erhålles en frekvensmodulerad signal, 
som störningsfritt överföres til plug-in enhet 51 B02 (frekvensdiskrimi
nator och förstärkare). 

Trådtöjningsgivareutrustningen 51 C14/15/16 arbetar med likströmsmat
ning (endast resistiv balansering). Den övre gränsfrekvensen ligger i 
praktiken vid c:a 50 kHz, men vid en förbättrad uppklistringsteknik kan 
utrustningens övre gränsfrekvens på 150 kHz utnyttjas. Signalen från 
4,trustningen anslutes till plug-in en het 51 BOl, en stabiliserad likspän
ningsförstärkare (200 IN/cm, 0-250 kHz). 

Plug-in enheterna kan antingen placeras som vertilkalförstärkare i 
OISA Universal Indicator 51 BOO, ett precisions-dubbelstråleoscilloskop, 
speciellt konstruerat för mätning av mekaniska storheter, eller ström
försörjas i den separata nätdelen 51 C06. Sistnämnda enhet är försedd 
med utgång för anslutning av oscilloskop, skrivare eller frekvensanaly-
sator. . 

Tillbehör : För samma mätsystem finnes givare för mätning av torsions
svängningar, tryck och kraft. Till oscilloskopet kan erhållas 
synkroniserings- och markeringsanordningar, kamerautrust
ning jämte förstoringsapparat och ritutrustning. 

Begär komplett teknisk information och demonstration från: 

DISA DISA ELEKTRONIK AlS 
Svenska kontor 
Erstagatan 31 
Stockholm SÖ Telefon: 08/41 3730 
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presenterar 2 intressanta komponentnyheter 

TIANSISTOI FÖR VHF OCH UHF 

{ 
i r 

I I I 
I f 
I I \ 
I I \ 

., ,',', I ! 

i II \ I 
I I ! J' 

I :/1 ./1 \:: \ 

l , 

I J 

Raytheons nya epitaktiska npn-kiseltransistorer 2N2808 har konstruerats för användning i 
VHF- och UH F-oscillatorer och - förstärkare för frekvenser på upp till 1,5 GHz. Tack vare 
epitaxialtekniken, förbättrad passivering och konstruktion har man fått fram en transistor 
med utomordentliga data och hög tillförlitlighet. 

TEKNISKA DATA: 
Spänning kollektor-bas UCBO 
Spänn ing kollektor-emiller UCEO 
Spänn ing emitter-bas UEBO 
Effektförlust v id 25° höl jestemperatur 
likspänn ingsförstärkn ing hFE 
(lo= 2 mA, UcE =l V) 
Ballenspänning UcEcs .t> {l o=4 mA 
IB= 0,4mA) 
Växelspänningsförstärkning hfe (lc =2 mA, 
UClll = 6 V, f = 2oo MHz) 

30 V 
lOV 
3V 

0,3 W 

20-120 

0,25 V 

5 

Utgångskapacitans C. b (Uc B=6 V, 
f=140 kHz) 
Ingångskapacitans C,b (UEB = 0,5 V, 
f = 140 kHz) 
Effektförstärkn ing Pg (UcE = 6 V, 
f = 200 MHz, 10 =2 mA) 
Brusfaktor N , (lc =2 mA, UcE =6 V, 
Rg = 50 ohm, f=200 MHz) 
Max, oscillatorfrekvens fmax 
(l0 =2 mA, Um, =6 V) 

2N2808 är monterad i hölje av typ JEDEC TO-18 med 4 ' anslutningstrådar. 

1,, =0, 
0,7 pF 

0,8 pF 

20 dB 

5 dB 

1,3 GHz 

LJUSKÄNSLIG "DARLlNGTON - FÖIST ÄRKARE" 

, 
1 

i 
f 

-I I I 
l 

I I 
l 
I 

\ j I 
, , I l ! 

RM 3002 är en npn ljuskänslig »Darlington-förstärkare» av ,kisel i planarutför.ande .. ~~t är 
en mycket ljuskänslig förstärkare försedd med en konvex lins och monterad I ett holle av 
typ JEDEC TO-18 med linsfönster. 

TEKNISKA DATA: 
Spänning kollektor-bas UCBO 
Spänn ing kallektor-emiller UOIOO 
Spänn ing emiller- bas U" BO 
Ström kall ektor-emille r vid mörker 
10EO (UCJ,=20 V) 

Ström kollektor-bas vid mörker IcBO 
60 V lUcn =30 VI 10 mIL A 
30 V Ljuskäns lighet S" (Vc,,=6 VI 25 p.A/foot Candle 

7 V Likspänningsförstärkning hF" 
{UC.,=5 V, 10 = 5 mAl 5000 

10 mp.A Reaktionstid (RB.,=l kohm, RC =l kohm) 0,5 p.s 

Rekvirera utförliga datablad på 2N2808 och RM3002 från: 

\ 

IOX 11060 • IIOMMA 11 • 
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@ MINSKAD FÖRLUST EN KÄRNmACA ~:~~~I~~~~~~ 
svaret pa frågan om magnetmaterial med mycket goda mjukmagnetiska egen
skaper och små förluster. ITT Standard har stor sortering av STC-tillverkade 
Permalloy ringkärnor, C-kärnor, E-klipp, remsor av plåt med hög och jämn kvalitet 
till konkurrenskraftiga priser. 
Ring eller skriv för närmare information. . 

ITT STANDARD CORPORATION (Schweiz) Filial. Nybodagatan 2 SOLNA Tel. 08/830060 
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TYP PEH 133 
Kapacitansområde 16-10.000 p.F 
Spänningsområde 450-6 V 

Snabb fastsättning vid isolerat 
montage 

Urladdningssäkert utförande 
Mycket god kontaktsäkerhet 
Stort sortiment 

Snabba leveranser från lager 
Begär katalogblad A 30 

Rifas elektrolytkondensatorer är moderna i sin anpassbarhet till de 
mest skiftande apparatkonstruktioner. De är moderna också med av
seende på materialval, inre uppbyggnad, förslutning, tillverknings
metoder och kvalitetskontroll. Bygg därför in Rifa redan i Edra proto
typapparater - ett stort urval står till buds. Begär katalog. 
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Ny ide för 
sifferavläsning 
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introducerad av 

PHILIPS 
resulterar i 

förenklade krets
konstruktioner 

Fördelar med bikvinära 
sifferrör 
.1 I bikvinära kretsar behövs300f0 

färre drivtransistorer. 
2 Bikvinära kretsar erbjuder 

automatiskt möjlighet till fel
detektering. 

3 Bikvinär räkning förenklar om
vandlingsmatrisen för varje 
kod. Exempel: Bikvinär-till-bi
kvinär - ingen omvandlings
matris. BCD-till-bikvinär 
50 % färre komponenter. 

4 Bikvinärt system betyder hög
re tillförlitlighet beroende på 
enklare kretsar med färre kom
ponenter. 

Bikvinär-rörens speciella 
egenskaper 
1 Bikvinära rör ger skarp, ljus 

och bredvinklig (150°) visuell 
avläsning. 

2 Bikvinära rör kan monteras 
mycket tätt och sparar därför 
utrymme på panelen. 

3 De bikvinära typerna 2M 1030 
och 2M 1032 är konstruerade 
för 20.000 timmars drift. 

4 Bikvinära rör är försedda med 
g-pins standardsocklar. 

Den bikvinära typen 2M 1030 är 
försedd med rödfilter, för att 
minska reflexer vid starkt om
givningsljus, medan 2M 1032 är 
klar. 
Applikationer för bikvinära sif
ferrör omfattar datamaskiner, 
räknemaskiner, kassaapparater 
och mätinstrument. 
Utförliga data på såväl bikvinära 
som binära rör kan rekvireras 
från 

PHILIPS 
Avd. E~aktrohrör och komponenter 
Fack e Stockholm 27 • Tel. 08/635000 



VilKEN ANNAN 0,05 °10 DI61TAlVOlTMDER 
IAN MÄTA-... 

• 2,5 !.tV -1000 V DC • 1 mV DC från objekt med 

• 1 O !.tV ovanpå 500 V "Peak common mode" 1 00 M Q impedans 

• 10 !.tV DC genom 10 mV brus 

SOLARTRON 
integrerande digital .. 
voltmeter LM 1420 

Integrerande heltransistoriserade digitalvoltmetern LM 1420 
mäter likspänningar från 2,5 !.tV till 1000 V med en noggrann· 
het av 0,05 % ± 1 bit och en läshastighet av 33 gånger per 
sekund. Högsta impedans > 5000 Megohm, flytande ingång 
med 105 Megohm/150 pF isolationsimpedans till nät jord. 
"Common Mode"- undertryckning 150 dB D.C och 120 dB 
AC. Integreringstekniken plus ett extra internt 30 dB filter 
ger 60 dB dämpning av ingångsbrus. 

AB SOLARTRON Källängsv. 18 lidingö 1 652855 
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TONGENERATOR 
MARCONIS 2000·serie representerar en helt ny 
teknik vid konstruktion av mätinstrument. Instru
menten kännetecknas av långt driven transisto
risering, små dimensioner, elegant och praktisk 
utformning inte minst ur servicesynpunkt, god 
noggrannhet och största tänkbara pålitlighet. De 
kan erhållas som separata enheter eller kombine
rade samt i utförande för stativmontage. . 

2000-serien är morgondagens instrument tillgäng
liga redan idag. 

MARCONI 
MODULEN 
ÄR MODELLEN 

MED EXTREMT 
LÅG DISTORSION TF 2000 
MARCONI TF 2000 består aven tongenerator TF 
2100 och en dämpsats TF2160 sammanbyggda i ett 
gemensamt hölje. Tongeneratorn, med frekvens
området 20 Hz-20 kHz har extremt låg distorsion, 
under 0,05% mellan 63 Hz-6,3 kHz och 0,1% 
vid högre och lägre frekvenser. Dessutom finns 
en specialtyp med en distorsion mindre än 0,01%. 
Dämpsatsen TF2160 har frekv.områdena 0-550 kHz 
obal. och 20 Hz-20 kHz bal. Utgångs- och ingångs
impedanser 600Q, 150Q och 75Q. Dämpning 
0-111 dB i 0,1 dB-steg. Instrumentet är nätdrivet 
och omkopplingsbart för olika spänningar. 

PRIS KR. 4.020:-

Skriv eller r ing om närmare information om TF 2000 och övriga MARCONI-illstrument. 

SVENSKA RADIOAKTIEBOLAGET 
Fack Stockholm 12 • Alatrömerqatan 14 • Tel. 22 31 40 • Filialer: GöteborA, Malmö. Sundsvall och Kumla 
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i Storbritannien 

Av annan elektronikforskning som be
drivs i statlig regi kan nämnas det arbete 
som utföres av British Post Office för att 
få fram helelektroniska telefonväxlar.' 
Samma institution står bakom den för sa
tellitkommunikation avsedda markstatio
nen vid Goonhilly Down i Cornwall, som 
användes som europeisk terminal vid ex-

1 Se Elektronisk telefonväxel invigd i England. 
ELEKTRONIK 1963, nr 3, s. 50. 

Fig 2 

perimenten med Telstar- och Relay-satel
literna! 

Givetvis sker inte all forskning i statlig 
regi, .även elektronikindustrin satsar hårt 
på forsknings- och utvecklingsarbete. Ett 
av de största forskningslaboratorierna in
om den brittiska industrin överhuvudtaget 
är Marconi Research Laboratories, där 
man bl.a. arbetar med utvecklingen inom 

, Se Engelska satellitradiostationen i Goonhilly 
Down. RADIO och TELEVISION 1962, nr 10, 
s. 42. 

Fig 3 

gebiten mikroelektronik, kvantelektronik 
och rymdkommunikation. 

Ett annat stort industriforskningslabora
torium är Mullard Research Laboratories, 
där ca 750 personer är sysselsatta. Vid det
ta laboratorium har man varit speciellt ak
tiv på mikrovågsområdet och fått fram fle
ra intressanta konstruktioner av masrar 
och vandringsvågsrör. Vid laboratoriet hål
ler man även på med forskningsprogram 
som stöds finansiellt av Department of 
Scientific and Industrial Research. • 
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"Systern /S60" - nytt system för 

Ett nytt databehandlingssystem, 

»System/360», har introducerats 

av IBM. Systemet, som baseras på 

mikromodulkretsar, är utformat så 

att det kan utföra alla slag av dat(J;o 

behandlingsarbeten av kommersiell, 

administrativ och teknisk·vetenskap

lig typ. 

I april i år ";resenterade International 
Business Machines (IBM) en världsnyhet 
inom databehandlingstekniken, ett nytt 
databehandlingssystem »System/360», som 
i många avseenden innebär ett nytt sätt 
att bygga upp databehandlande apparatur. 
Ur elektronisk synpunkt innefattar det nya 
systemet flera intressanta nyheter, b1.a. 
har systemet till stor del baserats på mikro
elektronik. 

Huvudtanken bakom IBM:s nya databe
handlingssystem var att få fram ett elek
troniskt databehandlingssystem som skulle 
vara universellt användbart för alla typer 
av databehandlingsarbeten, alltifrån enk
lare administrativ databehandling till pro
cessreglering och teknisk-vetenskaplig data
behandling_ Med denna målsättning för 
ögonen har man konstruerat ett system 
som framförallt karakteriseras aven långt 
driven moduluppbyggnad, som medger 
sammansättning av datasystem med högst 
skiftande användningsområden och kapa
citet. 

Kompakt uppbyggnad 
Det nya datasystemet får - även i de kom
binationer som ger datasystem med mycket 
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hög kapacitet - mycket måttliga dimen
sioner. Detta har varit möjligt främst ge
nom att man för modulerna övergått till 
att använda mikrokretsar, vilket även inne
burit att priset ku~at hållas jämförelsevis 
lågt på de färdiga datautrustningarna. 

Att mikrokretsar nu för första gången 
använts i ett komplett datasystem innebär 
att man kan tala om en ny generation av 
datamaskiner. I den första generationen 
användes elektronrör och konventionella 

Fig.l 

komponenter monterade på chassier, den 
andra generationen var uppbyggd med 
transistorer och konventionella komponen
ter monterade på kretskort, nu har alltså 
den tredje generationen datamaskiner kom
mit: »mikrokrets-maskinerna». Se fig. 2. 

Centralenheter 
I varje modell av System/ 360 ingår en cen
tral databehandlingsenhet. Denna levere
ras i sex olika modeller: 30, 40, 50, 60, 62 

Exempel på en installation av IBM:s nya datasystem, . System/360 •. I förgrunden två skivminnen med ut
bytbara skivpackar, i mitten på skrivbordet en informationsskärm för visuell presentation av data. T.v. bakom 
informationsskärmen. ett s.k. cellminne med en lagringskapacitet pI!! 400 milj. tecken. I bakgrunden fyra mag
netbandstationer, framför dessa t.h. en radskrivare. Centralenheten står snett t.V. bakom damen vid skriv
maskinen . 
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och 70, med sammanlagt 19 kombinationer 
av bearbetningshastigheter och minnes
storlekar. Varje centralenhet består av ett 
internt minne samt elektroniska kretsar 
och register för aritmetisk och logisk be
handling av data. De olika modellerna har 
det gemensamt att de reagerar på samma 
sätt för ett och samma program, skillnaden 
ligger i storleken av det interna kärnmin
net och i arbetshastigheten. Detta innebär 
att man vid behov av t.ex. högre bearbet-

Fig.2 

ningshastighet kan byta ut den befintliga 
centralenheten mot en som är snabbare 
utan att programmen behöver omarbetas. 

Minnesegenskaper 
Väsentligt för vilken datamaskin som helst 
är den interna minnesenheten. I denna lag
ras en komplett uppsättning av instruktio
ner för det arbete som skall utföras samt 
alla de grunddata som ingår i bearbet
ningen. I minne s enheten kan dessa instruk-

Tre generationer datamaskinbyggstenar. I bakgrunden enheter med elektronrör och komponenter monterade 
på elt chassi. Framför detta visas ett par enheter med transistorer och komponenter monterade på kretskort. 
I förgrunden visas de moduler med mikrokretsor som anvönds i . System/360 •• 

, 

, 
'..:-:' .. 

tioner flyttas betydligt snabbare än,de data 
som hämtas från externa minnesenheter, 
såsom t.ex. magnetband eller skivminnen. 

Nedanstäende tabell visar snabbminnets 
storlek för de i System/360 ingående cen
tralenheterna: 

Minnesstorlek i 1 ODD-tal 
Modell teckenpositioner 

8 1 16 1 32 1 64 112812561512 

30 x x x x 
40 x x x x x 
50 x x ' x 
60 x x x 
62 x x 
70 x x 

Den stora minneskapaciteten i System/ 
360 är en av systemets största fördelar. 

I System/360 användes ett urval av inre 
och yttre minnes enheter - från sådana 
som har effektiva tider mätta i nanosekun
der till minnen med tider i tiondels sekun
der. Som yttre minnen kan t.ex. trummin
nen, magnetband, skivminnen och cellmin. 
nen användas med accesstider från milli· 
sekunder upp till tiondels sekunder. 

Stort internt kärnminne 
Organisationen av kärnminnena i System/ 
360 har ordnats på ett nytt sätt. Den minsta 
adresserbara minnespositionen består av 
8 bitar plus en bit för paritetskontrolI. 
Kärnminnena, som är utbyggbara, kan er
hållas med en lagringskapacitet på mellan 
8000 och 512 000 sådana minnespositioner. 

Minnespositionerna kan innehålla an
tingen ett alfanumeriskt tecken eller två de
cimala siffror. Användes endast en siffra 
utnyttjas dock en hel minnesposition>- som 
då kommer att innehålla en siffra samt ett 
plus- eller minus-tecken. 
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Fig. 3 

Olika moment i tillverkningen av 18M:s mikrokretsar. a) Förbindningsledningar och matst6nd trycks p6 sm6 keramiska plattar med en ledande .förg. som inn·e. 
h611er bl.a . guld och platina. Plattorno placeras i en ugn för att kretsarna skall fastna ordentligt p6 underlaget. P6 bilden visas plattor p6 väg ut ur ugnen . b) An· 
slutningsstift anbringas p6 plattarna, varefter man med hjälp av sandblästring trimmar in motstånden till korrekta resistansvörden, detta sker med den apparatur 

Alla data som in. eller utläses på Sy. 
stem/360 hanteras i form av 8 bitars posi· 
tioner. Detta innebär att överföringshastig. 
heten för numeriska tecken' blir dubbelt så 
hög som den som anges för alfanumeriska 
tecken. 

För in· och utmatning av data till cen· 
tralenheten används speciella »datakana· 
len, upp till tre för den minsta centralen. 
heten och upp till sex för den största. Tack 
vare dessa datakanaler kan in. och utmat· 
ning av data från och till de perifera enhe· 
tema ske utan att det arbetande program· 
met behöver avbrytas. De tre minsta cen· 
tralenheterna har speciella typer av data· 
kanaler, s.k. Multiplexor.kanaler, till vilka 
man kan ansluta ett stort antal perifera 
enheter, t.ex. kortläsare, kortstansar, skriv· 
enheter, och låta dessa arbeta samtidigt. 
Datakanalerna och varje till multiplexor. 
kanaler ansluten enhet arbetar var och en 
efter egna program, samtidigt som central· 
enheten arbetar efter sitt. Denna »kanal· 
programmering» gör det möjligt för pro· 
grammeraren att qled en enda instruktion 
i huvud programmet begära t.ex. »passera 
10 band poster och läs in den 11 :e», »läs in 
en skivminnespost, men läs ej dess posi· 
tioner 101-220» etc., vilket avsevärt uno 
derlättar programmeringen. 

System/360 har även inbyggda s.k. av· 
brotts funktioner. Med avbrottsfunktioner 
menas, att det arbetande pI:ogrammet kan 
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automatiskt avbrytas och att en annan 
sekvens av instruktioner igångsättes, likaså 
automatiskt. Avbrott sker t.ex. då en band· 
post är färdigläst eller då centralenheten 
beordras utföra en instruktion, som inte 

Fig. 4 

En av de stora nyheterna i 
. System/360. är att ett storl 
yttre kärnminne kan anslu· 
tas till centralenheten. P6 
bilden visas hur minnes· 
matriserna i de stora yttre 
körnminnena är monterade i 
stora paneler. Av det i bil· 
den visade kärnminnet, som 
har en lagringskapacitet p6 
upp till 2 milj. tecken, kan 
man ansluta så många en· 
heter att man i det yttre min· 
net Mr en lagringskapacitet 
p6 mer än 8 milj. tecken, 
vilka kan anvöndos i sys te· 
met p6 samma sött som om 
de vore lagrade i central· 
enhetens inre minne. Access~ 
tiden för minnet ör 8 p.s. 

är acceptabel vad beträffar dataadress, ope· 
rationskod etc., eller då centralenheten 
själv >upptäckt» att den gjort något fel. 

Den automatiska kontrollen aveventu· 
ella fel har drivits mycket långt i System/ 



el • dl 

som visas på bilden. c) Diod- och transistorelementen monteras på plattan med hjälp aven specialutrustad maskin. d) Den färdiga kretsen bokas därefter in i plast 
och placeras på ett kretskort med mellanförbindningsledningar mellan de olika modulerna. 

360, ca 30 % av centralenhetens elektro
niska kretsar är avsedda enbart för kontroll 
av centralenhetens funktioner_ Om något 
fel upptäcks »fastnar» inte bearbetningen, 
utan programmet avbrytes och datamaski
nen går över till en annan sekvens av in
struktioner. Dessutom ger maskinen själv 
en diagnos på felet, varför servicepersona. 
len endast behöver felsöka inom ett mycket 
begränsat område. 

Yttre kärnminne 
Bland de mest intressanta nyheterna i Sy
stem/ 360 är att man till centralenheten 
kan ansluta ett yttre kärnminne, med vars 
hjälp snabbminnets kapacitet kan utökas. 
Kärnminnet har en kapacitet på en eller 
två miljoner tecken med en åtkomsttid på 
endast 8 p-s. Upp till fyra av dessa stora 
tillsatsminnen kan anslutas till de fyra 
största centralenheterna i System/360. 

Adresseringen till minnes positionerna 
i de yttre kärnminnena sker exakt på sam
ma sätt som till det inre kärnminnet. Över
föring av data mellan centralenheten och 
ett yttre kärnminne går mycket snabbt: 
parallell överföring av 8 minnespositioner 
sker på 8 p-s. Tack vare de ovan nämnda 
datakanalerna kan denna överföringstid 
så gott som elimineras, eftersom man kan 
låta centralenheten arbeta med något an
nat medan överföringen pågår. 

Det yttre kärnminnet kan också vara in-

kopplat till två olika datasystem, som an
tingen kan dela på minnesutrymmet eller 
också kommunicera med varandra över 
detta minne. 

Att man använder ett yttre kärnminne 
där minnespositionerna är direkt adresser
bara med så hög överföringshastighet som 
fallet är i System/360 innebär att det yttre 
kärnminnet kan användas så som om det 
vore en del av centralenhetens inre minne. 

Övriga yttre minnen 
I samband med utvecklingen av System/ 
360 har utvecklats flera nya typer av yttre 
minnen: en ny serie magnetbandenheter, 
ett nytt trumminne, två nya skivminnen 
samt en helt ny typ av minne, det s.k. cell
minnet. 

Magnetbandenhetema finns i två olika 
huvudtyper, nämligen ett s.k. hyper-tape
minne samt magnetbandenheter av mera 
konventionellt utförande. Överföringshas
tigheten för det nya hyper-tape-minnet är 
340 000 alfanumeriska tecken/ s eller 
680000 numeriska tecken/ s; det arbetar 
med en teckentäthet på 1511 eller 3022 bi
tar per tum. 

De andra magnetbandenheterna kan er
hållas med tre olika arbetshastigheter : 
22 500 resp. 45 000 och 90 000_ alfanume
riska tecken/s eller dubbla antalet nume
riska tecken/s_ Registreringen sker på nio 
kanaler, teckentätheten är 800 tecken per 

tum. En finess med de nya magnetbanden
heterna är att utläsning av bandet kan ske 
baklänges, vilket innebär att man kan upp
nå stora tidsvinster vid t.ex. sorterings
program. 

Som extra utrustning kan de nya mag
netbandenheterna förses med 7-kanals in
och utläsningshuvuden så att de även kan 
användas för kommunikation med de äldre 
magnetbandenheterna typ 729 och 7330. 

Trumminnena i System/ 360 är av två 
olika typer av vilka det ena är helt nytt. 
Det nya trumminnet har en lagringskapa
citet på 4 milj. alfanumeriska tecken eller 
8 milj. numeriska tecken. Överföringshas
tigheten är 1,2 milj. alfanumeriska tec
ken/ s. 

För cellminnet användes som lagrings
medium »magnetblad», 57 mm breda och 
330 mm långa. Cellminnet, som har en lag
ringskapacitet på 400 milj. tecken, är upp
delat i 10 celler, som vardera innehåller 
200 magnetblad. Cellerna är lätt utbyt
bara och man kan därför i cellminnet lagra 
praktiskt taget obegränsade datamängder. 

In- och utläsningen i cellminnet sker med 
ett 20-spårs in- och utläsningshuvud. Varje 
magnetblad har 100 »spån för lagring av 
data. In- och utläsning sker i serieform med 
en hastighet på magnetbladet av 635 cm/s, 
vilket ger en överföringshastighet av 54 700 
tecken/s. 

Minnets accesstid varierar mellan 95 och 
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Fia. 5 
En intressant nyhet i . Systeml360. är att det 
i systemet ing6r en informationsskärm, sam 
best6r av ell 21" katadstr61erär för visuell 
presentation av data . Denna skärm kan bl.a. 
användas av maskinaperatären om han vill 
gära modifieringar i programmet. P6 skär
men kan man även erh611a dellösningar av 
det problem sam bearbetas, man kan t.ex. 
f6 kurvor uppritade p6 skärmen. 

Fia. 6 
Här pekar operatören med en . Ijuspenna. 
p6 en viss information p6 informationsskär
men, därvid riktas datamaskinens uppmärk
samhet p6 denna information. 

Fia. 7 
.Fr6geskärmen. i . Systeml360 •. Fr6gor ställs 
till maskinen med tangenterna nederst; svar 
erh611es p6 skärmen. 

Fia· • 
Om . Systeml360. skall användas för pro
cessreglering ansluts en speciell process
regleringsenhet till systemet. Denna process
regleringsenhet har utvecklats vid 18M :s 
Nordiska Laboratorier i Stockholm. P6 bil
den görs prov p6 n6gra kretsar som ing6r i 
processregleringsenheten. 

600 ms, beroende på det adresserade mag
netbladets läge samt hur lagrade data är 
arrangerade i varje datacell. 

Skivminnet är uppbyggt på samma sätt 
som det skivminne som introducerades sam
tidigt med IBM:s datamaskin typ 
IBMl4401

• Skillnaden ligger i ökade lag-

1 Se Datamaskin för smil och medelstora data
mängder. ELEKTRONIK 1963, nr l, s. 76. 
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Fig 5 

.. 

Fig 6 

ringsmöjligheter och högre arbetshastighet. 
Minneskapaciteten för det nya skivminnet 
är 7 milj. tecken om 8 bitar per skivpacke. 
Skivorna i skivpacken roterar med en has
tighet av 2400 varv/minut, vilket ger en 
genomsnittlig accesstid om 85 ms. 

Visuella informationsskärmar 
En ny typ av perifer utrustning som kan 
kopplas till System/360 är två olika slag 

av informationsskärmar för visuell presen
tation. 

Den ena typen, se fig. 5, är avsedd att 
användas för visuell presentation av olika 
informationer som är lagrade i datasyste
mets olika minnen. Operatören kan på 
skärmen t.ex. få informationer om hur pro
grammet arbetar, dellösningar av det pro
blem som bearbetas etc. Det är även möj
ligt att vid informationsskärmen gripa in 



Fig 7 

och göra modifieringar och korrigeringar 
om så är nödvändigt. På skärmen kan man 
även erhålla uppritade kurvor, tabeller o.d. 
Informationsskärmen består av ett 21" ka
todstrålerör, på vilket de olika informatio
nerna presenteras, och ett skrivmaskins
liknande tangentbord. Dessutom finns en 
»ljuspenna», se fig. 6, med vilken operatö
ren kan kommunicera med systemets cen
tralenhet, katodstråleröret har nämligen 

dessutom den dubbla funktionen att det är 
känsligt för ljuset från ljuspennan, man 
kan »rita» på röret. Det är således möjligt 
att t.ex. göra ändringar på ritningar som 
presenteras på skärmen. När operatören 
med ljuspennan pekar på en viss informa
tion, som presenteras på skärmen, »hän
visas» datamaskinen till denna informa
tion. På detta sätt kan operatören fastare 
styra programmet och t.ex. välja en av 

flera alternativa vägar i programmet, be
roende på de informationer han erhåller 
under bearbetningens gång. Till denna in
formationsskärm hör även ett buffertminne 
som har en minneskapacitet på antinge~ 
4096 eller 8192 tecken. 

Den andra typen av informationsskärm 
är avsedd att användas som frågestation. 
Eventuella frågor ställes till datamaskinen 
med hjälp av ett tangentbord och svaret 
på den ställda frågan erhålles på ett 4" 
katodstr'ålerör, se fig. 7. Skärmen rymmer 
upp till 30 rader om vardera 40 tecken. 
Raderna är indelade i grupper om tre ra
der, varje sådan grupp kan användas sepa
rat utan att någon av de andra grupperna 
påverkas. Presentationen på denna infor
mationsskärm sker med en hastighet av 600 
tecken/s, dvs. ca 40 gånger snabbare än 
om svaren erhålles på en skrivmaskin. 
Frågestationerna behöver inte vara place
rade i omedelbar närhet av den övriga de
len av dataanläggningen. 

Processreglerings enhet 
Om System/360 skall användas för process
reglering eller övervakning kan man till 
systemet ansluta en eller flera processre
gleringsenheter, som utvecklats vid IBM:s 
Nordiska Laboratorier i Stockholm. Se fig. 
8. Processregleringsenheterna, av vilka 
upp till 98 kan anslutas till System/360, 
behöver inte vara belägna i närheten av 
själva datamaskinen utan kan placeras på 
praktiskt taget obegränsat avstånd. Kom
munikationen med datamaskinen kan om 
så erfordras ske över telefonledningar. De 
styrdon och givare som används för att sty
ra och övervaka processen ansluts till pro
cessregleringsenheten, som i sin tur ma
tar in erhållna informationer till själva 
datamaskinen. 

Exempel på ett användningsområde för 
denna enhet är vid materialflödesplanering 
inom järn- och stålindustrin, där man kan 
använda den för att i varje ögonblick re
gistrera var i tillverkningsprocessen olika 
göt, plåtar m.m. befinner sig och vid rätt 
tidpunkt »meddelu till varje bearbetnings
station vilken arbetsoperation som skall ut
föras. 

Ett annat område, där man speciellt kan 
utnyttja möjligheterna att placera de olika 
processregleringsenheterna på stort av
stånd från själva datamaskinen, är vid cen
tral kontroll och övervakning av elektrisk 
kraftdistribution. 

Härutöver kan nämnas att processregle
ringsenheten är mycket lämpad för an
vändning inom pappersindustrin, inom gas
och oljeindustrin m.fl. för att där styra 
och kontrolle~a olika processer i tillverk
ningen. 

Andra utorgan 
Förutom den ovan beskrivna perifera ut
rustningen kan man till System/360 an
sluta flera olika stansar och läsare för hål
kort och -remsa, radskrivare, skrivmaski
ner, enheter för sortering och magnetisk 
eller optisk läsning m.m. • 

ELEKTRONIK 3 - 1964 57 



Om elektriska 
G W A DUMMER 

elektronisk 

ELEKTRONiKs brittiske korre

spondent G W A, Dummer ger här 

en översikt över olika typer avelek 

triska förbindningar i elektronish. 

apparatur, deras möjligheter och 

begrän ningar/ 

D e förbindningar som utnyttjas för att 
koppla samman olika enheter i elektronis
ka kretsar eller hela elektroniska utrust
ningar kan indelas i . tre kategorier, se 
fig.2: 

1) Permanenta förbindningar, exempel
vis svetsade e~ler lödda förbindningar. 

2) Halvpermanenta eller »reparabla» 
förbindningar, exempelvis lödda eller 
>virade» förbindningar (wrapped j oints) . 

3) Isärtagbara förbindningar, exempel
vis kontaktdon av olika slag. 

Modern elektronisk utrustning är sa In

vecklad att ett mycket stort antal förbind
ningar av olika slag måste användas. I var

elektroniska system, där förbindningspro
blemen t.o.m. blir svårare genom de små 
dimensionerna hos de tillgängliga ytorna. 

Med tanke på att konventionella kom
ponenter blivit allt pålitligare och med 

je typ av elektronisk utrustning måste det 
finnas förbindningar, dels mellan kompo
nenterna oj utrustningens olika'enheter, dels 
mellan de kompletta utrustningarnas olika 
enheter inbördes. Detta gäller ' även mikro- al 

Fig. 1 

hänsyn till att man räknar med att fram
tidens mikroelektroniska system skall bli 
ännu mera driftsäkra, har det blivit särskilt 
angeläget att även problem som rör till
förlitligheten hos de förbindningar som-

bl 

1 Materialet baserat på ett informellt »Collo
quium», anordnat av The Institution of Elec
trical Engineers den 4 december 1963. 

Typiska exempel på elektriska förbindningar i elektronisk apparatur, företrädesvis i telefontekniska anlägg
ningar. o) Virad färbindning; bl lädd förbindning; el punktsvetsad förbindning; dl malståndssvelsad för
bindning. 
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lörbindningar -I 
apparatur 

• 
görs i elektroniska utrustningar blir upp
märksammade. 

Metoderna att anordna förbindningar i 
elektronisk apparatur går tillbaka på an
vändning av hög temperatur och/eller högt 

el 

5 

tryck. Temperaturen vid anordnandet av 
dylika förbindningar kan variera från plus 
flera hundra cC, som fallet är vid olika 
former av svetsning, till rumstemperatur, 
såsom vid kallsvetsning. Trycket kan vara 

dl 

mycket högt, såsom vid krympta kontakter, 
eller lågt, som t.ex. i kontaktdon. Se fig. 
2 och 3. 

Lödförbindningar 
90 % av alla förbindningar i elektroniska 
utrustningar anordnas genom lödning. 
Lödning är en billig och effektiv metod, 
förutsatt att den utförs på lämpligt sätt_ 
Man kan också lugnt utgå från att lödda 
förbindningar under många år framåt kom
mer att utnyttjas i elektroniska utrustning
ar och inom den elektroniska industrin. 

Tillförlitligheten hos en lödd förbind
ning i en elektronisk apparat beror på fle
ra faktorer, exempelvis erfarenhet och hän
dighet hos den som utför arbetet, kvalitets
kontrollen och den miljö i vilken den elek
troniska utrustningen skall arbeta. Tillför
litligheten hos lödförbindningar illustreras 
av att felfrekvensen är av storleksordning
en l: 100 000 i produktion och l: 100 000 
per år i drift. 

Vid lödningsarbetet är följande fakto
rer av betydelse: materialfinish och beskaf
fenhet hos de ytor som skall lödas, lödten
nets och fluxmedlets sammansättning, löd
temperaturen, lödningstiden samt lödverk
tygets utformning. 

Den vanligaste orsaken till dåliga löd
förbindningar är kanske oxidation och för
orening av de ytor som skall lödas ihop_ 
Kadmiumytor och elektroförtenta ytor med 
alltför tunt tennskikt är exempelvis käns
liga för sådan påverkan. 

I fråga om lödtenn så finns det f.n. kvali
tetstenn tillgängligt som tillverkas av 
strängt kontrollerat material av hög ren
het. Lödtenn av typen 60/40-legering (dvs. 
60 % tenn och 40 % bly) som smälter vid 
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Permanenta Reparerbara Isärtagbara • 

r~------~--l~_--- --~--~, 
lödda förbind- Med koniska Virade för- Med spiral- Skruvade Fastspända 
ningar kontoktstift bindningar fjäder förbindningar 

I 

r 

Med lödkolv 

Dopplödning 

Med het gas 

Med induktiv 
uppvärmning 

Med ultraljud 

Med optik 
Kontaktdon 

r~----------------------------------~Jl~----~~--~~ 
Svetsade Krympta Legerade Med värme

tryck-process 
l·pol iga för 2~.poliga Enkla och Cirkulära och Kontakt- Special-Resistans

svetsning Kantlör
'bindningor 

allmänna lör stark- multipla rektangulära don lör typer 
ändamål ström (nät- .kontakter lör allmänna kretskort 

Punkt
svetsning 

Ultr(lljud 

. Fågelnäbbs -
färbindningar . 

(banonkon- kontoktdon). 
tokter etc.) 

lör rodio- ändamål 
frekvenser (mångpoliga 
(koaxioltyp) 

Med elektron
stråle 

Med laser
'stråle " . 

Fig.2 

. Kulför-
typer) 

bindningo r> 

• 

Sammanställning över olika typer av förbindningsmetoder för elektriska kontakter i elektronisk utrustning. 

1880 C och som har kort plastiskt inter
vall vid avsvalnandet används i stor ut
sträckning. En legering av typen 63/ 37 har 
smältpunkten vid 1830 C. Legeringen SO/ SO 
och legeringar med lägre tenninnehåll är 
billigare men fordrar högre lödtemperatur 
och har ett större plastiskt intervall vid av
svalning. 

Man har provat olika tillsatser för att 
modifiera smältpunkten och/eller det plas
tiska intervallet eller för att introducera 
speciella egenskaper hos lödtennet. Exem
pelvis kan spår av koppar införas för att 
minska korrosionen på lödkolven. 

De flesta metoder' som prövats för att 
förbättra lödningsprocessen har gått ut på 
att reducera eller eliminera beroendet av 
operatörens ' händighet och i vissa fall för 
att reducera de risker som är förknippade 
med lödning i små utrymmen, exempelvis 
i miniatyriserade utrustningar. 

Lödning med hel luft eller gas 
Metoden att använda het luft eller gas vid 
lödning har angivits som ett möjligt alter
nativ för vanlig lödning. Metoden visas i 
fig. 4. Amerikanarna har rapporterat goda 

·60 ELEKTRONIK 3 - 1964 

resultat med denna lödmetod, men använd
ningen förefaller att vara begränsad till 
storserieproduktion. 

Dopplödning 
Dopplödning av kretskort är en lödmetod 
som ger goda resultat, förutsatt att vissa 
försiktighetsåtgärder iakttas. Viktigt är att 
det lödtenn som används vid dopplödning
en röres upp från badet så att inte lödning 
sker i en oxiderad yta. • 

Det största problemet vid dopplödning är 
att hela kretskortet kan spolieras om inte 
alla tilledningstrådarna är ordentligt löd
bara. En del firmor använder speciella re
ningsmetoder för tilledningstrådarna innan 
komponenterna insättes i kretskortet. 

Virade förbindningar 
Virade förbindningar utvecklades ur
sprungligen av Bell Telephone LaboTato
Ties i Amerika för förbindningsarbeten i 
telefonväxlar. Se fig. S. Virade förbind
ningar utföres med hjälp av enkla meka
niska verktyg som helt och hållet gör pro
cessen oberoende av operatörens handlag. 
Hög temperatur behövs inte vid denna för-

bindningsmetod. Tiden som åtgår vid för
bindningarnas utförande är inte kritisk på 
något sätt, och kvaliteten av förbindning
arna förefaller att vara oberoende av an
löpning och förorening av de ytor som 
skall förbindas. Förbindningar av detta 
slag blir mycket enhetliga och man kan 
räkna med synnerligen hög tillförlitlighet. 

Metoden att vira ihop förbindningar byg
ger på att man låter tilledningstråden viras 
eller lindas runt ett metallstift med skarpa 
kanter under noggrant kontrollerad drag
belastning på förbindelsetråden. Vid pro
cessen kan antingen hand- eller eldrivna 
arbetsverktyg utnyttjas. De egentliga kon
taktytorna uppstår vid hörnen på de skar
pa kanterna hos »lödstiften», dessa ytor är 
gastätt skyddade; de motstår därför långa 
perioder av fuktighet, kyla, värme, salt
stänk etc. Virade förbindningar lär också 
vara mindre känsliga för vibrationer än 
lödda förbindningar. 

Det finns två huvudtyper av virade för
bindningar, nämligen den virade förbind
ning som just beskrivits, (primärförbind
ningar) och den ,>bundna-virade» (sekun
därförbindningar ). Se fig. 6. Vid den se
nare förbindningen lägges den tråd som 



I 
Svetsning 

al 

LEGERADE 
FORBINDNINGAR 

-

Temperatur 

Hög~låg 

legering 

Fig_ 3 

1 

I 
Högtempe
raturlöd
I))ng 

Normal 
tennIbly
lödning 

I 
Kantför-
!:lindning 

I , 

Kall
svetsning 

I 

ICKE LEGERADE 
FORBINDNINGAR 

TrYck 

Högt .. 4t----....I!lL ___ .~ lågt 

I I 
Skruv-

I 
Krymp- Fastspänd Vanli~a 
förbindning förbindning förbindn ing konto tdan 

Virad 
färbindning 

Med spiral
fjäder 

Med koniska 
kontaktstift 

Huvudtyper av förbindningsmetoder för vilka utnyttjas olika grader av temperatur och tryck. 

'lins I 

~~ Kalluftssprula 

,~" 

lödställe 

.~ 
Komponent 

bl 
Fig.4 

Två nyare lödmetoder, dels (o) optisk lödning, dels (b) lödning med upphettod luft eller annon gos . 

ELEKTRONIK 3 - 1964 61 



skall förbindas utefter kopplingsstiftet och 
fasthålles där genom ett antal virade varv 
aven »fristående » ledningstråd som fixe
rar förbindelsetråden mot kopplingsstiftet. 

Några siffror på tillförlitligheten hos vi
rade förbindningar återges i tab. L 

Svetsade förbindningar 
Svetsade förbindningar är av mera perma
nent natur än lödda och virade förbind
ningar och har fördelen att kunna tåla 
högre temperaturer än lödda förbindning
ar. De är också mindre skrymmande än 
virade eller bundna förbindningar. Svetsa
de förbindningar har använts i stor ut
sträckning i USA och finns i exempelvis 
de elektroniska utrustningar som ingår i 
de s.k. »Polaris-ubåtarna». 

Det är antagligen lättare att kontrollera 
förbindningar av svetsad typ än de som er
hålles vid löd processer. Det gäller emeller
tid att få fram utbytbara material och få 
fram lämplig behandling av de kompo
nenttrådar och kontaktpunkter som skall 
förenas. 

Det finns ännu inget material tillgäng
ligt i Storbritannien som gör det möjligt 
att på ett realistiskt sätt bedöma tillförlit
lighetssiffrorna för förbindningar av detta 
slag, men amerikansk erfarenhet pekar på 
att mycket hög standard ifråga om tillför
litlighet kan uppnås genom svetsade för
bindningar. 

Det har framhållits att för elektroniska 
applikationer fordras mycket noggrann 
kontroll av svetsningsparametrarna, exem
pelvis ström, tryck, svetstid etc. Detta 
medför emellertid att man, när man väl 
fastställt dessa parametrar och får dessa 
automatiskt fixerade vid svetsprocessen, 
inte behöver ställa så stora krav på yrkes
skickligheten hos den som utför svetspro
cessen. 

Hittills har man utnyttjat huvudsakli
gen motståndssvetsning eller punktsvets
ning. Svetsning med elektronstråle och la
serstråle har diskuterats för användning 
vid mikroelektroniska applikationer. I fig. 
7 visas de system som kan komma i fråga. 
Elektronstrålesvetsning är speciellt lämp
lig att utföra i kretsar som formas i va
kuum, detta gäller särskilt för tunnfilms
kretsar. Av lasersvetsning har man av för
klarliga skäl ännu obetydlig erfarenhet. 
En energi av några hundratal wattsekun
der kan erhållas i enstaka laserpulser, me
dan toppeffekten i mycket korta pulser 
(10 ns) kan överstiga 10 m W. I motsats 
till elektronstråleanläggningar som ford
rar arbete i vakuum kan lasersvetsning ske 
i luft. 

Förbindningar genom värme -
tryck 
Hög temperatur och högt tryck kan an
vändas för att åstadkomma förbindningar 
mellan ledare och en metall- eller halvle
daryta. Härvid appliceras värme och tryck 
samtidigt på förbindelsestället. Denna typ 
av förbindningar (termo-kompressions-
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Fig. S 

Exempel på virade förbindningar, utnyttjade för inkappling av små kampanenter till kantaktstift. De senare 
måste ha skarpa hörn. 

Tab. 1. Tillförlitligheten för några olika typer av elektriska förbindn ingar, använd i elektroniska anordningar 
av olika slag. 

Datamaskinutrustningar 

Äldre utrustningar med komponenter som orbetat 3,5 år fram till mars 1963. 

Totalt antal kom· 
Komponent- Antai 

Felfrekvens 
Förbindningstyp ponenter eller 

timmar fel 
i '1. per 1 000 

förbindningar timmar 

Lödda förbindningar 2 361216 39355311 712 88 0,00022 
Kantaktdon 

Hankontakter 441216 9230234 112 7 0,00008 
Honkontakter 220608 <1615117056 24 0,00052 

Elektronisk experimentväxel i Richmond, Surrey, England. Varit i aktion i 7 år till 1961. 

Totalt antal kom-
Komponent- Antai 

Felfrekvens 
Förbindningstyp panenter eller i 'I. per 1000 

förbindningar 
timmar fel 

timmar 

Lödda förbindningar I 35000 I 2 114 620 000 I 24 I 0,001 



ReA silieon transistor 2N 2857 delivers very high signal gain with amazingly 
. low noise figure-in reeeivers/eonverters operating up to 1000 Mc 

Operating In a 30-or 60-Mc if amplifier, for ex ample, this remarkabl~ npn 
silicon transistor can deliver a noise figure as low as 2db (V CE = 6V; lc = lilla.; 
RG = 400 ohms). And in 450-to-30Mc converters, the 2N2857 can produce signal 
gains as high as 15db-with as little as 7.5 db noise figure! Power dissipation 
capabiHty is 300 milliwatts at 25°C case temperature. Noise figure variation is 
on ly :;!: O.5db over. a temperature range of - 40° to + lOO°C. 

•

' 41 / u. ./ 
,/ 

, .De~igned for UHF,. specified for UH F, and lOO%-tested for UHF; RCA-
2N2857 offers a performance level in amateur UHF receiver equipment never 
before achieved by a commercially available silicon transistor. It can be 'operated 
as an amplifier to lOOOMc-aild as a common-base oscillator to 1500Mc . 

The Most Trusted Name 

in Electronics 

• ~FER"'E. 
SNÖRMAKARVÄGEN 35 BOX 56 BROMMA 
TELEFON : VÄXEL 252870 
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F6rsiljning och service 6"e, hela "irlden 

Svenska AktiebOlaget Philips 
Matinstrumentavdelningen. Fack Stockholm 27. Tel. 08/635000 

Philips EMA Department. EINDHOVEN. Holland 

42 ElEKTRONIK 3 - 1964 

Pulser med kort stigtid: polaritet positiv eller negativ; amplitud 
10 mV - 10 V; utgångsimpedans 75 ohm; stigtid < 20 ns; 
enkel · eller dubbelpuls 

Pulser med hö\,! amplitud: polaritet positiv; amplitud 
10 - 100 V; utgangsimpedans 75 - 666 ohm; stigtid < 100 ns; 
enkel· eller dubbelpuls 

Pulsbredd : inställbar mellan 50. ns och 50 ms . . 

Repetitionsfrekvens: 10 Hz - 1 MHz; vid yttre triggning upp : 
till 2.5 MHz 

Förpuls: pulsbredd 100 ns; stigtid 20 ns; amplitud 1 - lOV; 
utgångsimpedans 75 ohm 

Fördröjning: (huvudpuls E\lIe.r dubbelpuls): inställbar mellan 
100 ns och 10 ms . . . 

PHILIPS PH I LI PS 
9 elektroniska mätinstrument 
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P. 66 WESTERBERG, G: Swedish module
system for logical circuits 

At the moment different firms and laboratories 
work hard on diffused and evaporated inte
grated circuits. The semiconductor research 
group (>Transistorgruppen» at The Royal 
Institute of Technology in Stockholm works on 
program for evaporation of circuits on top of 
plan substrates. 

As a first step in the microelectronic field, 
the group developed a system of digital micro
modules based on conventionaI components. 
The system is described here. According to the 
author's opinion, modules of this kind will be 
used for several years although conventionaI 
components will be successively replaced by 
microcircuits in more sofisticated systems. 
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elektronik redaktionellt 

Lugnare lempo 

U tvecklingen inom elektron fysiken och elektronikteknologin har under senare 
år försiggått i ett feberaktigt tempo. Ständigt nya upptäckter och ständigt nya 
fenomen har rapporterats, knappt en vecka har gått utan att det utannonserats 
nya revolutionerande elektroniska produkter av olika slag. Ofta har elektronik· 
nyheterna kommit fram i sådan takt, att de nya produkterna gjort äldre pro
dukter gammalmodiga långt innan dessa ens blivit marknadsförda. 

Det är framförallt i USA som denna rivande utveckling utspelats. Och det är 
inte svårt att skönja sammanhanget mellan de enorma amerikanska anslagen 
som via försvars bud geten injiceras i den elektroniska industrin, och den strida 
strömmen av >press-releasen från amerikanska företag om epokgörande elek
troniska nyheter. Man har - tack vare överflödet på pengar - haft nästan 
obegränsade resurser för avancerade forskningsuppgifter. Det är då rätt mänsk· 
ligt om många forskningsresultat pressats fram för att öka företagets goodwill 
och dokumentera lämpligheten av ett fortsatt anslagsbeviljande till företaget. 

_ Det förefaller 
emellertid nu som om en viss omsvängning skett i USA. Orsaken härtill kan 
möjligen vara den åtstramning av de militära anslagen som tills vidare i någon 
mån hejdat tillflödet av pengar till elektronikindustrin. 

Symptomatiskt är, att vid en halvledarkonferens nyligen i Philadelphia redo
visades egentligen ganska få revolutionerande nyheter. Detta är i och för sig kan· 
ske inte så märkligt, det märkliga är emellertid att tidigare just denna konferens 
traditionellt varit det årliga evenemang i USA då radikalt nya utvecklingslinjer 
redovisats inom halvledartekniken. 

H B G Casimir 
ledare för Philips Research Laboratories i Holland sade bl.a. i ett anförande 
på den nyssnämnda halvledarkonferensen, att man inom elektronfysiken hittills 
huvudsakligen, och med alltmer ökad intensitet, jagat efter nya fenomen och 
nya effekter. På ett sätt har ansträngningarna kanske varit framgångsrika, ansåg 
han, men ändå märker man på många håll bland elektronikföretagen en underton 
av besvikelse och ängslan inför det alltmer minskande utbytet av dessa upp
täckter. Som exempel på -nya lovande elektroniska objekt, som efterhand blivit 
något av besvikelser, nämnde Mr Casimir det kemiska reläet, tunneldioden och 
kryotronen. Lasern, ett av elektronikens glamourbarn, har av åtminstone en fysi
ker kallats >den största leksak vetenskapen någonsin uppfunnit>. 

Intressantaste 
nyheten på Philadelphia-konferensen i år var annars att man nu på allvar börjat 
bearbeta möjligheterna att utnyttja ljuset i olika sammanhang inom datatekniken 
för att styra datakretsar. Man har t.o.m. lanserat begreppet »opto-elektronik> i 
detta sammanhang. Den förbättrade isolation mellan ingångs- och utgångskretsar
na i datamaskiner som uppnås med ljusstyrning säges vara attraktiv, vidare den 
ökade snabbheten och möjligheten att anordna tredimensionella kretsar. 

I Europa 
är man ju inom elektronikbranschen betydligt mera återhållsam när det gäller att 
föra ut nya projekt på marknaden. I allmänhet är det endast välprövad apparatur, 
för vilken en stabil marknad kan förutses, som presenteras av de europeiska 
elektronikföretagen; >extravaganta> europeiska nyheter hör till sällsyntheterna. 

Att ett lugnare forskningstempo och ett mera målmedvetet arbete i utvecklings· 
laboratorierna nu kan emotses i USA kan knappast bedömas vara någon nackdel 
för den svenska elektronikbranschen, som ju hämtar åtskillig elektronisk appara
tur från USA. Och det är ju så inom denna bransch - liksom inom alla andra 
grenar av näringslivet - att lönsamheten förutsätter att produkten måste finnas 
på marknaden under viss rimlig tid. 

(Sch) 
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THORE Rö"SNES 

(London i mars) 
Brittiska elektronikprodukter har sedan 
många år tillbaka en god marknad i Sve
rige_ Orsaken härtill torde inte minst vara 
den goodwill som brittisk elektronikpro
duktion fått genom de stora beställningar 
på radar- och navigeringsutrustningar som 
den svenska försvarsmakten placerat hos 
brittiska tillverkare. De goda kommersiel
la kontakterna Storbritannien-Sverige på 
elektronikområdet har uppehållits och 
stärkts genom regelbundet återkommande 
specialutställningar och en välskött re
klam. I detta sammanhang kan det vara 
av intresse att erinra om de årligen åter
kommande symposierna för svenska tek
niker som arrangeras av den brittisk-sven
ska sammanslutningen Anselm. 

De goda kontakterna mellan Storbritan
nien och Sverige återspeglas i den bety
dande brittiska exporten av elektronikpro
dukter till Sverige. Den brittiska elektro
nikindustrin låg sålunda 1961 på fjärde 
plats i den svenska importstatistiken efter 
Västtyskiand, USA och Holland, se fig. l. 
Ifråga om vissa varugrupper, t.ex. radar
och navigeringsutrustningar, låg Storbri
tannien då på första plats, Sverige tog 
56 % av all import av sådan utrustning 
från Storbritannien. Även apparatur för 
radiokommunikation kom i stor utsträck
ning från Storbritannien (29 % av impor
ten), likaså mätinstrument (23 % från 
Storbritannien mot 29 % från USA). 

I tab. 1 visas hur Sveriges import av elek
tronikprodukter från Storbritannien förde
lade sig på olika varugrupper åren 1961-
1962. 
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Brittiska elektroni-' 

Komponenter 
Det är framförallt den brittiska kompo
nentindustrin som varit framgångsrik på 
den svenska elektronikmarknaden. Ett av 
de mest kända brittiska företagarnamnen 
är Mullard Ltd., som f.ö. är ett av Storbri
tanniens största företag inom elektronik
industrin med ca 20 000 anställda. Mullard 
Ltd. har även ett dotterföretag Mullard 
Equipment Ltd., som tillverkar elektroniska 
utrustningar; koncernens huvudsakliga till
verkning ligger dock på sådana produkter 
som elektronrör, halvledare och andra elek
tronikkomponenter. Företaget satsar hårt 
på forskning - Mullard Research Labora
tories är ett av Storbritanniens mest kända 
forskningslaboratorier. En av de senaste 
nyheterna som presenterats vid detta labo
ratorium är en serie transistorer som kan 
arbeta vid frekvenser på upp till 1000 MHz 
med en förstärkning av mellan 10 och 15 
dB och en brusfaktor på endast 6 dB. Des
sa transistorer har utvecklats främst med 
avseende på användning i TV-mottagare 
för UHF-området samt i kommunikations
utrustningar . 

Ännu större än Mullard är Plessey Com
pany Ltd., som sysselsätter inte mindre än 
ca 50000 personer och som är en av värl
dens största tillverkare av elektroniska 
komponenter och det brittiska samväldets 
största tillverkare av utrustningar för tele
kommunikation. Halvledartillverkningen 
inom Plessey-koncernen sköts av dotterfö
retaget Semiconduct.ors Ltd., och dessutom 
finns ett stort antal specialfabriker för till
verkning av snart sagt alla typer av elek
tronikkomponenter. 

Standard Telephones and Cables Ltd. 
(STC) är också en betydande tillverkare 
av elektronikkomponenter. 

Förutom ovan nämnda stortillverkare av 
elektroniska komponenter finns det ett 
stort antal mindre tillverkare avelektronik
kom ponenter. 

Mätinstrument 
Mätinstrument tillverkas av ett stort antal 
elektronikföretag i Storbritannien, en hel 
del av dessa är väl kända i Sverige. 

Marconi Instruments Ltd., som har ca 
1500 anställda, är det största företaget i 

Tab.l 

I 1961 I 1962 

Komponenter 
Motstånd 1,16 1,44 
Kondensatorer 2,94 2,84 
Transformatorer o.d. 6,52 7,74 
Rör och halvledare 5,70 6,99 
Mikrofoner och högtalare 0,40 1,34 
Ovriga komponenter 6,71 8,78 

Professionell elektronik 
Utrustningar för HF-uppvärm- , 

ning 0,45 -
Mätinstrument 19,87 17,16 
Medicinska utrustningar 0,21 -
Utrustningar fär radiokommu-

nikation 6,05 7,12 
Radar- och navigeringsut-

rustningar 12,35 15,84 
Datamaskiner o.d. 2,28 12,18 

Hemelektronikutrustningar 
Radio- och TV-motlagare, 

band- och skivspelare 4,52 0,59 

Totalt I 69,18 I 82,02 



~rodukter 

Storbritannien som helt har specialiserat 
sig på tillverkning av elektroniska mätin
strument_ Företaget är ett dotterbolag till 
Marconi Company och tillhör sålunda den 
stora English Electric-koncernen. Av and
ra mätinstrumenttillverkare kan nämnas 
Solartron och Cossor Instruments Ltd., vars 
oscilloskop är välkända i Sverige_ 

Det förefaller som om de brittiska mät
instrumenttillverkarna tänkt om när det 
gäller den yttre formgivningen av sina pro
dukter. Marconi-instrumenten presenteras 
sedan ett par år tillbaka i en ny och i varje 
fall för svenska ögon tilltalande formgiv-

Fig. l 

Sveriges import ov elektronikprodukter 1961 förde
lad på olika länder. 

lob. l . Sveriges import av elektronikprodukter från 
Storbritannien under åren 1961-62, siffrorna an
gives i milj. kronor. 

ELEKTRONIKs Thore Rösnes har tillsammans 

med ett 4O-tal europeiska fackpresskolleger deltagit i 

en 10 dagars rundresa i Storbritannien, anordnad 

av de brittiska myndigheterna i samråd med 

brittiska elektronikindustrin. Här en 

ning. Samma sak gäller också utan tvekan 
Solartron-instrumenten, som i många fall 
fått en nästan insmickrande design. 

Transistorer användes numera mesta
dels i stället för rör. På Marconi berät
tade man att man är i färd med att utveckla 
ett transistorbestyckat laboratorieoscillo
skop med bandbredden 0-30 MHz, det be
räknas komma ut på marknaden under lop
pet av 1964. Vid konstruktionen av detta 
instrument har man f.ö. inte gått in för att 
i första hand få fram ett oscilloskop med 
så små dimensioner som möjligt utan mål
sättningen har varit att utnyttja de möjlig
heter transistorerna erbjuder ifråga om 
snabbhet, driftsäkerhet, mindre värmeut
veckling etc. 

Radarutrustningar 
När det gäller radarutrustningar har den 
brittiska elektronikindustrin skaffat sig ett 
speciellt gott rykte och en av de mest kän. 
da namnen på området är Decca Radar 
Ltd., som sedan starten 1950 intagit en le
dande plats bland världens tillverkare av 
radarutrustningar. Decca-utrustningar 
finns installerade på mer än 15 000 han· 
delsfartyg och används av marinen i 42 
olika länder. En av företagets senaste ska
pelser är ett prisbilligt transistorbestyckat 
radarsystem, som presenterades 1963 och 
av vilket man under loppet av sex månader 
sålde inte mindre än 1000 utrustningar, 
93 % av dessa gick på export. 

Marconi Company är annars Storbritan. 
niens största tillverkare av radarutrust. 
ningar och har bl.a. tillsammans med Decca 
levererat ett stort antal utrustningar till 

rapport från resan. 

det svenska ~Stril 60,-systemet.' Av Mar
coni's sortiment av radarutrustningar kan 
nämnas en som arbetar på frekvensen 6000 
MHz och som används i kontrollsystemet 
på ett flertal flygplatser såväl inom som 
utom Storbritannien. Till denna utrustning 
har man nyligen utvecklat en parametrisk 
förstärkare, med vilken man ökat utrust· 
ningens räckvidd med inte mindre än 40 %. 

AEI Electronics Group tillhör också 
Storbritanniens stora tillverkare av radar· 
utrustningar och då speciellt när det gäller 
radarutrustningar för olika militära ända· 
mål. En av företagets nyaste utrustningar, 
som presenterades i november 1963, är 
dock i första hand avsedd för civilt bruk. 
Det rör sig om en transistorbestyckad far· 
tygsradar för hög effekt, som tillverkas i 
fyra olika varianter och som är avsedd att 
användas ombord i såväl små 100 tons trå. 
lare som 100 000 tons supertankers. En an· 
nan ny och intressant radarutrustning från 
AEI är en s.k. tredimensionell radar, av· 
sedd att användas i flygkontrollsystem. 
Med denna utrustning kan man erhålla så. 
väl höjd· som positionsangivelser för all 
flygtrafik inom en radie av ca 270 km. 

Utrustningar för radiokommu. 
nikation 
Även vad beträffar utrustningar för radio
kommunikation är den brittiska industrin 
en av världens ledande. En av Storbritan-

1 Se HöRBERG, O: Om luftbevakning och 
stridsledning med elektronik. ELEKTRONIK 
1962, nr 3, s. 48. 
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niens största tillverkare av utrustningar för 
radiokommunikation är Plessey Company 
Ltd. Företaget har b1.a. utvecklat och leve
rerat ett kommunikationssystem, som arbe
tar på UHF-banden, och som har karakte
riserats som »världens mest avancerade 
kommunikationssystem för radiotelefoni». 
Detta system används av såväl brittiska 
flottan som flygvapnet, samt av flera län
der inom NATO. En annan intressant ut
rustning, också den för militärt bruk, är en 
portabel radiostation, med vilken man kan 
erhålla en uteffekt på hela 16 W. Stationen 
är transistor bestyckad och sålunda lätt att 
bära med sig. 

Det utan tvekan mest kända och största 
brittiska företaget inom radiokommunika
tionsbranschen är M.arconi Company Ltd. 
Företaget, som varit med alltsedan radions 
tidigaste barndom, levererade f.ö. den förs
ta fartygsradiostationen och installerade år 
1910 den första radiostationen för flygplan, 
som utgjordes aven enkel gnistsändare. 
Marconi var även först med rundradiosänd
ningar i Storbritannien, vilka startades 
1920. Av företagets senaste uppgifter inom 
radiokommunikationsområdet kan nämnas 
utvecklingen av ett satellitkommunikations
system, som sker i samarbete med British 
Aircraft Corp. Marconi är även mycket ak
tiva när det gäller militära utrustningar. 
Exempelvis har man nyligen från den brit
tiska armen fått en beställning på trans
portabla radiostationer till ett värde av 
nära 65 milj. kronor. 

Av andra företag som tillverkar kom
munikationsutrustningar kan nämnas Stan
dard Telephones & Gables Ltd., som har 
kommit speciellt långt när det gäller radio

'utrustningar för användning inom flygtra
fiken, och Racal Electronics Ltd., som i 
Sverige främst är kända för sina kommu
nikationsmottagare. En av företagets se
naste nyskapelser är en fjärrkontrollerad 
7 kW ESB-station för frekvensområdet 2-
27,5 MHz. 

Elektroniska datamaskiner 
International Computers & Tabulators Ltd. 
(IGT) är den största tillverkaren av data
maskiner i Europa. ICT har omkr. 40 % 
av datamaskinmarknaden inom samväldes
länderna. Mer än 18 000 personer är syssel
satta inom ICT-koncernen, som har dotter
bolag eller representanter i mer än 50 län
der. Under de senaste fem åren har man in
gått avtal med flera olika företag inom 
datamaskinbranschen, varvid man helt eller 
delvis övertagit dessa företags tillverkning 
av datamaskiner eller på annat sätt inlett 
samarbete. 1962 övertog t.ex. ICT EMI:s 
(Electrical & Musical Industries Ltd.) 
datamaskin tillverkning och i september 
1963 övertogs datamaskinavdelningen vid 
Ferranti Ltd., vilken sysselsätter 1900 per
soner. På detta sätt har ICT fått ett myc
ket brett försäljningsprogram, vilket bl.a. 
innefattar den av Ferranti och Cambridge
universitet utvecklade datamaskinen :.At
las 2), som är en av världens största. 
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Fig.2 
Bilden visar ett urval mötinstrument från Marconi Instruments Ltd. Sam synes har man gött in för 
modulutförande och en modern och tilltalande yttre formgivning. En stor del av instrumenten frön 
Marconi Instruments Ltd. ör helt transistorbestyckade. 

Fig. 3 

Radarutrustning, typ S264, frön Marconi Company, installerad vid flygplatsen Kai Tak, Hongkonq, 
dör den anvönds för kontroll av inkommande flygplan. Till denna typ av radarstation, som ar
betar på frekvensen 6000 MHz, har utvecklats en parametrisk förstärkare med vilken stationens 
räckvidd kan ökas med 40 % . 

Fig. 4 

Bärbar transistorbestyckad radiostation för militärt bruk, typ A13, från Plessey·UK Ltd. Stationen 
hor normalt en uteffekt pö 1,5 W, men denna kan ökas till 16 W genom att man kopplar till en 
förstörkare och anvönder en speciell handdriven generator för laddning av stationens två 12 V· 
batterier. 



Fig. 5 

Stationsutrustningen för en fjärrmonövrerbar 7 kW ESB·sändare för 225 000 kanaler inom frekvens· 
området 2-27,5 MHz från Racal Electronics ltd. 

Fig. 6 

I ett rum med kontrollerad temperatur och luft undersökes här vid ICT ltd. om magnetband håller 
de specifikotioner sam erfordras för tillfredsställande funktion vid användning i ett magnet· 
bandminne. 

Fig. 7 

Datamaskinen . leo III . vid English Eleclric·leo Computers ltd :5 databehandlingscentral i london . 

,. En stor del av forskningen inom rCT-
koncernen bedrivs vid lCT (Engineering) 
Ltd. En intressant sak som kommit fram 
under den senaste tiden är ett 4000 ords 
tunnfilmsminne med en accesstid på l flS. 
Detta minne befinner sig än så länge på 
experimentstadiet och ännu finns inga upp
gifter om när man räknar med att det skall 
komma i praktiskt bruk i rCT:s datama
skiner. 

Ett datamaskinföretag som är relativt 
okänt i Sverige är English Electric·Leo 
Computers Ltd., vilket ingår i English Elec
tric·koncernen, som sysselsätter inte mind
re än ca 80000 personer. Företaget bilda
des i april 1963 genom en sammanslagning 
av Leo Computers Ltd. och Data Process· 
ing and Control Systems Division inom Eng
lish Electric, vilka båda varit verksamma 
inom datamaskinbranschen i ett flertal år. 
Leo Computers Ltd. ägdes tidigare av den 
välkända livsmedelskoncernen J Lyons & 
Co ltd., som redan 1948 började utveckla 
en egen datamaskin enär marknaden inte 
kunde erbjuda det man sökte. 

English Electric-Leo Computers Ltd. till
verkar datamaskiner för såväl administra
tiv och teknisk.vetenskaplig databehand
ling som för processreglering. 

Ferranti Ltd. överlät som ovan nämnts 
sin avdelning för tillverkning av datama
skiner till rCT hösten 1963, men har det 
oaktat en ganska omfattande tillverkning 
av datamaskiner för processreglering. Den 
mest kända av Ferrantis datamaskiner för 
processreglering är :.Argus:., som ur
sprungligen utvecklades för det välkända 
robotsystemet »Bloodhound» och som även 
används i civila installationer. Den ingår 
bl.a. i ett processregleringssystem vid en 
kemisk fabrik och användes för styrning 
av det nya radioteleskopet vid Jodrell 
Bank. 

Även Elliot·Automation Ltd. har ett stort 
program av datamaskiner för processregle
ring och andra specialändamål, bl.a. har 
man utvecklat en mobil datamaskin, typ 
MCS920, som inte väger mer än 45 kg och 
har ett kubikinnehåll på ca 81 dm' . Denna 
datamaskin är avsedd att användas i navi
gerings· och eldledningssystem, för be
handling av meteorologiska data etc. 

Om datamaskinmarknaden i England 
kan man allmänt säga att det är den euro· 
peiska marknad där de amerikanska data· 
maskintillverkarna mött den hårdaste kon· 
kurrensen från inhemska tillverkare. De 
brittiska datamaskintillverkarna har även 
visat en relativt stor aktivitet på export. 
marknaden. r Sverige finns det t.ex. gans· 
ka många datamaskiner både från rCT och 
Ferranti, och inom den närmaste framti· 
den kan man även vänta att English Elec· 
tric·Leo Computers Ltd. kommer att aktivt 
satsa på den svenska marknaden, och kom
mer då troligtvis att vara representerat av 
ett svenskt företag som redan arbetar inom 
datamaskinbranschen. • 
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Elektronikindustrin i Storbritannien sva
rar f.n. för 8-9 % av den västliga världens 
elektronikproduktion, vilket innebär att 
inan ligger på andra plats efter USA, som 
svarar för ca 60 %. 

Den brittiska elektronikproduktionen 
har fr.o.m. 1954 uppvisat en årlig ökning 
på ca 9 %, från 4000 milj. kronor 1954 
till 9000 milj. kronor 1963 och man räknar 
med att värdet av den brittiska elektronik
produktionen skall överstiga 14500 milj. 
kronor år 1970. 

Fig. 1 

• 

Fakta O~ brittisk 

Omkring 1700 brittiska företag och 
300 000 personer är sysselsatta med till
verkning av produkter som faller under be
teckningen elektronik. Av dessa 1700 före
tag är det dock många som inte kan beteck
nas som rena elektronikföretag, de hör när
mast till flygindustrin, den elektriska indu
strin eller metallindustrin. Räknar man 
bort företag av denna typ, återstår i Stor
britannien ca 450 företag som är specia
liserade på tillverkning av elektron!ska 
utrustningar, ca 200 företag tillverlcar 

Fig.2 

elektroniska komponenter och tillbehör. 
Liksom i de flesta europeiska länder har 

det i Storbritannien skett en koncentration 
av industrin på så sätt att huvudparten av 
tiJ).verkningen sköts av relativt få och stora 
företag eller koncerner. Sex stora företag 
svarar i själva verket för 90 % av Storbri
tanniens produktion av radio- och TV-mot
tagare, och inom den professionella elek
troniken räknar man med att mindre än 
30 företag eller företagsgrupper svarar för 
80 % av hela produktionen. 

Diagram, visande de brittiska import- och exportsiffrorna. Som synes stiger impor
ten av elektronikprodukter fortare än exporten månad för månod under 1962-63. 
(Ur Elec!ronics Weekly, 8 april 1964.l 

Diogram, visande utveckling av exporten från Storbritannien 
ifråga om olika slag av elektronikprodukter under åren 
1961-63. al industriella elektronikutrustningar; bl hemelek
tronik; el elektronrör. och halvledarkomponenter; dl kom
ponenter; el professionell elektronik; fl utrustningar för tele
foni och telegrafi. (Ur Elec!ronics Weekly, 13 nov. 1963.l 
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elektronik 

Export 
Storbritanniens export av elektronikpro
dukter har under de senaste åren utgjort 
25 % av totala produktionen, vilket inne
bär att exportökningen har varit av samma 
procentuella storlek som produktionsök
ningen. Se fig. l och 2. Värdet av exporten 
av elektronikprodukter uppgick 1955 till 
1000 milj. kronor, 1963 var siffran 2300 
milj. kronor. Exporten av komponenter och 
utrustningar för professionellt bruk upp-

gick år 1963 till ca 85 %, motsvarande ett 
värde av 1950 milj. kronor. Övriga IS % 
av exporten utgjordes av hemelektronik
produkter, såsom radio- och TV-mottagare, 
bandspelare etc. 

Den brittiska elektronikindustrins säk
raste exportmarknad har hittills varit sam
väldesländerna, som 1963 tog emot 38 % 
av den totala exporten. 13 % gick till län
derna inom EEC och 12 % till länderna 
inom EFTA samt Finland. Av de 12 % 

1961 1962 1963 

som går till EFTA-länderna räknar man 
med att inte mindre än 8-10 % går till 
Sverige. Sverige är med andra ord en myc
ket viktig exportmarknad; man anser t.ex. 
att Sverige är den bästa marknaden när 
det gäller komponenter. Även när det gäl
ler andra elektronikprodukter, t.ex. radar
utrustningar, har Sverige svarat för stora 
inköp. En stor del av den brittiska elektro
nikindustrins företagsledare tycks f.ö. an
se att det finns stora möjligheter till ökad 
export på den svenska marknaden. 

so 

1961 1962 1963 
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THORE RÖSNES 

1963 satsade Storbritannien inte mindre 
än ca 900 milj. kronor, dvs. 10 % av vär
det av hela elektronikproduktionen, på 
forskning. 

En betydande del av forskningen på 
elektronikområdet sker liksom i Sverige 
vid olika statliga institutioner. Ansvarig 
för en stor del av den forskning som be
drivs i statlig regi är Department of Scien
tific and Industrial Research, (DSIR), som 
driver 15 egna forskningsstationer och -la
boratorier och ger finansiellt stöd åt 53 

Fig 1 
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E leklroniklorskning 

forskningsorganisationer som betjänar in
dustrin. De DSIR-Iaboratorier som när
mast arbetar med sådant som faller inom 
det elektroniska området är National Phys
ical Laboratory, som bl.a. bedriver forsk
ning inom det kvantelektroniska området, 
samt Radio Research Station, som håller 
på med forskning inom vågutbredningsom
rådet. 

Royal Aircraft Establishment (RAE) 
och Royal Radar Establishment (RRE) är 
två forskningsinstitutioner som sorterar un-

der det brittiska luftfartsministeriet. RAE 
har i samarbete med Pye Telecommunica
tions Ltd. i Cambridge utvecklat ett hel
automatiskt landningssystem som skall 
möjliggöra helautomatisk landning av flyg
plan. Vidare arbetar RAE bl.a. med en del 
olika flygnavigeringssystem. Vid RRE, där 
ca 3000 personer är sysselsatta, håller man 
i första hand på med forsknings- och ut
vecklingsarbete beträffande radar för så
väl militärt som civilt bruk sam.t angrän
sande områden. 

Fig. 1 

Royal Radar Establishment har in
stallerat två rörliga parabolanten
ner, 27 m i diameter, vid Defford, 
Worcestershire. Antennerna använ
des för radioastronomisk farskning 
och för bestä"ming av intensitet, ut
bredning ach position hos radiostrål
ningskällor i världsrymden. Till de 
bc5da radioteleskopen hör även sän
dare med hög uteffekt, som används 
vid observationer av meteorer och 
norrsken ach vid experiment med jo
nosfärspri dn i ngsförbi ndels!,r. 

Fig.2 

Vid Radio Research Station i Slough 
håller man bl.a . på med forskning 
på vc5gutbredningsområdet. På bil
den visas uppmonteringen ev mikro
vågsdelen i en refraktometer, som 
man utvecklat för 011 kunna mäta 
och registrera ändringar i resonans
frekvensen för en öppen kavitet. 
Dessa undersökningar ingår i ett 
forskningsprogram som går ut på att 
undersöka vc5gutbredningen under 
varierande atmosfäriska förhållan
den vid mycket höga frekvenser. 

Fig.3 

Här sker påfyllning av kylvätska pc5 
en maser som utvecklats vid Mul
lards Research loboratories fär sa
tellitstationen vid Goonhilly Down. 
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ViP* 
Voltage Impulse Protection 
Eliminerar problemet med 
backspänningstoppar._ 
Kisellikriktare med dubbeldiffunderad yta. , 
Framström: 2 A. Backspänningar: 200, 400, 600, 800, 1000 V. 
Hermetiskt slutet metallhölje. 
Självskyddad mot transienta spänningar upp till 5000 V, tål 
effekttoppar på upp till 1 kW i spärriktningen. 
Behovet av skyddsanordningar bortfaller vid tillverkning av 
n~~~~~ -
Stränga långtidsprovningar garanterar hög tillförlitlighetsgrad. 
Mycket låg dynamisk. impedans i lavinområdet: mellan 5 och 
50 jlA, ~BV = 3 V. 

1;21. 
PIRELLI APPLICAZIONI ELETTRONICHE 



el -DIOTESTOR 
NYHET! 

TESTINSTRUMENT FÖR 
TRANSISTORER OCH 
DIO,DER 

Adapters för alla typer av transistorer och dioder. 

DIOTESTOR är: prisbillig, lätt och behändig an-

Representant: 

vändning 

utförd i tålig slagfast plastmaterial 

fjädrande kontaktstift 

batteridriven (3 V stavbatteri) 

Begir broschyr från E I·AVD 

Användningsområden 

• För slutkontroll av transistorer och dioder på 

tryckta ledningskort 

• För service och felsökning av radio-, TV- och 

elektronikutrustningar m.m. 

• För laboratoriebruk 

ALlHABO 
ALSTRÖMERGATAN 20 • BOX 49044 • STOCKHOLM 49 • TEL. 520030 
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- intiJ,malitJn viiuelI över
vakning och 
kontroll 

TMC M I N IATYR·SWITC HAR 
Hävomkastare av "telefontyp" 

Extremt små dimensioner, låg vikt, elegant ut
förande. Fem funktionsvarianter - upp till 12 
kontaktgrupper manövreras samtidigt. 

Tangentens lägen: 

Låsning 
Låsning 
Aterfjädring 
Aterfjädring 
Aterfjädring 

viloläge 
viloläge 
viloläge 
viloläge 
viloläge 

låsning 
stopp 
låsning 
stopp 
återfjädring 

Den stabila mekaniska uppbyggnaden ger di
stinkta till- och frånslag resp. låsning. Tvilling
kontakter av silver som tillåter en induktionsfri 
belastning av 300 mA vid 100 V likström. Enkel, 
snabb montering med två fästskruvar. 

TMC UNIVERSAL 
TRYCKTANGENTSYSTEM 

ersäHer i en enhet: 

RELÄER 

SIGNALLAMPOR 

TRYCKKNAPPAR 

Tangentrörelsen återfjädrande, med 16sning 
eller med mellan låsning. Tangenterna levere
ras även med inbyggd, lätt utbytbar signal
lampa. 

Växlingskontakter av silver i tvillingutförande. 
Två eller fyra kontaktpar per tangent. 

För induktionsfri belastning av 300 mA vid 
100 V likström. Kontaktgrupperna kan även 
utbytas mot microswitchenheter för 5 A, 250 V. 

Levereras från lager i Vällingby 
Infordra närmare data och prisuppgifter från vår Svagströmsavdelning 

Genera/agent: 

%TRANSFER 

SUNDSVALL 
Tel. 114275 
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FALUN 
Tel. 17585 

Huvudkontor: Box 57 Stockholm-Vällingby. Tel. Våxel 870250 

Filialer: 

STOCKHOLM 
Tel. 211532, 
·33, ·37, -40 

GÖTEBORG 
Tel. 133030, -31, 
-41, -42 

MALMÖ 
Tel. 29988 

Service-R.eservdelar: 

VÄLLINGBY 
Tel. 870250 



Temperatur Stöt Fuktighet 

TEKTRONIX - NYTT 
typ 647 

o-so MHz, 10 mY/cm 

för noggranna och pålit
liga mätresultat 
ogynnsam miljö. 

även • 
I 

Med detta nya oscilloskop och dess plug-in-enheter 

10A2 och 11 B2 utökas möfligheterna att mäta med 

hög känslighet och stor band bredd. Instrumentet 

behåller sin goda specificerade mätnoggrannhet 

även när det utsättes för stora miljöpåkänningar 

eller varierande nätspänningar. 

Priser: 

647 Oscilloskop utan plug-in-enheter 

10A2 Dubbelstråle-enhet 

11 B2 Tid-bos-enhet 

Vibration Höjd 

8.070:-

4.485: -

5.460:-

I drift -JOOCtill +65°C. 
I lager -55° C till 
+75° C. 

20 iii i vordera riktning 
en I tre huvudaxlar. 

Uppfyller Mil-Std-202B 
metod 106A förutom 
frysning , vibration, ge
nom 5 perioder (120 1.). 

I drift eller lager 0,025" 
amplitud 10--55--10 Hz 
i 1 min . svep (4 g) .i 15 
min. 

Lager 16500 m. 
I drift 5000 m. 

Viktigaste data 
för typ 647 med 
plug-in-enheterna 
10A2 och 11B2 
D 200 V-260 V nätspänning. Inga ka
libreringsändringar vid nätspännings
variationer. Låg effektförbrukning -
185 W. Konvektionskyld - ingen fläkt. 

Låt oss demonstrera detta 
nya oscilloskop för Er. 

D Tvåkanalsmätning vid 10 mY/cm. 
Bandbredd 0-50 MHz. Stigtid mindre 
än 7 ns. Enkanalsmätn in g vid l mY/cm 
0-20 MHz, 

D Bildyta 6 X 10 cm. Intern parallaxfri 
skalgradering med justerbar ljusstyrka 
14 kV accelerationsspänning. 

D Två tidaxelgeneratorer med egna 
triggerkretsar. Kalibrerade sveptider 
10 ns/cm-S s/cm. 

D Svepfördröjning l ,us-SO s. 

D Engångssvep. 

D Kristallstyrd kalibrator på 1kHz 
0,2 mV -1000 V. 

-~.K FERRIIIER 4B 
Box 56- BROMMA Vx 252870 

ElEKTRONIK 3 - 1964 3'7 



om 

modern 

reglerings

teknik 

M E T R A W A T T heltransistoriserade regulatorer 

nu även miniatyrutförande 

För krävande upp

gifter inom 

ex. ugns-, den 

kemiska, cellulosa

och verk

stadsindustrin 

I miniatyrutförande, dim. 96 x 48 mm (DIN 43700) 

I standardutförande, dim. 192 x 96 mm (DIN 43700) 

Transistorer och tryckta kretsar ger stabil 

och kompakt konstrukt ion. Fördröjn ingsfri 

funktion tack vare den elektron iska av

känningen. Många tillämpn ingsområden. 

Generalagent: 

Med vridspole-, korsspole- eller likrikta r

system. T vd- eller flerstegsfunktioner. 

Miniatyrtypen även lämplig som tempera

turbegränsare el ler skyddsregulatör. 

%TRANSFER Huvudkontor: Box 57, Stockholm-Vällingby. Tel. 870250 

SUNDSVALL 
Tel. 114275 
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FALUN 
Tel. 17585 

Filialer : 

STOCKHOLM 
Tel. 2'-1532, 
-33, -37, -40 

GÖTEBORG 
Tel. 133030,-31 
-41, 42 

Service-Reservdelar: 

MALMÖ VÄLLINGBY 
Tel. 29988 Tel. 870250 
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NY -- TRANSISTORISERAD X-y SKRIVARE 

Electro Instruments, Inc. 

. En ultramodern X-Y skrivare, som förutom aH den är helt tran
sistoriserad har många prestanda utöver det vanliga. Här några 
exempel: 

• Låg effektförbrukning. 
• Konstant, högt ingångsmotstånd. 
• Precisionstillverkade styrlister för noggrann isättning av 

papperet. 
• Förbättrad pappersfasthållning med hjälp aven 

vakuumalstrande centrifugalfläkt. 
• Skrivhastighet 62 cm/sek. Hög noggrannhet. 
• 20 olika känsligheter från 0,2 mV till 50 V per cm. 
• Driftsäker servomekanism. 
• Små dimensioner och låg vikt. 

Pappersformat: 275 x 425 mm eller 210 x 275 mm . 

Tillåten rumstemperatur: 0-550 C. 

Skrivhastighet: 62 cm/sek. 

Skalor: 0,5,1 .0, 2.5,5.0 mY/cm 
x l, x 10, X100, x 1000, X 10000. 

Noggrannhet: statisk 0,15 % och dynamisk 0,2 % 
av fullt skalutslag. 

Tidsaxelskala: 0,04, 0,1, 0,2, 0,4, 1 och 2 cm/sek. 

Ingångsimpedans: 1 Mohm på samtliga mätområden. 

Referensstandard: inbyggd kvicksilvercell. 

Effektförbrukning: 100 W. 

Begär närmare upplysningar från generalagenten 

TELEINSTRUMENT AB 
Härjedal.gatan 13 8 VÄLLINGBY Tel. 8712. 80, 377150 
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Enkel-virad förbindning 

i!==> 

© . Kl r)= 

Bunden-virad förbindning 

l - J @ I I 
I I 

Fig. 6 

Olika typer av virade förbindningar. Den virade tr6den best6r av förtent kappartr6d ca 0,2-2 mm i dia
meter. Stiften , som m6ste ho skorpa hörn , kon vara av förtent mössing, nickel-silver, monelmetoll eller fos
forbrons . 

Nyare utrustning med komponenter som arbetat i 1,5 6r from till mors 1963. 

Totalt antal kam-
Komponent- Antai 

Felfrekvens 
Förbindningstyp pan en ter eller i 'I, per 1000 

förbindningar 
timmar fel 

timmar 

Lödda förbindningar 411 750 3123726384 2 0,00006 
Virade förb indningar 190868 1 455486624 O -
Kontaktdon 

Honkontakter 99400 755341 440 O -
Honkantakter 49700 377 670 720 O .-

Integrerat elektroniskt switch-system vid Getwick flygplats. Total arbetstid 2 år eller mera from till 1963. 

Totalt antal kom-
Komponent- Antai 

Felfrekv~ns 
Förbindningstyp ponenter eller i 'lo per 1000 

förbindningar 
timmar fel 

timmar 

Virade förbindningar I 6750000 I 135 000 000 000 I 1 I 0,00000074 

förbindningar) används huvudsakligen för 
halvledarkomponenter och vid mikrokrets
tillverkning, exempelvis för mellanförbind
ningstrådar som skall förbindas mellan 
halvledarenheter och för tilledningstrådar 
till transistorelement. 

För att en mekaniskt riktig och lågresi
stiv kontakt skall erhållas vid termo-kom
pressionsförbindningar av detta slag måste 
följande villkor uppfyllas: 

1) Material och utrustning måste vara 
absolut rena. 

2) Kontaktregionen hos halvledaren mås
te ha låg specifik resistans, mindre än 
en ohmcm. 

3) Förbindningstrådarna skall vara böj
liga. 

4) Halvledaren skall värmas upp till en 
temperatur under eutektiska temperatu
ren för tråden och halvledaren, vanligen 
ca 20° C under denna temperatur. 

5) Trycket skall vara av storleksordning
en 700-1500 kpjcm·. 

6) Kontaktytorna får inte vara oxidera
de. Av denna orsak bör förbindningen 
utföras i en icke oxiderande gasatmo
sfär. 

Av särskilt intresse är förbindningar av 
guld- och aluminiumtrådar på kisel. För 
att minska resistansen hos kisel ytan i kon
taktpunkten kan man applicera en ytlig 
koncentration av störämnen som får indif
fundera i denna punkt. Man kan också 
åstadkomma detta genom att mikrolegera 
en tunn film av aluminium eller guld som 
förångas på ytan. I många fall kan både 
indiffusion av störämnen och metalIförång
ning utnyttjas. 

Materialet måste väljas så, att man inte 
får en likriktande kontakt; för detta ända
mål brukar man tillsätta störämnen av p
eller n-typ till guldet. Trådarna har van
ligtvis en diameter mellan 0,005 och 0,125 
mm. Guld-aluminiumkontakter har visat 
sig bli försämrade med tiden, särskilt vid 
hög temperatur, på grund av att det bildas 
en skör, purpurfärgad guld-aluminiumle
gering. Denna process har kallats för 
»Purple plague» (purpurpest) . 

Tre olika typer av förbindningar av ter· 
mokompressionstyp tillämpas f.n., se fig. 8. 

1) Kantförbindningar, se fig. 8a, i vilka 
tråden pressa-s mellan ett mejselliknande 
verktyg och den yta mot vilken den skall 
fästas. Verktyget är vanligtvis gjort av rost
fritt stål eller safir. 

2) »F ågelnäbbsförbindningar» (»Bird 
Beak Bond» J, se fig. Sb, liknar kantför
bindningar men är av mera kontrollerad 
form. 

3) Kulförbindningar (1i.Vail Head» eller 
»Ball Bond» J, se Hg. Se. Förbindelsetråden 
som matas fram genom ett kapillärrör upp-
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hettas till smältning och formar då en kula 
i änden på kapillärröret. Kulan pressas 
mot kontaktytan med hjälp av röret. 

Krympförbindningar 
Krympning är en metod ~tt förena en le· 
dare med exempelvis ett kontaktstift ge
nom kontrollerad kompression och mate
rialvandring i kontaktytan mellan metal
lerna. Ömsesidig materialöverföring i kon
taktytan orsakar en symmetrisk deforme
ring av de metall dela r som skall förbindas. 
Krympoperationen utföres med ett speciellt 
verktyg som antingen kan skötas manuellt 
eller med elkraft. Reproducerbarheten är 
viktig, och verktyget måste därför justeras 
ofta, så att man får det önskade krymp
djupet. 

International Electrical Commission, 
(lEC), har börjat arbeta med förslag till 
standardisering såväl ay krympareor och 
-dimensioner som av krympkontaktmateria
lets egenskaper. 

Kontaktdon 
Den viktigaste funktionen för kontaktdon 
är att möjliggöra en snabb hopkoppling och 
isärkoppling av olika apparatenheter. Kon
taktdonen måste dock ge lika goda kontak
ter som i permanenta förbindningar. 

Vid dimensionering av kontaktdon finns 
det många motstridiga fordringar att ta 
hänsyn till. Sålunda är högt kontakttryck 
önskvärt för att man skall få tillfredsstäl
lande kontakt. Detta resulterar emellertid 
i att det fordras stor kraft för att dra isär 
kontaktdonet, vilket är en nackdel. Låg
spänningskontakter förorsakar ofta kon
struktionssvårigheter, eftersom man vid 
lågspänning inte får den nedbrytning av 
oxider o.d. på kontaktytorna som man kan 
räkna med vid kontaktdon för högre spän
ningar. 

Cirkulära mångpoliga kontaktdon för 
hermetiskt tillslutna elektroniska utrust
ningar måste utrustas ' med speciella kon
taktdon exempelvis med skruvgängor. Även 
s.k. bajonettfattningar och s.k. push-pull
kopplingar börjar bli allt vanligare. Mate
rial för det yttre höljet av cirkulära kon
taktdon är vanligtvis aluminiumlegeringar, 
men mässing och rostfritt stål förekommer 
också. Isolationsmaterialet ikontaktdonen 
som håller kontaktstiften i läge tillverkas 
sedan lång tid tillbaka av fenolmassa, sär
skilda gummitätningar utnyttjas för att 
åstadkomma skydd mot fukt. Man har nu
mera också fenol- eller melåminplast med 
särskilda fyllnadsmaterial för speciella 
applikationer. Kiselgummi kan användas 
över ett mycket stort temperaturområde, 
men i vissa fall skadas det av fotogen eller 
andra vätskor och smörjmedel som använ
des i militära och civila flygplan. Under 
de senaste åx:en har fluorinerat kiselgum
mi utvecklats som har lika goda egenska
per som kisel. Vidare har man neopren, 
vilket inte påverkas av ozon och ultravio
lett ljus och som har exceptionellt goda 
isolationsegenska per. 
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Fig. 7 

Svetsning med hjälp av styrd elektronstråle (t.v.) 
och med hjälp av laserstråle (t.h.). 

Fig. 8 

Olika typer av termokompressions-förbindningar. 
a) kantförbindning, b) . fågelnäbbsförbindning. , 
~) kulförbindning. 

Bl.a. på grund av svårigheten att löda 
in kablar till mångpoliga miniatyrkontakt
don utnyttjas ofta krympförbindningar till 
stiften i dessa. 

Kontaktdon för tryckta kretskort 
Det finns speciella specifikationer för an
slutningsdon till kretskort, men dessa spe
cifikationer innefattar inte några uppgifter 
om utbytbarhet eller om kontakternas elek
triska egenskaper. 

Försök har utförts för att undersöka kon
taktdon för tryckta kretsar. De miljöprov 
som gjorts har bestått bl.a. av mekaniska 
prov, värmeprov, prov i saltdimma, i fukt 
och i industriell atmosfär. Ett antal olika 
ytbeläggningar på kontakterna har provats 
och vissa mätningar har gjorts för att fast
ställa ev. försämring i fysikaliska och elek
triska data. Det har visat sig att få kontakt
don av detta slag klarar nyssnämnda prov 
på ett tillfredsställande sätt. 

Tillförlitlighet 
Några siffror som visar tillförlitligheten 
hos kontaktdon av olika slag visas i tab. L 
Av denna tabell framgår att virade för
bindningar har lägsta felfrekvensen. I to
talt ca 7 miljoner förbindningar förekom 
endast ett fel (mekaniskt avbrott). För 

.applikationer då maximum tillförlitlighet 
krävs förefaller virade ledningar vara bäst. 

Det totala antalet löd förbindningar för 
vilka tillfredsställande informationer före
ligger är ca 3 miljoner med 44,6 miljoner 
komponenttimmar; för dessa erhölls ett 
totalt antal fel av 114, motsvarande en total 
felfrekvens av approximativt 0,00025 % 
per 1000 timmar. 

Tyvärr finns det f.n. ingen jämförbar 
siffra för svetsade kontakter. 

Felprocenten i fråga om kontaktdon är 
lägre än man är benägen att tro, men å 
andra sidan måste man hålla i minnet att 
dylika kontaktdon i allmänhet endast ut
nyttjas under gynnsamma miljöbetingelser. 

Sammanfattning 
En tendens mot ökad användning av svets
ning för att åstadkomma elektriska för
bindningar inom elektroniken kan konsta
teras. Lödförbindningar kommer dock att 
användas i stor utsträckning även i fram
tiden. Förbättrade lödmetoder kan emotses. 

De virade kontakterna ställer stora krav 
på utrymme, men i de fall då högsta till
förlitlighet under svåra miljö förhållanden 
är en nödvändighet är denna förbindning 
oöverträffad. 

Krympta förbindningar tillämpas i viss 
utsträckning för miniatyrkontaktdon, men 
man kan skönja vissa begränsningar hos 
denna förbindningsmetod med hänsyn till 
verktygsslitage m.m. 

Elektronstråle- och lasersvetsning för 
åstadkommande av elektriska förbindning
ar befinner sig på experimentstadiet, men 
erbjuder redan nu intressanta möjligheter 
inom mikroelektroniken. • 
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CIVILINGENJÖR 
GERHARD WESTERBERG 

Ett modulsystem för räknekretsar 

har utvecklats på Transistorgruppen 

vid Kungl. Tekniska högskolan. Sy

stemet presenteras här av konstruk

tören. 

Miniatyrkomponenter och transistorer 
har möjliggjort uppbyggnad av logikmo
dulsystem bestående av logiska kretsar i 
kompakt blockform. I en del sådana mo
dulsystem som utvecklats under senare år 
är emellertid modulerna ofta skrymmande 
eller för dyra. I vissa fall är enheterna ut
formade på ett sådant sätt, att praktiska 
problem uppstår vid montering till större 
funktionsenheter . 

Synnerligen önskvärt är att de olika mo
dulerna i ett modulsystem har samma höjd, 
enär annars den högsta enheten kommer 
att medföra onödigt slöseri med utrymme. 
Vidare är det önskvärt att modulernas Y t
termått är lika, planeringen av den meka
niska utformningen av subsystem under
lättas då. Ledningsplaneringen underlättas 
om spänningsutgångarna och andra anslut
ningar, som ev. är gemensamma för flera 
av kretsarna, ges samma sockelplacering. 
Önskvärt är att typkretsarna skall kunna 
modifieras med hänsyn till speciella öns· 
kemål. Slutligen bör modulerna naturligt
vis vara så små som möjligt, men mini at y
rieöeringen får ej drivas så långt att hanter
barheten blir lidande. 

Med utgångspunkt i här angivna syn
punkter har ett mikromodulsystem för 
räknekretsar utvecklats vid Transistorgrup. 

l Detta modulsystem har även behandlats i en 
artikel i tidskriften Elteknik 6/1963, h. 4. 
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OCH·grind med invertering på 
en av ingångarna 
AND- gate with input C inverted . 

ELLER-grind 
OR-gate 

Bistabil vippa med ett· och nall-
ställning 
Flip·flap with set ond reset inputs 

Bistabil vippa, binärräknare 
Binory counter 

. 
Monostabil vippa 
Monostable flip-flap 

Astabil vippa med synkronisering 
Astable flip-flap vith on input for 
synchronization 

Förstärkare med invertering 
(på utgången) 
Amplifier with inverted output 

Fördröjande krets 
Delay 

'/ 



n tör logiska kretsa'r 

pen vid Kungl. Tekniska högskolan i Stock
holm, Institutionen för tillämpad elektro
nik. Modulerna i detta modulsystem be
nämnes i fortsättningen )logikmodulen. 

Symboler och definitioner 
Vid arbete med logiska kretsar krävs ett 
symbolsystem för schemamässigt åskådlig
görande av de rent logiska funktionerna. 
Sedan något år tillbaka finns av Svenska 
Elektriska Kommissionen (SEK) utarbe
tade normer för svenska staudardsymboler 
för logikscheman, SEN 012508. De vanli
gaste symbolerna visas i fig. 1. 

Enhetskretsar eller moduler utför ofta 
en enkel logisk funktion, som kan åskåd
liggöras med en av de logiksymboler som 
visas i fig. 1. Det är dock vanskligt att 

Fig. 1. 

Några vanliga symbaler i logiksehemon. 

Some common symbols of logic eireuits. 

g ?_a blCl'd l 

C ' 

d 

Fig. 2-

logisk krets för funktionerna a b (e+d) . 

logie eireuit for the funclions a b (e+d). 

identifiera enhetskretsar eller moduler 
med rena logiksymboler, emedan vissa så
dana kretsar byter funktion om man låter 
de två mot »etta» och »nolla» svarande 
spänningsIDvaerna växla betydelse till 
) nolla) och »etta». Dessutom kan vissa 
kretsar ges olika logiska funktioner, bero
ende på hur de kopplas ihop med kringlig
gande enheter även då nivåernas betydelse 
bibehålles. Vill man identifiera en krets 
med den logiksymbol som den vanligen re
presenterar, bör symbolen förses med ett 
tecken, exempelvis begynnelsebokstaven i 
modulens benämning. 

I det beskrivna modulsystemet användes 
pnp-transistorer, varför kollektorerna ar
betar på negativ spänningsnivå. Logisk etta 
får här representeras av negativ spänning 

och nolla av spänningen noll eller i verk
ligheten av några tiondels volt negativ 
spänning på grund av spänningsfall över 
dioder och ledande transistorer. 

Som framgår av fig. l betecknas de lo
giska variablerna med små bokstäver. Om 
a indikerar det ena av två möjliga tillstånd, 

så indikerar alltså 'ii det motsatta eller 'in
verterade tillståndet. 

I register förekommer ofta ett flertal 
vippor. Dessa betecknas i fortsättningen 
med stora bokstäver, A, B, G, D osv. samt 

respektive utgångar a "il, b b, c C, d d, osv. 
Från en utgång a, b, c, d, osv. erhålles ne
gativ signal när respektive vippa är ett-

ställd, från a, b, C, d osv. erhålles negati~ 
signal när vipporna är nollställda. Detta är 

!,-,-19 rrm .... 

~
5:': 8 . 
o o 
1 2 3 

0,2" 

a-O,l" 

Fig.3. 

Modulernas yttermött. 

Dimensions of the modules. 
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Fig. 4. Modultobell. Table af modules . 
--"O 

Beteckning 
Krets- och sockelkoppling Logi ksymbol för Belastbarhet 
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.~. 

Sno bh bet 

= 15 ns fördröjning per steg i 
en kedja kaskadkopplade l-steg 

I 

= 15 ns fördröjning per steg i 
en kedja kaskadkopplade N-steg 

~=0,1 ps 

I 
I 

'" 
4 MHz räknefrekv. abeJ.; 2 MHz 
bel. med 5D eller 51 eller 5N ; = 0,1 ps carrytid i en 4-stegs 
binärröknare. 

l-

I~' 

Effekt
utveckling 

2x15 mW 

Statiskt 
"2x17 mW 

Statiskt 
17mW 

• 

Statiskt 50 mW 
Dynamiskt 
(abel.) max. 
60 mW 

dock ej någon standardkonvention utan de
finieras för de speciella logikmodulerna 
på så sätt som beskrives i det följande. 
Man kan givetvis även bestämma, att noll
potential får utgöra etta och negativ spän
ning nolla. Detta medför i stort sett endast 
att de logiska uttryck som beskriver kret
sarna ändrar utseende på ett lagbundet 
sätt. 

Det sätt på vilket kretsarna skall sam
arbeta kan alltså, förutom med logiksym
boler, åskådliggöras med logiska ekvatio
ner som framgår av fig. 2. Enligt ekvatio
nen eller schemat erhålles en utsignal p 
när signaler påtryckes a och b, och c eller 
d samtidigt. 

En logisk funktion kan realiseras på oli
ka sätt. Man strävar ofta efter den lösning 
som ger minsta antalet grundkretsar. För 
enklare funktioner brukar man ganska lätt 
intuitivt finna den optimala lösningen. För 
mer oöverskådliga funktioner är det lämp
ligt att uttrycka systemet i form av ekva
tioner som kan förenklas, rent algebraiskt 
eller med hjälp av speciella förenklings
metoder. Några samband, som är av in
tresse bl.a. vid algebraiska förenklingar, 
anges här nedan. 

a+O=a a'O=O 
a+l=l a'l=a 
a+a= a a'a=a 
a+a=l a'a=O 
a+ab=a a(a+b)=a 
a+ab= a+b a(a+b) = ab 
a (b+c) =ab+ac (a+b) (a+c) =a+bc 
a+ b+c+ ... +n=li·7J·c: ... ·n 
a' b· c' .... n=a+7J+c+ ... +-;; 

Spänningsnivåer 
Som ovan antytts arbetar modulerna med 
negativ kollektorspänning genom att pnp
transistorer användes. Drivspänningarna 
utgör -6 V ± 5 %+6 V± 5 % . Givetvis 
har man normalt betydligt större 'spän
ningsmarginaler än ± 5 % . Denna siffra har 
använts vid beräkning av svåraste belast
ningsfall för vissa moduler. 

Logisk etta representeras av negativ 
spänning till beloppet minst 3,5 V, nolla 
representeras ideellt av jordpotentialen. I 
verkligheten tolererar man -0,7 V på grund 
av spänningsfall över bottnade transistorer 
och dioder i framriktningen. För omställ
ning av vippor användes normalt positiva 
spänningsflanker. Det kan nämnas att de 
marginalberäkningar som genomförs i 
fortsättningen för de olika logikmodulerna 
har verifierats med mätningar från -400 C 
och upp till +70 0 C. 

Modulernas uppbyggnad 
Modulernas ytterdimensioner visas i fig. 3. 
Kretsarna är ingjutna i en kåpa med i fig. 
3 angivna dimensioner. Härigenom möj· 
liggöres uppskattningsvis tre gånger högre 
packningstäthet än som erhålles vid kon
ventionell kretsuppbyggnad. Då samt
liga anslutningar utgår från en sida och 
med ett inbördes avstånd av 0,2 tum kan 

enheterna mycket lätt monteras på hål
stansade kretskort med 0,1 tum standard
delning. Utgångarna är placerade i två ra
der för att ge god mekanisk stabilitet. För 
närvarande innehåller systemet fem enhe
ter enligt tabellen i fig. 4. 

Diodgrind.modulen 
Diodgrindmodulen innehåller två diodgrin
dar av det utseende som framgår av fig. 5a. 
Negativ utsignal, dvs. »etta», erhålles en
dast när grindens samtliga ingångar a, b 
och c ligger på negativ spänning. Med den 
representation vi valt, fungerar grinden 
alltså som OCH-grind. Låter vi istället jord
potential representera »etta» erhålles jord-

Kännetecknande för utvecklingen 
inom mikroelektroniken är att allt 

J 

större krets komplex byggs in i en 
halvledarkristall eller appliceras 
på en plan yta genom förångning. 
Denna teknik bearbetas sedan ett 
par år tillbaka bl.a_ på Transis
torgruppen vid Kungl. Tekniska 
H ögskolan_ Som ett första steg i 
Transistorgruppens mikroelektro
nikprogram utvecklades de i fö
religgande artikel beskrivna »10-
gikmodulerna». Dessa är upp
byggda av konventionella kompo
nenter som hopmonterats med 
hjälp av speciella fixturer och in
gjutits. Byggblock av det här sla
get har visat sig få en stigande 
användning, även om mer avan
cerade tillämpningar successivt 
kommer att övertas av integrera
de kretsar. 

potential på utgången om a, b eller c bin
des till jord, dvs. anordningen fungerar då 
som ELLER-grind. 

Vid arbete med denna grind måste man 
hålla i minnet, att dioderna har ett relativt 
stort framspänningsfall. Detta framgår av 
fig. 6, som visar 1d,=j(Ua) i framriktning
en. Denna framspänningskurva utgör en 
gränskurva genom att dioder, som har en 
större framspänning (vid aktuella ström
mar), ej användes i modulerna. Vid nomi
nell drivspänning (-6 V) och med en 
diodingång jordad passeras dioden av ca 
2,5 mA, vilket enligt fig. 6 ger ca 0,43 V 
framspänning. Om jordningen sker via en 
bottnad transistor, som är hårt belastad, 
kan utsignalen X vid »nolla» uppgå till ca 
0,7 V. Marginalförsämringen på grund av 
diodernas backströmmar är här av mindre 

_ betydelse, genom att läckströmmen för en 
diod är mycket låg jämfört med den ström 
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Diodgrind. al Principschema . bl Utgångarnas placeringar sedda från modulernas sockelsida. Framspänningskurva för en diod . 

Diade gate. al Circuit Bl Bottom view of output connectians. Forward voltage curve of a diade . 

som leds genom motståndet, när någon av 
ingångarna är jordad. Läckströmmen får 
vid 6 V vara högst -100 ilA (vid 70 0 C), 
vilket värde utgör en sorteringsgräns. 

Inverterar-modulen 
Inve~terarmodulen innehåller två förstär· 
karsteg dimensionerade enligt fig. 7. In
tressanta storheter för denna krets är be
lastbarhet, effektutveckling och snabbhet. 

Man brukar sätta som krav på en krets 
. av detta slag, att den skall förmå driva ett 

Fig 9a 

A r------l 
I I 
I Rl I 
I I 
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visst antal liknande kretsar. Preliminärt 
uppställer vi här villkoret, att ett I-steg 
skall kunna driva minst fem D-steg, enligt 
fig. 9a och b. 

Kretsens belastbarhet bestämmes till 
största delen av transistorns likströmsför
stärkning B vid den aktuella belastningen. 
Fig. 10 visar typiska kurvskaror Ic=f(Uc) 
för några transistorer 2N711A (Texas In· 
struments), som kommit till användning i 
modulerna. Mätningar på flera exemplar 
visar, att minst 90 % av transistorerna hål-

I 
I 
I L __ 

I 
I r----, 
I-t O 

__ -I L-,-_-l 

ler ett B·värde som är större än 30 vid 
10-25 mA kollektorström. Vi skall utföra 
en approximativ beräkning av statiska be
lastbarheten under förutsättning av att 
B:::::' 30. 

Från början förutsättes vidare att kret
sen arbetar vid exakt nominella spänning
ar, dvs. ± 6 V (=+= E), samt att resistanserna 
håller nominella värden. De olika storhe
ter som användes i räkningarna utgöres, 
förutom B och E, av Ic=belastningsström 
på utgången av ett steg; IB=drivström på 

8 r--------, 
I I 
I I 
I I 

I 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I DV I 
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Fig. 7 .. 

Invertersteg. R1 =R,=2,2 kohm ±5 %
, R.=12 kohm 

±5 'I" C= 40 pF ±20 '/" T= T12N711 eller Philips 
ASZ21. 

Inverter. 

basen; Uo=kollektorspänning; UB=bas
spänning; Ua=framspänning över ledande 
diod. 
Drivströmmen får här värdet 

IB=[(E-Ua-UB)/ (R4+R2 )]-

[(E+UB)/Ra] (l) 

Kollektorn kan belastas med maximalt 

10",a",=B{[(E-Ua-UB)/(R4+R2 )]-

-[(E+UB)/Ra]) (2) 

En grind belastar kollektorn med 

Fig.9. 

o) Typiskt belastningsfall för elt inverterarsteg (A) 
som styr liknande steg (B) via diodgrindar (D). b) Ek· 
vivalent belostningsschema för elt inverterorsteg, be· 
lostot med diodgrindar. 

a) Typicol lood configuration for on inverter. 
b) EquivoleDt circuit of inverter (A) in fig. 90. 

-6V Utg&ng IAgang o 

5 6 

-SV Utgang Ing&ng +IV 

Fig.8 

Invertermodul typ 21 sedd från sockelsidan. Stiften 1 och 5 anslutes eventuellt till -6 V, stiften 2 och 6 
utgör signalutgångar, 3 och 7 signalingångar, ,4 anslutes till +6 V och 8 anslutes till jord. 

Inverter module 21. 

En I-utgång förmår driva n grindar 

n=lo",ao;/lol (4) 

Med insättning av värdena R1 =R2=2,2 
kohm, Ra=12 kohm, R4=2,2 kohm, UB= 
=0,5 V, U 0=0,3 V, U a=0,4 V erhålles 

n= 7 grindar 

De här uträknade värdena svarar mot 
idealfaIlet att såväl drivspänningar som re-

Fig 9b 

R4 

OV 
+ v 

sistanser håller nominella värden. För tran
sistorns och diodens egenskaper har där
emot antagits för detta belastningsfall 
ogynnsamma egenskaper. 

Man frågar sig nu, hur mycket resistans
värdena kan avvika, innan n sjunker till 5. 
Vi antar här, att den relativa avvikelsen Ll 
är lika åt båda hållen. Vid uträkning av 
l B antas R4 och R2 få för höga värden och 
Ra för lågt värde. En minskning av R4 ger 
ogynnsamt hög belastningsström på kol
lektorsidan. 

-6V 
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Fig. 10. Fig. 11. 

Typiska kollektorkurvskaror för några transistorer Kedja av invertersteg för mätning av fördräjning. Med 10 steg i kedjan inträffar flanken y ca 0,15 p.s efter 
2N711A från Texas Instruments. För basströmmen den inkommande flanken x, dvs fördröjningen per steg är ca 15 ns . 
gäller 50 p.A ökning för varje steg. I kurvorna mot· 
svarar en ruta 0,5 V horisontellt och och 5 mA ver· A cascade of inverters for measuring of delay. 
tikal!. 

Typical collec!or curves for same 2N711A tron· 
sistors. 

Ekv. (l) och (3) skrives nu 

IB={ (E-UB-U,,)/[(R4+R2 ) (1+ 
+.1)J)-{ (E+UB)/[Ra(l-A)J) (l)' 

101 = (E-Uo-U,,) j[R4 (1-A)] (3)' 

Med de nominella värdena för spänning· 
ar och resistanser som tidigare använts, er· 
hälles för nI = 5 

A=O,lO 

Fig 14 
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Låter vi dessutom drivspänrungarna av· 
vika på ogynnsamt sätt med 5 % (-5,7 
V+6,3 V) reduceras A för n=5 till 7 %. 

Om vi tillåter en ökande spänningsavvi
kelse, kommer alltså haven på motstånds
toleranserna att öka och vice versa. Nu är 
det i praktiken inget större problem att 
hålla spänningarnas absolutvärden inom 
5 %, varför man kan anse att vårt prelimi
nära antagande n > 5 är väl uppfyllt, spe-

Fig 15 

05 

01 

ciellt som man normalt använder 5 % mot
stånd. Ytterligare en gynnsam faktor är, 
att spänningarnas absolutvärde vid stör
ningar normalt ändras åt samma håll och 
ej åt olika håll, som här antagits. 

Dimensioneringen av motstånden R4, R2 

och Ra har bestämts aven kompromiss 
mellan flera önskemål. Man bör givetvis 
använda standardvärden. 

J 
T 

l 
1 



DV 
+6V 

fig . 12. 

NANO·krets. R1 =R,=R.=2,2 kohm ±5 0/0, R.=12 
kohm ±5 0/0, C=40 pF ±20 %. 

NANO·cirquit. 

Önskemålet att hålla effektutvecklingen 
nere har medfört relativt höga R·värden. 
För högre ström- och effektvärden visade 
det sig, att kretsen blev något snabbare. 
Med de snabba transistorer, som här an
vändes kan mätning av snabbheten på ett 
enda steg vara förknippad med vissa svå
righeter. Vid mätning av fördröjningen 
längs en kedja bestående av 10 steg enligt 
fig. 11, erhålles en fördröjning från in-

Fig. 14. 

NANO-steg med porallellkopplade utgångar. 

NANO-cirquits with outputs connecled in paralIeI. 

Fig. 15. 

Sättgrindmodul. C=40 pF ±20 Ofo, R=2,2 kohm 
± 10 % , O=OA90. Stiften 2 och 6 är pulsingångar, 
3 och 7 likspänningsingångar samt 4 och 8 pulsut
gångar. 

Set gote module . 

Fig. 16. 

Sättgrindens funktion. Här har tillfälligt frångåtts 
konventionen att lagisk eHa är negativ spännings_ 
nivå. Jordpotentialen representerar etta. Nedtill t.h. 
symbol. 

Funclion of the set gote. 

Fig. 13. 

N-modul sedd från sockels idan. Stift 1 är ingång a, 2 ingång b och 3 ingång c, 4 anslutes till + 6 V, 5 till 
-6 V och 6 till -6 V, 7 är utgång och 8 jord. 

\ 

Bottom view of N module. 

gång till utgång av ca 0,15 flS, dvs. ca 15 
ns/steg. 

NAND.modulen 
N-modulen innehåller en diodgrind åtföljd 
av ett förstärkarsteg, enligt fig. 12. I fig. 
13 visas utgångarna sedda från sockelsidan. 

Förstärkarsteget i N-modulen är i stort 
sett identiskt med I-steget. 

Då NAND- eller NOR-kretsen är mycket 

Fig 16 

A 

-6!t+--~ 
B 

A'B 

vanlig som byggelement i digitala utrust
ningar, kan det kanske vara på sin plats att 
säga några ord om benämningen för denna 
krets. Då vi valt att låta negativ spän
ning betyda »etta, och jordpotential ,nollu 
arbetar diodgrinden i steget som OCH
grind, förstärkarsteget inverterar sedan 
funktionen. Detta har gett namnet NAND, 
som eventuellt skulle kunna försvenskas 
till ,NOCH». Har man istället valt att låta 

+--1 ..........I~-
A~ 
B ~A'B 
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-6V s 6 7 

Rl 

av 
+6V 4 

Fig. 17 .. Fig.18_ 

Bistabil vippa. Rl =l kahm ±5 0/0, R,=3,3 kahm ±5 0/ 0, R.=22 kahm 
±5 'lo, C=40 pF ±20 'lo. 

Vippmadui Vb sedd från sackelsidan. 1 nallställning, 2 kallektarutgång Kl ' 3 basutgång 
B,,4 anslutes till + 6 V, 5 anslutes till -6 V, 6 kallektarutgång K" 7 basutgång B" 8 an
slutes till jard. 

Flip·flap 

jordpotential utgöra logisk etta och nega· 
tiv potential nolla, kommer grinden att 
fungera som ELLER-grind och man be
nämner enheten NOR-krets. Den logiska 
symbol, som bäst beskriver NAND-kretsen 
enligt fig. 12, utgör en standardsymbol för 
OCH-grind, där inverteringen i steget anges 
med en ring på utgången. Viss försiktighet 
måste iakttagas när man symboliskt åskåd
liggör en parallellkoppling av flera NA D
utgångar. Vid direkt hopkoppling av kol
lektorutgångarna bildar dessa en OCH
grind, som bör utritas enligt fig. 14 om ej 

Fig 20a 

-6V 

2MHZ~_6V 
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A 

Flip-flap, battam view 

speciell kretssymbol användes för NAND
steget. 

Sättgrind-modulen 
Sättgrindmodulen innehåller två sättgrin
dar enligt fig. 15. Sätt grinden innehåller 
ett motstånd, en kondensator och en diod 
där flanker eller snabba pulser grindas 
ihop med likspänningsnivåer genom förin
ställning av kondensatorspänningen enligt 
fig. 16. Likspänningsnivån måste här på
tryckas i god tid före den puls eller flank 
som skall passera genom grinden, detta 

B 

genom att kondensatorn erhåller sin förin
ställning genom ett motstånd. Sättgrindar 
användes bl.a. som mellansteg mellan vip
porria i binärräknare eller skiftregister. 

Modulen bistabil vippa 
Vippmodulen utgöres aven ren vippa samt 
en nollställningsdiod. Dimensioneringen 
framgår av fig. 17 och sockelkopplingen 
av fig. 18. 

Även vid vippan intresserar man sig i 
första hand för belastbarhet, snabbhet och 
effektutveckling. Två typiska belastnings-

I T 
c D 



Fig. 19. 

Olika belastningsfall för bistabil vippa. a) Belastning i form av diodgrindar b) Vippans utgångar belastas resistivt till jord. 

Various load cases for flip· flop . 

fall visas i fig. 19. I fig. 19a tänker man sig 
vippan belastad med enbart diodgrindar 
(2D). Förhållandena blir likartade vid be
lastning med 1- eller NAND·kretsar, när 
kopplingen sker via dioder. En NAND
krets belastar dock något mindre än en 
ren diodgrind, varför vi endast diskuterar 
detta senare fall. I Hg. 19b tynges utgång
arna ner av resistanser till jord. Detta be
lastningsfall förekommer bl.a. när vippan 
driver bufferts teg via en resistans till buf
fertstegets basingång. 

I fig. 19a har vi ett belastnings fall, som 

Fig 20b 

UA 
1 MHz 

UB 
500kHz 

Uc 
250kHz J \. 

UD 

125 kHZr:1 

Flank y 

Fig . 20. 

är mycket snarlikt det som behandlats i 
samband med I-kretsen. Vi förutsätter 
även här en likströmsförstärkning av B::::" 30 
när transistorn är ledande. Högra transis· 
torn antages leda. Vi låter detta tillstånd 
betyda lagrad »etta» och det motsatta (när 
vänstra transistorn leder) lagrad »nolla». 

Om man förutsätter, att endast höger kol
lektor är belastad erhålles för bas- och 
kollektorströmmarna 

I B= [(E-U B) / (R 1+ R2)]

-[(E+UB ) / R3 ] 

Fig 20e 

"-

o) Fyra slegs binörräknare (A-D) beloslod med diodgrindar, R,=l kohm, R3 =2,2 kohm. 
b) Kurvformer. c) Uppmätta kurvformer. 

a) Four slage binory counler (A· D) loaded by diode gales . b) and c) Pulse shopes of 

Ihe counler. 

10 = [(E-Ua) / R1]+ 
+[(E-UC-Ua)/R4]nl 

ICma",=B lo 

Vi antar nominella värden på drivspän
ningar E=6 V, samt R 1= 1 kohm, R 2=2,2 
kohm, R 3=18 kohm, R 4=2,2 kohm, Uo= 
=0,5 V, Uc=0,3 V, Ua= 0,4 V. 

Då erhålles 

10 = 1,36 mA 
I c= 5,7+n1 • 2,41 mA 

I c ma",=40,8 mA 
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x v 

Fig.21 

Skift- I 
puls 

A 

av 

Skiftregister med Vb· och S·moduler. 

I 

Shift register with Vb ond S modules. 

I 

Härur erhålles för nominella drivspän
ningar och resistansvärden det maximala 
antal grindar som statiskt kan belasta ena 
kollektorn utan att vippan ändrar läge. 

Detta antal blir 

Detta statiska betraktelsesätt är ej till
fyllest i t.ex. binärräknar- och skiftregister-

Fig. 24 . 

Standardunderlag för kretskort till moduler. Overst 
visas exempel på ledningsmönster. 

Standard layout for pe-card for modules . 
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B c 

I I 

kopplingar där vipporna i snabb följd änd
rar innehåll. En fyra stegs binärräknare 
enligt fig. 20 som stegas fram med hög fre
kvens får representera ett dynamiskt drift
fall. (Endast tre av de fyra stegen A, B, C 
och D är utritade.) Den binärräknande 
funktionen erhålles genom att vipporna 
drives via sättgrindar (R l , Cl och Dl), där 
vippans lägen »minns» i grindarnas kon
densatorer. 

Fig.25 

I 

D 

r4~-4------~------~V 
~--I--~-..----<> x 

I T 

För att en naturtrogen drivning skall er
hållas av första räknaren A drives denna 
från ett I-steg, vars kollektor genom spän
ningsdelaren R2-Rg avger ett pulståg av 
ca 4 V amplitud, vilket ungefär svarar mot 
utspänningen från ett obelastat binärräk
narsteg. 

Vid en räknefrekvens av 4 MHz kunde 
steget A belastas med en grind på vardera 
kollektorn, B (2 MHz) med åtta grind~r, 

Hjälpmedel för tillverkning av de artikeln beskrivna modulerna. 

Tools for module making. 



I 
Belastning 

F 

a b g 

Fig. 22 

Grindkrets för generering av funktionen F= ab+ cd+efghi. 

Gate circuit far generating the fundian F= ab + cd+ efghi. 

C (l MHz) med sex och D (500 kHz) med 
sju grindar på vardera kollektorn. Driv
spänningarna för hela räknaren kunde un
der dessa betingelser varieras mer än ± 10 
% oberoende av varandra. 

För att gardera sig mot att samtliga steg 
aven tillfällighet samarbetade ovanligt 
väl, prövades i position B 35 olika vippor, 
slumpmässigt valda ur en serie på 100 

Fig.26 

stycken. Vid detta experiment belastades 
vardera kollektorn i B med fem grindar_ 
Samtliga 35 vippor klarade denna test. 

För belastningar av den typ som visas i 
fig. 19b är binärräknarkopplingen relativt 
känslig. Belastningar av detta slag tär både 
på tillgängliga strömförstärkningsmargi
naler och utspänningsamplituder från vip
porna. Acceptabla spänningsmarginaler 
för ett binärs teg vid 2 MHz räknefrekvens 

Fig.23 

Funktionen abc+def+ ghi genererad med NANO
kretsar. 

The fundian abc+def+ghi generated by 
NANO-circuits . 

erhålles om RfI) ej tillåtes understiga l 
kohm_ 

Man är ofta beroende av fördröjningen, 
eller carrytiden, längs räknaren, dvs. tiden 
från flank x i fig. 20b till flank r, då sista 
steget i räknaren slår om. För helt obelas
tad räknare (4 steg) utgör denna fördröj
ning ca 100 /J-S. Med en belastning av fem 
diodgrindar på varje kollektor sjunker för
dröjningen till ca 85 /J-S. 

~86 

T.v. kartstativ till utrustningen för numerisk styrning av Transistorgruppens elektronstrålefrös. T.h. några av kretskorten för styrapparaturen. 

left : Rack far RC-cards far a cantroi camputer far an eledran milling-machine . Right: Same PC-cards far the controi camputer. 

ELEKTRONIK 3 - 1964 77 

/ 



Digital "vinkelavkännare" 

Theta Instrument Corp., USA, har utveck
lat en yinkelavkännande anordning, »Deci
trak» som lämnar en digital utgångssignal, 
som presenteras på en digitalindikator 
med fyra sifferenheter. Se fig. 1. Förutom 
av själva .givaren och indikatorenheten be
står utrustningen aven enkel och okritisk 
grindenhet, som fördelar signalerna från 
givaren till rätt sifferenhet i indikatorn. 

Uppbyggnad 
Den vinkelavkännande givaren innehåller 
två kodplattor, se fig. 2, vardera försedda 
med en släpring och två kommutatorer. 
Man har alltså en kommutator för var och 
en av de fyra sifferenheterna i indikator
enheten. Sammanlagt sex borstar (F) fin-

nes, en för varje kommutator och släpring 
i de två kodplattorna. När givarens axel 
vrides flyttas släpringen och de två borstar
na fram över vänstra kodplattans släpring 
E och de två kommutatorerna C och D. 

Som framgår av fig. 2 är kommutatorer
na uppdelade i ett antal segment, varje 
segment representerar en siffra. Den vänst
ra kodplattan i fig. 2 innehåller kommu
tatorerna för ental (D) och tiotal (C). 
Kommutatorn för ental är uppdelad i 100 
segment och den för tiotal i 10 segment. 

När givaraxeln vridits ett varv överföres 
via ett intermittent kuggdreven vridnings
rörelse till den axel som uppbär borstarna 
för den högra kodplattan. De~na vridnings
rörelse motsvarar en förflyttning av bors-

tarna ett steg på kommutatorn B som sva
rar mot hundratalen. Denna kommutator 
har 40 segment. När borsten för kommuta
torn B framflyttats 10 segment har borsten 
för kommutator A som svarar mot tusen
talen framflyttats ett segment. Efter 40 
varv på givarens ingående axel har tydli
gen borstarna för den högra kodplattan 
vridits ett varv. Totalt kan man således 
med denna anordning indikera tal upp till 
siffran 3999. 

I kommutatorerna är de segment som 
representerar en viss siffra sammankopp
lade. Från kommutatorerna för en-, tio
och hundratalen finns det därför 10 ut
gående ledningar för siffrorna O, l , 2 . . . 9 
och från kommutatorn för tuseiital 4 ut-

TusenIaI Hundralal Tiolal Enlal 

c 

Fi g.2. 

Principskiss för givarenheten med dess tv& kodskivar försedda med kammu
tatarer.(A) Kommutator för tusental, (B) Kommutator för hundratal, (C) K~m
mutatar för tiotal, (D) Kommutator för ental, (E) Släpringar, (F) Borstar, 
(G) Intermittent växel. 

78 ELEKTRONIK 3 - 1964 

Fig. 3 

j[R~98 
.. 

L 
C .. 
." 
C 

~ 

Jr 

4 10 10 10 

I 
~,~ , 
:;.~ 
:i: ". >-

I ).~ 

;~::;; 

Principskiss för . Decitrak»·systemet. 

J 



gående ledningar för siffrorna O, l, 2 och 3. 
De olika ledningarna är kopplade till se
parata ingångar på grindenheten. Från 
grindenheten går en ledning till varje siff
ra i indikatorenheten - i exemplet i fig. 2 
sålunda 10+10+10+4=34 st. Grindenhe
tens uppgift är att förhindra felindikering 
i sådana fall då borstarna övergår från ett 
läge till ett annat och därvid överbryggar 
två segment i kommutatorerna. 

I indikatorenheten ingår fyra sifferenhe
ter. Varje sifferenhet, se fig. 3, innehåller 
en lampa för varje siffra, när en signal 
kommer in för t.ex. lampan för siffran l 
projiceras en etta på sifferenhetens panel. 

»Decitrak» kan erhållas i flera olika ut
föranden, exempelvis för indikering av 

l"~ /1.;___ Indikatorenhet O''''''''7f. 

l..,.",ft\4I_:~:J 
Givare ~-.: = Radskrivare 
~g • 

Fig. 4 

Principskiss över hur "Decitrak» kan användas för 
att ge digital avläsning och registrering vid vägning 
med fjädervåg. 

Fig. 1 

. Decitrak» lämnar en digital utsignal som presenteras på en 
fyrsiffrig indikatorenhet. På bilden visas själva givaren 
och den tillhörande indikatorenheten. 

H är presenteras en vinkelavkännare 

som ger en digital utsignal för presentation 

på en fyrsiffrig indikatorenhet. 

359,9°, ± 179,9°, 9999; noggrannheten ar 
± l siffra. 

AunvändIUngsoIDråden 
I fig. 4 visas hur Decitrak kan användas för 
registrering och indikering vid vägning 
med fjädervåg. Givarenheten är här kopp
lad till vågvisarens axel. När vågvisarens 
axel vrides lämnar givaren en signal via 
grindenheten dels till indikatorenheten, 
dels till en radskrivare med vilken vikter
na skrivs ut på en remsa. En förutsättning 
för att Decitrak skall kunna användas på 
detta sätt är att givaren förses med kod· 
skivor som är anpassade till vågens skala. 

I fig. 6 visas hur Decitrak kan använ· 
das för att indikera riktningen aven an-

Fig. 5 

, Decitrak. kopplad till en radskrivare, som skriver 
ut registrerade vinkelvärden. 

tenn, t.ex. för satellitspårning. Här används 
två utrustningar, en för indikering av ele
vationsvinkeln och en för azimutvinkeln. 
Den utrustning som användes för indike
ring av elevationsvinkeln är försedd med 
kodskivor för indikering av ± 179,9° och 
den för indikering av azimutvinkeln har 
kodskivor för indikering av 359,9°. 

Ytterligare användningsområden för det
ta digitalvinkelavkännande system är i nu
meriskt styrda verktygsmaskiner och i 
mätinstrument där en vridrörelses storlek 
önskas översatt i digital form. 

En stor fördel med Decitrak-systemet är 
att ledningarna mellan givarenheten och 
indikatorenheten kan tillåtas ha· nästan 
obegränsad längd. • 

~ Grader 

~---{D--1+1113151.51 
I Givare Elevation 
I 
I 
I 
I 

GiVaree Grader 

~-----L:13til~5 D:19u:1·~91 
Azimut 

Fig. 6 

Principskiss över hur . Decitrab kan användas för 
alt indikera inriktningen (elevation och azimut) av 
en riktantenn. 
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Radarsirnulatorer till flygvapnet 

Fig. 1 

Radarsimulatorer utgör ' ett viktigt hjälpmedel vid utbildning av radarobservatörer vid flygvapnet. På bilden visas lärarenheten och plottbordet i F 2:s nya rada r
simulator. 

Med i dag aktuella flyghastigheter när
mar sig två stridsflygplan varandra med 
en fart av l kilometer per sekund eller 
mer. Jaktflygaren måste därför vanligen 
ledas från marken med hjälp av markba
serade radarstationer. Det är av stor vikt 
att personalen vid radarstationerna förstår 
och rätt kan översätta de signaler de ser 
på radarskärmarna så att dessa informa
tioner snabbt överföres till order till egna 
jakten. En sekunds fel eller fördröjning 
kan innebära en kilometers avstånd, vilket 
kan medföra att kontakt aldrig uppnås. 
För att uppnå den precision, som krävs er
fordras lång utbildning och mycken trä· 
ning av radarobservatörerna. 

Om övningar alltid skulle ske med flyg
plan i luften skulle de bli mycket dyrbara. 
Man använder därför under stor del av 
utbildningstiden radarsimulatorer, som på 
en radarskärm kan ge samma signaler som 
de som erhålles vid en radarstation när 
man observerar »riktiga» flygplan. An
vändningen av radarsimulatorer vid ut
bildningen av radarobservatörer erbjuder 
många fördelar; man kan på elektronisk 
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väg skapa sådana situationer som i verk
ligheten skulle visa sig alltför riskabla i 
övningar, och lärarna kan lättare kontrol· 
lera att eleverna gör korrekta observatio
ner. 

Den 4 mars i år invigdes en ny radarsi
mulator vid F2 i Hägernäs i närheten av 
Stockholm. Radarsimulatorn, som levere· 
rats av Solartron Electronic Group Ltd., 
England, är den andra som installerats vid 
flygflottiljen. Ytterligare ett antal radar
simulatorer har levererats till olika flyg
flottilj er över hela landet.' 

Radarsimulatorn består aven »lärar· 
enhet» och ett antal radarindikatorer för 
elevern~. Radarindikatorerna är placerade 
i små hytter, i vilka det även finns telefon
utrustning, klocka och annat som behövs 
för observationsarbetet. 

Från lärarenheten kan lärarna dirigera 
ett antal »flygplan» genom att med rattar 
ställa in fart, riktning och höjd. Simula· 
torn producerar därvid ekon på radarindi-

l Se Flygvapnet köper radarsimulatorer. 
ELEKTRONIK 1962, nr 4, s. 92. 

katorerna som är exakt lika de som flyg
plan i verkligheten ger på en radarskärm. 
Eleven-observatören rapporterar sina ob
servationer till andra elever som står runt 
ett plottbord, se fig. Dessa placerar flyg
planssymboler på plottbordet med ledning 
av erhållna informationer. Lärarna ' kan 
följa det som sker på plottbordet och där
med kontrollera att observatörerna ger kor
rekta positioner. 

Simulatorn kan även elektroniskt fram
ställa ovädersmoln och andra störningar 
på radarskärmen, så att eleverna blir fullt 
fört1'ogna med de förhållanden som en 
stridsledare kan komma att konfronteras 
med i verkligheten. 

Hela den elektroniska utrustningen, som 
används för att producera ekon för sex 
»flygplan», är transistorbestyckad och 
ryms i två skrivbordsliknande hurtsar. De 
ingående komponenterna är monterade på 
kretskort. Om det uppstår ett fel i någon 
krets kan det felaktiga kretskortet enkelt 
bytas ut och repareras utan att simulatorns 
drift påverkas. • 



Datamaskin i flygsäkerhetstjänsten 

I samband med ett symposium som anord
nades 23-25 september 1963 vid Royal 
Radar Establishment i Malvern, England, 
visade Elliot-Automation datamaskiner, av
sedda att användas i flygnavigerings- och 
flygkontrollsystem etc. En av dessa data
maskiner, typ MCS 920, se fig., har en vo
lym av endast 62 dm" och väger ca 45 kg. 
Datamaskinen, som är lätt transportabel, 
är avsedd att användas i exempelvis navi
geringssystem, eldledningssystem och för 
bearbetning av meteorologiska data. 
MCS 920 har en maximal arbetshastighet 
av 50 000 räkneoperationer per sekund. 
En annan av de datamaskiner som Elliot
Automation visade, typ 502, används bl.a. 
i ett experimentsystem för lufttrafikkon
troll samt i en radarsimulator som tillver
kas av detta företag. 

Koordinatläsare 

När datamaskiner användes för tekniska 
beräkningar är det ofta nödvändigt att 
man kan överföra data från analog till di
gital form, så att dessa data kan registreras 
på magnetband, hålkort eller ·remsa. 

Det skotska företaget Dobbie Mclnnes 
Electronics Ltd. i Glasgow, som i Sverige 
representeras av Tele·lnvest AB, Göteborg, 
har utvecklat en automatisk koordinatlä
sare, som underlättar detta överföringsar. 
bete. Vid överföringen lägges den analoga 
registreringen exempelvis en ritning eller 
en karta på utrustningens avläsningsbord, 
på vilket den fasthålles medelst under
tryck. En till utrustningen ansluten speciell 
penna föres till den punkt för vilken xy
koordinaten önskas. Under avläsningsbor· 
det är en linjal monterad, som ger x-koor
dinaten, på linjalen löper en vagn som 'ger 
y-koordinaten. Linjalen med vagnen följer 
automatiskt pennans rörelser. Spänningar 
proportionella mot koordinaternas läge er-

hålles över två potentiometrar, en för x
och en för y.koordinaten. Dessa spänningar 
omvandlas till digital form och när en fot
kontakt nertryckes matas uppgiften om 
koordinaten i digital form till registre· 
ringsutrustningen, som kan bestå av t.ex. 
en skrivare, skrivmaskin, hålremsa, hål
kortstans eller databandspelare. 

För att man skall kunna registrera even
tuella rubriker eller andra kompletteran
de upplysningar är utrustningen försedd 
med tangentbord, på vilket man kan slå 
in siffror och andra tecken. 

Avläsningsbordet kan erhållas i storle
kar upp till 2Xl m. 

Utrustningens noggrannhet varierar mel
lan 0,01 och 0,1 % av avläsningsbordets 
längd. Arbetshastigheten är beroende av 
vilken typ av utmatningsanordning som 
användes. Vid stansning av hålremsa är 
hastigheten ca 2 cm/s och vid registrering 
på magnetband kan den uppgå till 20 m/s. 
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Indikatorrör 
Burroughs Corp., USA, tillverkar en ny typ av indika
torrör, Alpha-Numeric ixie, som kan indikera siffror 
mellan O och 9, tecknen +, - och = samt flera special
tecken och hela alfabetet, utom A, Ä och ö. Indikator
röret har 13 individuellt valbara katoder, arrangerade 
i en rektangulär matris i ett plan. Den lämpliga kombi
nationen av katoder väljs med en yttre koppling. Teck. 
nen, som är 18 mm höga, är avläsbara på ett avstånd 
på upp till 7 m och inom.en vinkel av minst 150°. Rörets 
lj usstyrka är på 6,9· 10-2 stilbert och håller sig vid detta 
värde. Livslängden är mer än 50000 timmar. Pris: 
85:-. 

Svensk representant: Firma lohan Lagercrantz, 
Gårdsvägen 10 B, Solna 3. 

(E 163) 

400 Hz sinusoscillator 
Svenska AB Oltronix, Jämtlandsgatan 125, Vällingby, 
har konstruerat en stabil 400 Hz sinusoscillator, typ 
OS400·1, avsedd att användas bl.a. vid prov på flygutrust
ningar och servosystem. Oscillatorn, som är helt transis
torbestyckad, drivs med 220 V 50 Hz och lämnar en ut
signal på 115 V 0,7 A eller 200 V 0,4 A. Frekvensstabi· 
liteten är bättre än ± 0,02 % vid 400 Hz, amplitudsta
bilitet 0,2 % per 24 timmar. Distorsion~n är < l %. 
Oscillatorn är utförd för montering i 19" stativ. Pris: 
7600: - . 

Transistorbestyckad 
frekvensräknare 

(E 192) 

Venner Electronics Ltd., England, har utvecklat en 
transistorbestyckad frekvensräknare, typ TSA3436, med 
sex sifferenheter. Frekvensräknaren kan användas för 
mätning av frekvenser från O till 1,2 MHz, periodtider 
på upp till 100 kHz, tidintervall mellan l fiS och 100 000 
s samt för räkning av pulser i ett antal av upp till l milj. 
per sekund. Räknaren är försedd med uttag för åtta 
standardfrekvenser. Den kan matas med antingen 12 V 
likspänning eller från nät, 220 V 50 Hz. Dimensioner 
360XI00X270 mm. Pris: 3320: - . . 

Svensk representant: Magnetic AB, Box 11060, 
Bromma. 

(E 196) 



DUKTER 

Spänningskalibratorer för 
oscilloskop 
Computer Test Corporation, USA, har utvecklat två 
spänningskalibratorer, typ 1082 och 1085, som gör det 
möjligt att väsentligt öka mätnoggrannheten hos oscil
loskop. Med hjälp av kalibratorn kan referenslinjer med 
en noggrannhet av 0,1 % presenteras på oscilloskop
skärmen samtidigt med de förlopp som undersökes. 
Mätområdet sträcker sig från l m V till 200 V. Typ 1082 
lämnar en referenslinje och typ 1985 två samtidiga re fe
renslinjer. Pris för typ 1982: 3460: -; för typ 1985: 
5690: - . 

Svensk representant: Erik Ferner AB, Box 56, 
Bromma. 

(E 194) 

Ny digitalvoltmeter 
Roeha.r Eleetronique, Frankrike, tillverkar en digital
voltmeter, typ A1335, med fyra sifferenheter. Voltme
tern, som kan användas för mätning av såväl lik- som 
växelspänning, har tre mätområden med 5, 50 och 500 V 
fullt utslag. Områdesval och polaritetsindikering sker 
automatiskt. Mätnoggrannheten är ± 0,2 % vid lik
spänningsmätning och 0,5 % vid mätning av växelspän
ningar inom frekvensområdet 50 Hz-I00 kHz och l % 
inom frekvensområdet 30 Hz-200 kHz. Lästiden är 
500 ms. Pris : 4350: - . 

Svensk representant: AB Solartron, Källängsvägen 
18, Lidingö. 

Ny lO-varvs precisions
potentiometer 

(E 195) 

Bourns [ne., USA, har utvecklat en ny typ av lO-varvs
potentiometer, typ »Knobpot Senior:). Såväl själva po
tentiometern som en varvräknarskala är inbyggda i en 
ratt, det enda som ligger innanför den panel på vilken 
potentiometern monteras är tre lödöron. Den nya poten
tiometern, som tål en belastning på 2,2 W, levereras 
med resistanser på mellan 500 ohm och 250 kohm. In
ställningsnoggrannheten (inkl. linjäritet) är 0,1 %, 
återinställningsnoggrannhet 0,05 %, upplösning 0,03-
0,006 %, max. tillåten arbetstemperatur 125 0 C. Längd 
38 mm, diameter 32 mm. Pris: ca 100 : -. 

Svensk representant: Svenska Painton AB, Åkers 
RlInö. (E 193) 
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INGENJÖR BÖRJE EKSTRAND 
Svenska AB Philips 

LADDIC - månghålskärna för magnetisk logik 

En månghålskärna, »Laddic», av ferrit
material och med rektangulär hystereskur
va har utvecklats av Philips. 

Laddic-kärnan, som har nio hål och ytter
dimensionerna 20X3X2 mm, kan använ
das i logikkretsar av olika slag om den för
ses med på lämpligt sätt anordnade lind
ningar. I fig. l visas lindningar, som möj
liggör den logiska funktionen »OCH». En 
ström puls i ställindningen som är tillräck
ligt stark för att magnetiskt mätta materia
let ger det flödesmönster som visas i fig. l. 
En puls av motsatt polaritet i drivlind
ningen ger det omvända flödet i den mag
netiska krets som är kortast. I detta fall 
kastas flödets riktning om i benen A och B 
och i den sektion av ramen som förenar 
dem. I alla andra delar av kärnan blir flö
desändringarna små. 

Om emellertid hållindningen B ges en 
ström med sådan riktning att den motver-

Fig. 1 

kommer flödet att vändas i ben F, och när 
alla hållindningar är strömförande kom
mer ben K att »slås om» och därigenom in
ducera en puls i utgångslindningen. 

Logiska funktioner 
En utpuls uppträder endast om alla hål
lindningarna är strömförande. Med andra 
ord utför Laddic-kärnan den logiska funk
tionen »OCH». Mer än en hållindning kan . 
lindas kring ett ben, och eftersom flödes
omkastningen i detta ben kan hindras ge
nom att man ger ström genom endast en av 
lindningarna, kan den logiska funktionen 
»ELLER» utföras. Andra sammansatta lo
giska funktioner kan direkt utföras genom 
ett lämpligt valt lindningsmönster. 

Så länge håll- och drivpulserna överlap
par varandra under en tid som är större än 
materialets omslagstid, behöver inte puls
tiderna vara noggrant definierade. Detta är 

Hållindningor 

loddic-kärna med en uppsättning lindningar som möjliggör den logiska funktionen . OCH •. 

kar den flödesändring som drivpulsen kan 
förorsaka i ben B kommer flödesriktning
en att ändras i den näst kortaste kretsen. 
Ben C är redan mättat i »backriktningen» 
av strömmen genom ställindningen, och 
flödesändringen kommer följaktligen att 
uppträda i ben D. Om man också ger ström 
i hållindningen D i motverkande riktning, 
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fördelaktigt i Lex. industriella kontrollut
rustningar, där hållströmmen kanske kom
mer från någon givare på ett betydande 
avstånd från kärnan. Det enda kravet på 
pulserna är att amplituden är tillräcklig 
för att slå om kärnan och att pulsens var
aktighet är mer än 2 t-ts. N ågon undre gräns 
för pulsrepetitionsfrekvensen existerar inte; 

den övre gränsen för Laddic-kärnan är f.n. 
40 kHz. 

Riskfritt feltillstånd (faH to safety) 
I många tillämpningar är det nödvändigt 
att en utrustning har ett riskfritt feltill
stå~d, dvs. varje tänkbart fel måste med
föra att de logiska kretsarna ger en på för
hand bestämd utsignal som är »riskfri». 
Ett exempel på detta är vid järnvägssig
nalering, där varje -fel måste medföra att 
alla berörda signaler visar rött. Genom att 
det tillstånd i vilket Laddic-kärnan inte 
ger någon utsignal väljes som det säkra 
tillståndet, kan Laddic-kärnan uppfylla 
kravet på riskfritt feltillstånd. 

Laddic-kärnan levt;reras antingen sepa
rat olindad eller i en inkapslad enhet, för
sedd med en lindning för universellt bruk. 
Genom lämplig hopkoppling av lindning
arna kan de flesta logiska funktioner utfö-

Fig. 2 

Olindad laddic-kärna. 

ras. Denna enhet innehåller, förutom den 
lindade kärnan, en pulstransformator och 
en transistor. 

Litteraturhänvisningar 

HARDY, D H: Fail-Sa/e Logic Using 
Multi-Aperture FerTite Cores. British Com
munications and Electronics. 1962. nr 3 . 
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Revolutionerande NYHET från ... 

Westinghouse -USA 
Nu först av alla ~ed livstidsgaranti på alla kisel-effekt -halvledare 

av Jedec-typ 

Från och med l maj 1964 kan AB Nordiska-Elektronik erbjuda sina kunder följande garanti: "Westing
house förbinder sig att genom utbyte rätta till alla d efekter som uppstår i Westinghouse kiseleffekthalv
ledare av JEDEC-typ p. g . a. materialfel eller fel i tillverkningen under hela livslängden för den appa
ratur i vilken halvledare ingår. Förutsättningen för att garantin skall gälla är att halvledare använts un
der sådana förhållanden som faller inom de av fabrikanten uppgivna gränsvärdena. Garantin gäller 
för halvledare som levererats efter den l maj 1964 till dess annat meddelas. Garantin innefattar West
inghouse' alla skyldigheter vad beträffar halvledare av JEDEC-typ, och ersätter <;1ärmed alla andra 
utfästelser. Westinghouse svarar icke för några fel utöver de som rör själva halvledarna ." 

Nya produkter ... 

seR 
typ 222 

240 A-800 V 

Representant i Skandinavien : 

• 240 Amp Tyristor med inbyggd kylfläns till 800 V (222) 

• 10 Amp Tyristor-gate turn-off till 1.000 V (242) 

• 70 Amp Tyristor (snabb) till 1.000 V (212) 

• 35 
till 1.000 V (213) 

• 9,5 " till 1.000 V (204) 

• 3,0 " 
till 1.000 V (206) 

• 125 Amp likriktare till 1.COO V (400) 

• 40 
till 1.000 V (402) 

Skriv efter Bulletin 30 W till 

~ AB NORDISKA ELEKTRONIK INGENIÖRSFIRMA 

SVERIGE: Drottninggoton 24, Stockholm C. Tel. 20 83 80, 21 7880 (?ANMARK: Donasvei 2, Köpenhomn 
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I TUCHEL-KONTAKT 

Givare, förstärkare, energikällor och regleringsorgan kan kom
bineras till automatiska system av de mest skilda slag. 

Insticksuppbyggnad ger flexib il itet. 
o 

TK-principen betyder manga individuella kontaktpunkter och 
självrensande konstruktion . TK-principen för instickskontakter 
ger I~ga förluster, hög skaksäkerhet, hög klimatbeständighet 
och hög driftsäkerhet. 

Insticksuppbyggnad är den avancerade uppbyggnaden, b~de 
tekniskt och ekonomiskt. 

Insticksuppbyggnad i alla grenar av tekniken - för automation 
och reglering - för starkström och svagström. 

Insticksuppbyggnad ända fr~n planeringsstadiet ger enklare en
heter med större mgngsidighet, lägre pris per enhet, enklare 
service, större konkurrenskraft, vidgade kombinationsmöjlig
heter. 

Insticksuppbyggnad enligt TK-princip ger överlägsen driftsäker
het. 

Begär katalog material. 

Kontaktli,t för trydda kretskort. 
Utförande 17 och 34 polig 
Märksträm 5 A } VDE 
Märkspänning 500 V ~ 0110 
P,.cisionskontaktlist 'ör insticUanvändninl 
ino", elektronik och impulsteknik. 

Generalagent för Sverige 

_frIl'_ 
=l1l:I)== 

SVENSKA ELEKTRONIK-APPARATER AB 

Gubbängstorget 119 Stockholm-Enskede tel. 08/940270 

S Ä K E R H E T G E N O M ~ !-! -p R I N C I P E N 
== == 
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~ 77 Svenskt modulsystem ... 

Effektu tveckling 
Vid nominella drivspänningar blir effekt
utvecklingen för vippan i vila ca 50 mV. 
Vid höga räknefrekvenser utgör effektut
vecklingen ca 60 m W för modulen »Vb» 
obelastad. 

Miljöprov 
Ett antal vippmoduler, typ Vb, har på För
svarets Teletekniska Laboratorium genom
gått följande serie miljöprov utan att taga 
skada. 

1) Snabb temperaturcykling mellan 
- 25 0 C och + 70 0 C under 6 dygn en
ligt SEN 431613. 

2) Accelererat fuktprov 6 dygn enligt 
SE 431604. ~ 

3) Fuktprov, långtidsprov enligt SEN 
431603. Detta långtidsprov har uppre
pats i tre perioder om 21 dygn+56 
dygn+56 dygn. 

Mellan varje prov har modulerna funk
tionsprovats. 

Under dessa prov har modulerna ej va
rit i drift utan enbart lagrats under olika 
miljöbetingelser. 

Utöver de rena lagringsproven har mo
dulerna genomgått drift prov där störning
ar i funktionen under pågående miljöprov 
indikerats. Här användes två 5·stegs binär
räknare, som stegades fram synkront av 
en pulsgenerator som avgav pulser på 0,5 
/A-S tidsavstånd. Innehållet i de två räknar
na jämfördes kontinuerligt och om räk
narna av någon anledning föll ur fas indi
kerades detta genom att slutstegen ej läng
re arbetade i takt. 

En felindikation registrerades, varefter 
räknarna ånyo bringades i synkronism. 

Felräkningar eller försämring av spän· 
ningsmarginalen kunde ej konstateras uno 
der den tidsperiod som miljöprovet varade. 

Provet genomfördes i två etapper, ett 
40 dagaTS prov med förhöjd temperatur 
(40 0 C) och ett 40 dagars prov med för· 

höjd temperatur (40 0 C) och hög fuktighet. 

Exempel på funktionsenheter 
uppbyggda med moduler 
Med NA D- eller I·kretsar är det möjligt 
att bygga upp vilka grind· och minnesfunk. 
tioner som helst. Det är dock i praktiken 
billigare att använda ett mer differentierat 
byggsystem, liknande det ovan beskrivna. 
Detta system lämpar sig mycket väl för 
register i form av räknare, skiftregister 
eller rena minnesregister. Systemet är dock 
i princip universellt, varför man även kan 
använda modulerna för uppbyggnad av 
t.ex. en adderare. 

En binärräknarkoppling bestående av 
vipp- och sättgrindmoduler har visats i 
fig. 20. Med samma modultyper kan ett 
skiftregister byggas enligt fig. 21. 

Vi antar att steg A från början är ett
ställt (A:s högra transistor är ledande), 
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Schweizisk precision -

- för höga svenska krav. 

Dessa 3 A 
germanium·effek~ransistorer 

från Bendix 
slog alla andra vid 

chock· och ·vibrationsprov. 

Vår nya serie av germanium-effekttransistorer är konstruerade för 
användning i LF-förstärkare, pulsförstärkare, drivkretsar för reläer 
och för olika switch-applikationer. De är mycket motståndskraftiga 
mot vibrationspåkänningar, kan erhållas i flera olika höljen och har 
hög genomslagsspänning. Dessutom uppfyller de flesta i serien kra
ven enl. MIL-specifikationerna. 

Tre olika höljen kan erhållas. 2Nr038-4r samt 2N2564-67 är mon
terade i TO-5-höljen. 2N2556-59 är monterade i höljen med mutter
fastsättning, vilket ger extra god värmeavledning. Två olika D.A.T.A.
höljen kan också erhållas: 2Nr042-45 med MT-6-höljen samt 
2N25P-55 och 2N2560-63 med MT-27-höljen. 

Dessa PNP-transistorer är konstruerade speciellt med avseende på 
hög värmeavledningsförmåga, hög tillförlitlighet vid vibrations- och 
chock påkänningar samt att de skall tåla höga kollektor-emitterspän
ningar, upp till - 60 V. Ytterligare tekniska data: likspännings
förstärkning: VOE =-0,5 V, l o =50 mA, To =25° e, hFE =33-200, 
Låg bottenspänning: lo =-1 A, I B = 0, I A, T~fB -25oe, VCE (S) 
=0,2 5 V max. Låg termisk resistans: oJe = 3,75 ° e/w. 
Lagringstemperatur -65 till + 100°C. 

Vid tillverkning av alla i serien ingående typer har svetsning an
vänts och detta tillsammans med den hermetiska inkapslingen garan
terar en lång livslängd och stabil funktion. För ytterligare informa
tioner om dessa 3 A effekttransistorer kontakta närmaste Bendix
representant. 

AB Nordiska Elektronik, Drottninggatan 24, Stockholm C 
Torp & Grimsgaard, P. O. Box 1296, Oslo 
Bendix har representanter i de flesta länder 

Bendix International Operations 
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För en- eller 
flerpolig omkoppling 

- kalkylera med MULTISWITCH 
Med MULTISWITCH får Ni eH universellt 
kopplingselement för elektronisk utrust
ning, med 7 binära och 5 dekadiska kon
taktkombinationer. 

MULTISWITCH är lämplig för manuell in
ställning av siffervärden vid mät- och 
räkneapparatur, kopplings- och mat
ningsenheter liksom för automation, po
sitionsstyrningar och regleringsenheter. 

MULTISWITCH har hårdförgyllda kon
takter, är hopbyggbart till block och krä
ver minimalt utrymme. 

För ytterligare fakta - begär i dag 
broschyr nr 6636! 

NORDISKA 
INSTRUMENT 

Wibom & Son. Kommanditbolag 
Riddargatan 16, Sthlm Ö, Tel. 673234, 673235 
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~ 86 Svenskt modulsystem... · 

samt att övriga steg är nollställda. Kon
densatorerna i sätt grindarna mellan A och 
B har via R1 och R2 antagit förspännings
värden, som utgör en kopia av A:s kollek
torspänningar. Kondensatorerna i efterföl
jande grindsteg är likaledes uppladdade 
till spänningar bestämda av innehållet i 
.B, C och D. När en positiv skiftpuls på
tryckes samtliga kondensatorer, urladdas 
endast de som är kopplade till jordad kol
lektor genom efterföljande stegs basanslut. 
ningar, vilket medför att informationerna 
i sättgrindarna kopieras till efterföljande 
steg. Här medför en skiftpuls att ettan i A 
flyttas till B, nollan i B till C osv. 

Vid användning av standardmoduler en
ligt ovan erhålles en maximal skifthastig. 
het av ca 4 MHz. 

Logiska uttryck av formen 

F=ab+cd+efghi 

realiseras lätt med hjälp av diod grindar 
och invertersteg. Ovanstående uttryck kan 
,kopplas» enligt fig. 22. För uppbyggnad 
av denna grindfunktion åtgår, som synes, 
fyra standardgrindar och två standard in· 
vertersteg, dvs. två grindmoduler och en 
invertermodul. Uttryck av denna typ kan 
även realiseras med NAND·kretsar. Ett 
exempel visas i fig. 23. 

Hittills har inga speciella moduler för 
mon 0- och astabila vippfunktioner utförts 
(för dessa har benämningarna , Vm, och 
, V a» reserverats). Man kan nämligen ofta 
erhålla dessa funktioner ur den bistabila 
vippan typ Vb genom att via ett yttre mot· 
stånd förbinda ena eller bägge basutgång
arna (stift 3 och 7) till -6 V. Pulstid re· 
spektive frekvens kan då varieras genom 
val av dessa yttre motstånd samt genom in. 
koppling av yttre kondensatorer mellan 
stift 2 och 3 respektive stift 6 och 7. Dessa 
kopplingar måste noga undersökas från 
fall till fall, då Vb ej alltid är lämpad för 
dessa specialkopplingar. 

Önskar man utnyttja den relativt goda 
packningstäthet, som erhålles med logik. 
modulerna, måste man använda kretskort 
med dubbelsidig ledningsdragning och ge· 
nompläterade eller genomnitade hål. Vi
dare krävs för utnyttjande av packnings· 
möjligheterna relativt mångpoliga utgång
ar och kontakter för kretskorten. 

Ett standardkretskort enligt fig. 24 till
verkas för logikmodulerna. Detta krets
kort är försett med 32 utgångar med 0,1 
tums delning. Rader och kolonner på 0,2 
tums avstånd är adresserade så att raderna 
getts jämna nummer och kolonnerna udda 
nummer . . 

Hittills har 3000 il 4000 moduler till
verkats och kommit till användning i olika 
digitala system. I fig. 25 visas några av de 
monteringsfixturer och testinstrument som 
kommit till användning vid tillverkningen. 
I fig. 26 visas en del av de kort byggda 
med moduler som ingår i en digital 'styr
utrustning för Transistorgruppens el ek
tronstrålefräs. • 



Sverige Fac it, Fack, Stockholm 7 

Danmark Facit NS , Köpenhamn 

Finland Finska Kabelfabriken AB 
Helsingfors 

Norge Kongsbergs Våpenfabrikk, 
Kongsberg 

Input - 1000 tecken per sekund 
Output - 150 tecken per sekund 
Fler och fler företag väljer Facits hålremsutrustningar. Bland de datamaskiner till 

vilka Facits hålremsprodukter finns aoslutna kan nämnas 

AEI1010 och 959 Ferranti Mercury ODRA 1003 

CAB 500 GIER RPC 4000 

Facit EDB och DS 9000 LGP30 SAAB D 21 

Telefunken TR 4 

Zuse Z 23, Z 25 

och Z 31 

Adapter finns nu för IBM 1401 och 1440/60. Facits hålremsstans används i mät

registreriogssystem där stansning med hög hastighet är ett krav. Stans och läsare 

utnyttjas i datakommunikationssystem vid överföringshastigheter på upp till 

1200 baud. Hålremsläsaren finns även i en version som läser Olivetti-remsor. 

Snabb laddning. Enkel omställning för 5, 6, 7 och 8 kanaler. 
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IFL.UKEI FLUKE·NYTT 
ROBUST GALVANOMETER 

Korta data: 
: Områden ± 30 nA, ± 300 nA, 

±3/LA 
Resistans 180 ohm 
Känslighet 2 nA 

8.10- 16 W per 
skaldel -

Utspänning O,lV Is 1000 (I 
Brus < 0,5 nA elf 

(2 nA t _ t ) 

Temperaturområde 0-50oC 
Bilden visor galvanometern under in
sättning i John Fluke 's mikropotentiome
ter 831A 

Galvanometern 840 A har en transistoroscil
lator, som driver en balanserad reaktor. 
Av mätströmmen orsakad obalans ger utspän
ning från reaktorn. Den förstärks, likriktas 
och indikeras på instrumentet. Galvanome
tern har 180 ohm resistans och 'ger 90 % av 
utslaget inom 1 sekund. Denna hastighet är 
oberoende av strömkällans impedans, spe
ciella åtgärder för dämpning är ej nödvän
diga. Overbelastbarhet lOmA på 30 nA
området. Inbyggda batterier ger 150 tim
mars drifttid. Kan levereras för nätdrift. Upp
fyller MIL-krav betro omgivningsparametrar. 
Skrivarutgång. 
De små dimensionerna 140 X75x120 mm" 
bakom frontplattan gör den lämplig för in
fällning i instrument-panelen. 

PRIS: 

För infällning med baHeri 
Bordsmodell med batteri 
Bordsmodell, nätdrift 

kr. 1.110:
kr. 1.240:
kr. 1.240:-

MIKROVOLTPOTENTIOMETER 
Denna modell 8~1 A potentiometer är avsedd 
för noggrann mätning av mycket små lik
spänningar. Mätmetoden enl. Lindeck är en 
potentiometermetod och belastar alltså ej 
mätobjektet vid balans. Kan användas som 
nA-meter, mikrovoltkälla och nollinstrument. 
Mäter 0,2 ,N-50 mY med egen noggrannhet 
0,75 %. Tillsammans med Flukemetern 821 A 
eller 823 A är noggrannheten 0,05 %, med 
Flukemetern 825 A eller 803 D 0,06 %. Batte
ridrift ger 1000 timmars drifttid mellan byte. 
Nollgalvanometer är John Fluke's 840 A. Som 
spänningskälla ger 831 A utspänning med 
samma noggrannheter. Inre impedanser 
0,02.Q-50.Q beroende på område. 
Bords- eller rackmodell. Pris kr. 3.660:-. 

NY KALIBRATOR VOLT-AMPERE 

REGLERING 5.10- ' 
STABILITET 2.10-' 
PROGRAMMERBAR 

John Fluke modell 382 A ger 0-50 Y eller 
0-2 A. För kalibrering av voltmetrar, ampe
remetrar, shuntar. Precisionsmätning av elek
tromagneter och mycket annat. 
Ström eller spänning ställs in med 6 deka
dig omkopplarsats. Kalibreringsnoggrannhet 
0,01 % för spänning, 0,002 och 0,02 % för 
ström. Brum < 50 flY eH. (spänning), < 0,002% 
(ström). Upplösning 10 /AV och 100 p Y, 10 nA 
-10 flA, beroende av område. 
Pris kr. 9.650 : - . 

Data här ovan är nödvändigtvis något kort
fattade. Jag sänder gärna kompletta speci
fikationer. 

Representant 'ör Sverig., Finland, Danmark, Narge 

Civilingenjör Robert E. O. Olsson 
Trädg6rdsgatan 7, Motala. Tel. 0141/12229 
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Nya. böcker 

KLINGER, H H: Laser-Grundlagen. 
Wirkungsweise und Anwendungen. 
Stuttgart 1964. Franksche Verlagshand. 
lung. n9 S. Pris 16.50 DM. 

De senaste åren har en väldig mängd spe
ciaiartiklar om laser publicerats i fack
pressen, men antalet större verk av över
siktskaraktär har varit ringa. H H Klingers 
bok om laser får därför betraktas som ett 
välkommet tillskott för dem som önskar 
en allmän orientering inom detta intres
santa område. Inledningsvis klargöres skill
naden mellan vanligt ljus och det från en 
laser erhållna koherenta ljuset. Bokens 
andra kapitel förklarar kortfattat de kvant
mekaniska processer som utnyttjas i sam
band med förstärkning av ljusvågor me
delst stimulerad emission. Användningen 
av optiska resonatorer genomgås och sedan 
följer en redogörelse för konstruktions
principerna och de erforderliga egenska
perna hos det aktiva materialet i kristall-, 
gas- och halvledarlasern. 

Bokens senare hälft behandlar laserns 
många tillämpningsområden med huvud
vikten lagd på kommunikationssidan. De 
viktigaste metoderna för modulering och 
detektering av koherent ljus skisseras, lik
som de utomordentliga möjligheterna till 
strålfokusering. Vid beräkning av de sva
gaste ljussignaler som kan mottas visas att 
den teoretiska nedre gränsen inom det op
.tiska området sättes av kvantbruset, som 
helt enkelt beror av strålningens partikel
struktur eller uppdelning i ljuskvanta, fo
toner. (Ett av bokens fåtaliga tryckfel an
ger på sid. 69 den lägsta signalnivån till 
hvLlv · Llv i stället för hvLlv.) Kapitlet om 
kommunikation avslutas med några sidor 
om atmosfärens dämpande och spridande 
inverkan på ljusstrålar samt med ett infor
mationsteoretiskt avsnitt om rymdkommu
nikation. 

För övrigt behandlas användning av la
ser i samband med avståndsmätning, mål
följning och metallbearbetning, Ii som 
tillämpningarna inom fysik, kemi och ki
rurgi. Av speciellt praktiskt intresse är här 
metoderna för extremt noggrann längd
mätning och möjligheterna till detaljstu
dier av plasman. 

Framställningen i denna bok tar huvud
sakligen sikte på att klargöra de grundläg
gande principerna inom ·lasertekniken. En 
och annan detalj förklaring kan förefalla 
något kortfattad, men på dessa punkter 
kan säkert klarhet nås genom att man tar 
del av de många hänvisningarna till käll
skrifterna. 

Som slutomdöme kan sägas att boken är 
mycket lättläst. Till detta intryck bidrar 
även det rikliga och välvalda tabell- och 
bildmaterialet. 

B Peterson 



7 

HEIDOLPH 
ELEKTRO 
små 1.fasmotorer 
för kontinuerlig drift, i ett stort 

antal modeller och utföranden -
med eller utan reduktionsväxel 

HEIDOLPH skärm pol- eller konden

satormotorer för servo- och program

utrustningar, fläktdrift, elektronikappa

ratur, grammofon- och bandspelarverk 

etc. etc. Från 1,1 till 100 W avgiven 

effekt. Begär dota och prisuppgifter. 

.i;'!'~hiiij;' 
Huvudkontor: Box 57 Vällingby 1 

Tel. 870250 

Filialer : 
STOCKHOLM 
Tel. 211532.-33 

MALMÖ FALUN 
Tel. 29988 Tel. 175 85 

GÖTEBORG 
Tel. 133030.-31 

SUNDSVALL 
Tel. 114275 

AB NORDQVIST & BERG 
Elektrisk mätteknik - industrien elektronik 

o •• 

KB LAGSPANNINGSAGGREGAT 
• SVENSKA AGGREGAT AV HÖGSTA KLASS 
• MODERN UPPBYGGNAD 
• UTOMORDENTLIGT FÖRNÄMLIGA DATA .. . ' 

• FORMANLIGA PRISER 

KB 705 KB 3003 KB 1502 

7 V. 4 mA. Belastningsbor ,nor
maleell, för mötkretsar. Stab. 
0.01 %. Brum 0.1 mY. temp.
komp. ± 20 cC. 

30 V. 300 mA. Ett av markna
dens mest sOlda aggregat. 
Stab. 0.1 %. Brum 0.3 mY. 

15 V, 200 mA. litet. IOgt pris
satt aggregat. Stab. 0,3 %. 
Brum 0,3 mY. 

KB 3103 SO 

30 V, 300 mA. Högstabiltaggregatförmätlabo
rotorier. Stab. 0.01 %. brum 0.1 mY. FjärreQle
ring. 3-varvs Helipot med skola. }l.ven strom
stabiliserande. 

KB 4010 

40 V. 1 A. Högstabilt aggregat med stab. 0,Q1 
"t. brum O l mY. Flärreglerlng~ KB 4010 SO med 
lB-varvs Helipot och skola. Aven strömstabili
serande. 

SERIE KBB 

Samtliga typer levereras som byggenheter för 
inbyggnad I apparater. 

I 

KB 1510.. 

15 V. 1 A. HögstablIt aggregat. Stab. 0.01 ~. 
brum 0.1 mY. Fjärreglering. Typ KB 1510 SO 
med 3-varvs Helipot och skola. }l.ven ström
stabiliserande. 

KB 2002-2 

2x2O V. 200 mA. Dubbelaggregat för kretstek
nik. Stabilitet 0.1 %. brum 0,3 mY. 

, ~ _.- .--._" 
'io" '.' ~o i, 
Serie KBR 

19" rockutförande Flera aggregat kan .am
manbyggas. }l.ven special utföranden. 

ALLA VÅRA AGGREGAT ÄR HELT KORTSLUTNINGSSÄKRA OCH STRÖMlEGRÄNSANDE 
SAMT ANVÄNDBARA SPM STRÖMSTABILISATORER 
VI TILLVERKAR ÄVEN SPECIALAGGREGAT PÅ BESTÄLLNING 

. 
Spänn. Ström Brum Nätber. lastber. 

KB O- mV.tt ±10 % mV 

705 7V 4mA 0.1 0,01 ~ -
705 M 7V 4mA 0,1 0.01 -

1502 15V 200 mA 0.3 45m 15mV 
3003 30V 300 mA 0.3 30mV 30mV 
2002-2 20V 200 mA 0,3 20mV 20mV 
1510 15V lA 0.1 2mV 2mV 
151050 15V lA 0,1 2mV ' 2mV 
3103 SO 30V 300 mA 0.1 2mV 2mV 
4010 SO 40V lA 0,1 5mV 2mV 
3030 20-30 V 3A 0,2 2mV 2mV 

AB NORDQVIST & BERG 
Snoilskyviigen 8, Stockholm K. Telefon 535500. 503810 
Norge : J. M. Feiring AlS, Oslo. Telefon 414345 

Temp.- Pris 
kaeff. kr 

0.0015 125 
0.0015 175 
0.02 315 
0.02 .ess 
0.02 690 
0.007 595 
0,007 695 
0,007 690 
0.005 , 1.085 
0,007 1.575 
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Tamparaturragulatorar fr. kr 400:-

Vrlcltransfoimatorar • • fr. kr 98:-

Magn. spiinnlngskonstanthiaara • fr. kr 280:-

Fir .. Idore upply.ningar - .kri .. 
_eller ring till generalagenten +lB -Elirnp U/S 

Telefon 031 - 23 1513, 22 41 64, 22 58 78, 23 21 05, Box 44030, Göteborg 44 

Hermetiskt kapslat typ HI 3 

Ingenjörsfirman 
ELEKTRO-RELÄ AB 
Glanshammarsg. 101 - Sthlm-Bandhagen 
Telefon i 08/478376 - 478476 
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---------------------------------, 
FÖl' Er som !aiiver 

."lIj_. Yl 

~ot1 
ntiJvwb~t.nJ® 
av fabr. E. Hall.r & Co. och H. KisslinJ 
S.gir klItIllog Ö"., "ti,t 

o",llIttllnJ. p,og,II",! 

SPOL· 
STOMMAR 
presspan 
pappersbakelit 
vävbakelit 
glasarmerat material 

av 

även plastgjutna utföranden 

AB GALCO 
GÄVLEGATA~ 12 B STOCKHOLM TEL. 237620 

Nya produkter 

Analog-digitalomvandlare 

AB Solartron, Källängsvägen 18, Lidingö 
l, presenterar en analog-digitalomvandlare, 
typ LPll15, avsedd aU användas i system 
för datainsamling och -registrering. Om- , 
vandlaren har två mätområden, 0-15,99 V 
och 0-9,99 V, noggrannheten är 0,1 % 
eller ± 10 m V. Ingångsimpedansen är kon
stant 25 kohm. Omvandlingstiden är 80 !-LS, 
vilket ger en läshastighet av mer än 10 000 
läsningar/s. Utinformationen kan erhållas 
antingen i serieform eller i parallell binärt 
kodad decimal forn). . Pris: 13 900: -. 

(E 191) 

Ny picoamperemeter 

Keithley Instruments Ine., USA, presente
rar en ny picoamperemeter, typ 409. Mät
område 3.10-13 A-IQ-3 A, fördelat på 20 
områden; noggrannhet ± 2. % för 1Q-3 till 
10-8 A, ± 4 % för 3.10-9 till 3.10-13• Noll
drift 1 % för området 10-12 och högre, 3 % 
för området 3· 10-13 per 24 timmar_ Instru
mentet ger ± 3 V, l mA utsignal till sk.ri
vare för fullt utslag på varje område. Pris: 
3510: -. 

Svensk representant: Erik Ferner AB, 
Box 56, Bromma. 

(E 195) 
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JT400 
en helt ny typ av 
KOAXIALKABEL 

Stor reducering av för
luster och vikt. 

Hemligheten är 

_H Ä R ____ .... 
Exklusiv bandskärm 

(kopparbandskärm) 

Nya material och exklusiv 
teknik: e minskar dämpningen 
e förbättrar strålningsegenskaperna 
e förbättrar impedansjämnheten 
e reducerar vikten med 20-40 % 
e medger samma ytterdiameter på 
kabel med enkel- och dubbel skärm. 

Marknadens största 
urval av 

ZENERDIODER 

2S0mW-SOW 
2,6-200V 

Även militärgodkända zenerdioder 

ingår i vårt program 

INTERN.ATIO 
SNOILSKYVÄGE 

Annan nyhet från 
Times Wire & Cable Co. 
Faskompenserad flexibel koaxial
kabel (förändring av elektriska 
längden vid temp. + l OOC- + 30oC 
är ± 300 P.P.M. Standard kabel har 
ca ± 3300 P.P.M.) 

Times tillverkar även: 
e Teflonisolerad kopplingstråd 
e Teflonisolerad koaxialkabel 
e Koaxiolkablar av RG-typ (175 st 
olika) 
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DEAC-BAJJERIER 
gastäta, helt slutna, underhållifria 
enkel laddning 
användbara i alla 

driftslägen 
obegränsad 

lagringsduglighet 
inga skadliga gaser 
utmärkt 

spänningsstabilitet 
lång livslängd 
lågt inre motstånd 
stabil spänning 
goda impedansegen

skaper 
stort temperaturområde 

För teknisk rådgivning och offerter 
kontakta generalagenten 

BOLIDEN BATTERI AB 
Industriförsäljningen 

Västra Trädgårdsgatan 17 • Stockholm • Tel. 08/237100 

PRECISIONS
SKÄRNING 

I HÄRDA SPRÖDA 
MATERIAL 

SS White Sandspruta skär praktiskt taget 
vilket hårt, ömtåligt material som helst 
med så fina snitt som 0,2 mm eller slipar 
stora ytor. Skört glas, oxider, metaller,ke
ramik eller kisel som på bilden. 
Bearbetar Ni också h årda, spröda mate
rial? Kontakta då oss för närmare upplys
ningar om SS White Sandspruta. 

ElUOTT- AUTOMATION AB 
FACK, STOCKHOLM 42 • TELEFON 08/ 188060 
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Ny pulsgenerator 

Ruther/ord Electronics Ca., USA, tillver
kar en puls generator, modell B-IS, som 
lämnar pulser med en frekvens på mellan 
5 Hz och 5 MHz. Puls generatorn, som är 
helt transistorbestyckad, har variabel puls
fördröjning 0-10 000 #s och variabel puls
bredd 0,06-10000 #5. Stig- och falltid 
< 10 ns, utgångsspänning 0-10 V över 50 
ohm. Pulsgeneratorn kan drivas såväl från 
nätet som med inbyggda batterier. Dimen
sioner 300X 125X290 mm, vikt 6,5 kg. 
Pris: 3375:-. 

Svensk representant: Amerikanska Tele
produkter AB, Nybohovsgränd 56, Stock
holm Sv. 

(E 198) 

• 

BranschnyH 

Bevakning av laser-litteratur 
Den som vill hålla sig informerad om det som 
skrivs om lasrar kan för en kostnad av ca 100 
kronor per månad prenumerera på en ,littera
turservice», som tillhandahilles av European 
Abstracts Service, Osbergsgatan 4, Göteborg. 
I denna »litteraturservice», som utsändes två 
gånger per månad, ingår korta sammandrag 
av artiklar ur ca 150 tekniska och vetenskap
liga tidskrifter som behandlar lasrar, dess
utom uppgifter om europeiska och amerikan
ska patent som rör laserområdet samt samman
drag av föredrag från kongresser. 

Datamaskin-symposium 
Under tiden 18-22 aug. 1964 hålles i Stock
holm ett symposium över användning av data
maskiner, anordnat av Svenska Samfundet för 
Informationsbehandling. Till symposiet har ett 
flertal utländska experter inbjudits att före
läsa. Av de ämnen som kommer att behandlas 
på symposiet kan nämnas datamaskinteknik, 
numerisk analys, vetenskapliga, tekniska och 
administrativa tillämpningar, dataöverföring 
och processkontroll. 

Vidare upplysningar kan erhållas från labo
rator Carl-Erik Fröberg, Avd. för numerisk 
analys, Sölveg. 14, Lund. 
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• Metalliserade 
polyesterkondensatorer 

• Polyester
metallfoliekondensatorer 

• Papperskondensatorer 
• Lågvolts

elektrolytkondensatorer 

Broschyrer sändes på begäran 

Kondensatorer 
Kvalitetskomponenter 

för professionell elektronik, 
radio och TV. 

WIMA Wilhelm Wastermann 

Spezialfabrik fur Kondensatoren 
68 Mannheim 1 - Augusta-Anlage 56 

Postfach 2345 (BRD) 

Svensk representant : 

FIRMA 

p ÄR H E LLSTRÖM 
Box 279 

Tel. 0311161220, 161226 Göteborg 1, Telex 2243 
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RED' AUTOMATISK KONSTANT· 
SPÄNNINGSHÅLLARE 

Automatisk konstantsp.hållare, be
stående av vridtransformator vil
ken manövreras över en l-fas kon
densatormotor medelst en högvär
dig reläförstärkare med en 

Noggrannhet av ± 1 % 
Reglerområde: -20 % + 10 % 
Instönningstid: 10 %/sek. 

Genera lagen t : 

Typ RTWMor 
l-fas reglertransformator med mo
tormanöverdon för oberoende in
ställbar manövertid i de b6da rö
relseriktningarna. 

• Specialutrustningar 
offereras på begäran 

Hollända.gatan 8, Stockholm 3 
T.I. 11 29 90, 102246, 21 7316 

KUGG VÄXElM O TORER 
med upp till 10 blIstigbeter 

Skala ca 1: 1,5 

APPARATLÅDOR FOTOCELLER 
Synkronmotorer från 1 vpsek.-1 vp 60 dagar 

MASKINAKTIEBOLAGET MEKANEX 
Råsundavägen 160, SOLNA. Tel. 08/83 0820 
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Stor datamaskinanläggning 
till Bankgirocentralen 
Bankgiroeentralen i Stockholm har hos LM 
Eriessons Driftkontroll AB beställt en data
maskinanläggning till ett värde av ca 8 milj. 
kronor. Anläggningen, som skall levereras i 
maj 1965, kommer att bestå av två datamaski
ner typ ICT 1500 med utrustning för bearbet
ning av data i form av såväl magnetskrift som 
av hålkort, hålremsa och magnetband. 

För inläsning och sortering av bankgiroblan
ketter med magnetskrift av typ CMC7 kom
mer att ingå tre sorterings- och läsmaskiner, 
typ ICT8500, vilka har en sorteringshastighet 
av 1200 dokument per minut. De data som 
inläses med dessa maskiner överföres samti
digt via datamaskinen till magnetband. 

En speciell finess med den nya anläggning
en är att man med den kan bearbeta de flesta 
olika typer av magnetband som förekommer 
på marknaden. Bankgirocentralen kan således 
till bankerna lämna data på den typ av mag
netband som passar bankens egen datamaskin. 

Nytt elektronikföretag 
Seientifie Instruments Ine. AB heter ett ny
startat elektronikföretag, som bl.a. är svensk 
representant för de amerikanska företagen 
Hamner Eleetronies Co., Davers Corp., Fenwal 
Eleetronies Ine., Kollmorgen Corp., Filmohm 
Corp., FXR Ine., Hyperion Industries Ine. 
och Pen tri" Corp. Det nya företaget har kärn
fysikaliska instrument, mikrovågsutrustningar 
samt olika utrustningar för industriellt och 
medicinskt bruk på försäljningsprogrammet. 
Företagets adress är Hornsgatan 89, Stock
holm, tel. 60 86 86 och 69 38 90. 

Kurser i processreglering 
Det engelska företaget F erranti Ltd. kommer 
vid sina fabriker i Wythenshawe utanför Man
chester att anordna två kurser i processregle
ring. Kurserna, som äger rum under tiden 8-
12 juni och 12-16 oktober, avser att ge en 
orientering om hur Ferrantis datamaskiner 
Argus 100, 200 och 300 kan användas i anlägg
ningar för processreglering. Kurserna är av
giftsfria för utländska deltagare. Närmare 
upplysningar kan erhållas från ing. Eugen von 
Sabsay, Bergman & Beving AB, Pulsavdel
ningen, Karlavägen 76, Stockholm 10, tel. 
08/ 679260. 

Svenska Telemekanik AB, Flen, öppnade i ja
nuari i år en filial i Malmö med adress Slam
stensgatan 5. Svenska Telemekanik AB tillhör 
den franska koncernen La T elemeeanique 
Eleetrique, som är en av Europas största tillver
kare av kontaktorer, reläer och elektriska au
tomatikutrustningar. 

Disa Elektronik Svenska Kontor har flyttat 
till nya lokaler på Trädgårdsgatan 26, Sund
byberg, tel. 08/ 28 7l 30. 

AB Åt~idabergs Industrier ~rövrade en av guld
medalJerna vid årets Leipzig-mässa för sin hål
remsläsare »Facit PElooO». Remsläsaren, som 
främst är avsedd att användas för inläsning av 
hålremsor i datasystem, har en läshastighet på 
upp till 1000 tecken/s. 
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VRIDTRANSFORMATORER 

Kvalificerad 
facklitteratur 
för tekniker ... 

Tre aktuella nyheter 

som ingår i serien 

K Jeppsson 

PRAKTISK 
TRANSISTORTEKNIK 
För servicetekniker inom e1ek
troniksektorn och experimente
randeamatörer. Inga djupare 
matematiska kunskaper krävs 
av läsaren eftersom boken hu
vudsakligen utgh fd.n de prak
tiska synpunkterna på använd
ningen a v dioder och transis
torer. 

inb 22: -, 176 sid 

POWERSTAT 
Vridtransformator 

för steglös spänningsreglering med 
oförändrad kurvform. 

Effektområde 0,132-189,2 kvA 
Rhodiumplätterad kommutator 
Små dimensioner - modern formgivning 
Enkel montering 
220 V enfas- och 380 V 3-fastyper omgående från 
lager hos 

1l1!1 : II J -: J! I J 1'1' ~I i i I J : I : II 
Stockholm 08/5411 60 - Göteborg 031/40 04 65 

Malmö 0401751 00 - Jönköping 036/1609 80 
Sundsvall 060/156724 

G Markesjö 

ELEKTRONRÖRS
FÖRSTÄRKARE 
En bok som ger den teoretiska 
grunden för de' många prak
tiska problem dagens tekniker 
ställs inför. 
Behandlar principerna för elek
tronrörens användning i olika 
förstärkare. 

inb 28: -, 206 sid 

W Diefenbacb 

TY-FELSÖKNING 
En analog störningsbild till den 
som uppträder på TV-skärmen 
kan snabbt letas fram bland de 
närmare 200 exempelbilderna i 
boken. Texten ger sedan prak
tiska anvisningar om hur man 
lokaliserar och eliminerar orsa
ken till felet. Dessutom beskrivs 
några nyttiga mätinstrument 
som den händige servicetekni
kern lätt kan bygga själv. 

inb 36: -, 232 sid 

NORDISK ROTOGRAVYR 
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ytskiktmDtstilntl 
Motstånd av högsta kvolitet, som anvönds allmänt bi.o. inom svensk TV-industri, rekommenderas 
av Semko för sin egenskap att vid kraftig överbelastning förbrännas utan låga samt rekom
menderas av Försvprets Teletekniska Laboratorium för militära användningsområden som typ 1 
enligt norm lEe (GiHeklasse S) . I nedanstående uppställning av tillverkningsprogrammet kan 
man bi.a. konstatera alt standardmotstånden numera har en tolerans som ald,ig är sämre än 
S 'I,. 

Tillverkas som standardutförande med följande vörden: (Giiteklasse S) 
Typ Bl/20 W (vid + 700/1S0 V) 10 0- 1 MO ± S '/0, Dim. 2,3X 6 mm. 
Typ BB1I20 W (vid + 700 /1S0 Vl 10 0- 1 MO ± So/o, Dim. 2,3X 6 mm.x) 
Typ Bl/lO W Ivid + 70°/200 V) 10 0-10 MO ± So/o, Dim.2,4xll mm. 
Typ Bl /8 W vid + 1000/3S0 V) 1 0- 1 MO ± S '/0, Dim. 2,7X 8 mm. 

och 4,70- 1 MO ± 2 %, 

Typ Bl/4 W (vid + 700 /3S0 V) 10 0-10 MO ± S 0/" Dim. 2,7X11,S mm, 
och 10 0- S,l MO ± 2%, 

Typ Bl/3 W (vid + 80°/400 V) 1 0-10 MO ± S 'lo, Dim.4 Xll,S mm. 
och 4,70- S,l MO ± 2 'lo, 

Typ Bl/2 W (vid + 700 /S00 V) 4,70-22 MO ± S 'lo, Dim. S,8X13,S mm. 
och 4,70- S,l MO ± 2 'lo, 

Typ Bl W (vid + 800 /7S0 V) 10 0-22 MO ± S 'lo, Dim. 8,8x19 mm. 
och 100-S,lMO±2'1o, 

Typ Bl'/, W (vid + 70°/1000 V) 10 0- 1 MO ± S 'lo, Dim. 8,SX31 mm. 
och 10 0- 1 MO ± 2 'lo, 

Typ B2 W (vid + 70°/1000 V) 10 0- 1 MO ± S 'lo, Dim. 8,SX46 mm. 
och 10 0- 1 MO ± 2%. 

• Typ BB1 /20 har 0,6 mm anslutningstrådar mat vanliga 0,4 mm. 
Högstabilt utförande : (Giiteklasse 2 eni. norm DIN 41400. Vid halv belastning klass O,S. Leve
reras med rosa färg och siffermärkning enligt internationell standard). 
Typ Bl/8 W (vid + 700/2S0 V) 10 0-240 kO ± 2 'lo, Dim. 2,7X 8 mm. 

och Sl 0- 68 kO ± 1 'lo, 
Typ Bl/3 W (vid + 70°/400 V) 100- 1 MO ± 2 'lo, Dim." X11,S mm. 

och 10 0- 1 MO ± 1 'lo, 
Typ Bl/2 W (vid + 700 /S00 V) 10 0- 2,2 MO ± 2 'lo, Dim. S,8X13,S mm. 

och 10 0- 2,2 MO ± l 'lo. 

Begär offert från generalagenten: 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58 - Stockholm SV - Tel. 2461 60 

Ur bokens innehåll 
• Rörets diagram och egenskaper 

• Lågfrekvensförstärkare för små 
signaler 

• Motkoppling 
• Likspänningsförstärkare 

• Videoförstärkare 

• Högfrekvensförstärkare 

• Slutförstärkare 

• Sändarförstärkare 
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I koncentr~rad form anges i denna 
bok principerna för elektronrörens 
användning i olika förstärkare. I 
fristående appendix behandlas ock
så några för förstärkartekniken vik
tiga hjälpmedel, t.ex. singularitets
diagram, flödesscheman och distor
sionsberäkningar. 

Bokens disposition är utarbetad för 
att underlätta jämförelser med tran
sistorförstärkare, vilka behandlas 
i den nästa år kommande boken 
TRANSISTORFORSTÄRKARE. 

ELEKTRONRORSFORSTÄRKARE är 
främst avsedd att vara en lärobok, 
som skall ge den teoretiska grunden 
för de många praktiska problem 
våra dagars tekniker ställ. inför. 

Pris 

28: 
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AB Åtvidabergs Industrier har bildat ett eng· 
elskt dotterbolag, F aeit-Odhner Eleetronies 
Ltd., i Rochester, Kent. Dotterbolaget skall ha 
hand om försäljningen i England av Facit 
remsläsare och -stansar samt magnetbandmin. 
nen av typ Facit Carousel. 

Försäljningen i Sverige av ITT-koncernens 
elektronrör, komponenter, reläer och kabel har 
överförts från Standard Radio & Telefon AB 
till ett fristående filialföretag, ITT-Standard, 
Nybodagatan 2, Solna, som sorterar direkt uno 
der ITT-Standard Corporation i Schweiz. Såväl 
ITT-Standard Corporation som Standard Radio 
& Telefon AB är dotterföretag till Internatio
nal Telephone and Telegraph Corporation, 
USA. 

I samband med ett samarbete som inletts mel· 
lan Salen & Wieander AB och Telektron AB, 
Stockholm, har en omorganisation företagits 
av Telektron AB:s styrelse. Som ordförande i 
styrelsen ingår verkställande direktören i Sa
len & Wicander AB, civilingenjör Göran Axell 
med civilingenjör C G Hård af Segerstad och 
verkställande direktören i Telektron AB, Len· 
nart E:son Falk som övriga ledamöter. Till 
gemensam försäljningschef för Salen & Wi
canders Industriavdelning och Telektron AB 
har utsetts ingenjör Wilhelm Åhgren. 

• 

Kataloger och 
broschyrer 

Magnetie AB, illvsundavägen 151, Bromma Il: 

broschyr över kärnfysikaliska instrument, 
elektromagneter och nätaggregat från Spee· 
tromagnetie Industries, USA. 

International Reetifier, Snoilskyvägen 8, Stock· 
holm K: 

katalogblad och prislista över lagerförda 
zenerdioder från International Reetifier, 
USA. 

Erik Ferner AB, Box 56, Bromma: 

broschyr över ett nytt oscilloskop från Tek· 
tronix Ine., USA; 
broschyrer över Wheatstone-bryggor, dekad· 
motstånd och -kondensatorer, samt resistans-, 
kapacitans- och induktansstandard etc. från 
H W Sullivan Ltd., England; 
broschyr över kvicksilverfuktade reläer från 
C P Clare & Co., USA. 

AB Nordqvist & Berg, Snoilskyvägen 8, Stock· 
holm K: 

broschyr över precisionskompensatorer från 
Croydon Precision Instruments · Co., Eng
land; 
broschyr över ett stabiliserat likspännings. 
aggregat av egen tillverkning. 
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typ B 
med eller utan regulator 

escap® mikromotorn 
med eller utan inbyggd centrifugalregulator 
för likspänning 1,5-12 V, hög verkningsgrad, minimal effektförbrukning, lång 
livslängd. små dimensioner med eller utan inbyggd mikroväxel 

'" 26 mm 

t A . typ A med mikroväxel 
med eller utan regulator med eller utan regulator 

Mikromotorn Escap med regulator lämpar sig särskilt väl för användning i 
apparater för ljudåtergivning. Sålunda kan konstant hastighet garanteras utan 
~jälp av transistorregulator. 
Aven lämplig i power-zoom och tidreläer, som takometergeneratorer och 
följemotorer, för fjärrkontroll, etc., inom instrumentteknik. signalteknik, tidmät
ning, elektronik, meteorologi, biologi, kemi m.m. 
På begäran: balanserad rotor, speciallindningar och studium av andra 
utföranden. 
Mikromotorn Escap är en kvalitetsprodukt tillverkad av Portescap, en ledande 
fabrik inom schweizisk urindustri. 

För ytterligare upplysningar, vänd Eder till generalagenten: 
Reno SA, departement micromoteurs 
165, rue Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds, Suisse, tel. (039) 34267 

TELTRONIC FÖR EDRA ELEKTRO·KOMPONENTER 
RAFI-Jautz-Marquardt-Hirschmann 
• Tryckknoppar 

• Omkapplare 

• Strömbrytare 

• lamphållare 

• Glim- och glödlampor 

• Säkringshållare 

• Matstånd 

SdIaIeco-T echnik 
Elektralytkandensatorer i 

• lågvolfsutförande 

• Högvo!tsutförande 

• Aluminiumbägare 

• Aluminiumrör 

• Specialutföranden 

• lågt pris - Kort le
veranstid 

Ovanstående är endast ett litet urval 
ur vårt komponentprogram. Begär vår 
lista. Närhelst Ni behöver någon kom
ponent - ring oss, vi kan säkert hjäl
pa även Er. 

1126 S 2 

Typ G 

TE 

General Controi 
• lN 1 låsbar ratt 
• ID 10-2 10 varvig skola 
• CM-3 siffervisande skola 
• CPM-15 10 varvig patentia

meter 
• CPl-15 5-varvig potentio

meter 
• CPK-15 3-varvig potentio

meter 
• MN metallrattar 

WAKI 
WAKI Kellogschalter i 

• Miniatyrutförande 

• Normalutförande 

• Enligt DIN-normer 

• Med och utan låsning 

• För stork- och svag
ström 

• Kapslade och oka ps
lade 

le AB 
NY ADRESS 
HÄRJEDALSGATAN 56 

BOX 28, VÄLLINGBY l. 

TELEFON 08/8753 00 - 8749 00 
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STYRKRISTALLER 
KRISTALLUGNAR 
OSCILLATORER 

StyrkrIsteiler i ett mycket omfottande tillverkningspragram. 
Vi kan nu tillhandahålla en synnerligen detaljerad losta med 
data på samtliga MIL-typer. Tillverkningen omfattar givetvis 
även rent kommersiella krostalltyper som t.ex. för det s.k. med
borgarbandet 27 MHz samt speciella precisionskristaller för 
frekvensnormaler o.d. 

KrlsteUugner med inbyggd termostat tillverkas i stort ur
val beträffande såväl utrymme för kristaller som önskad drift
spänning och temperaturstabilitet. Ugnarna finns även utförda 
för att hysa andra temperaturberoende komponenter eller kan 
levereras med inbyggd oscillator enl. nedan. 

Ugn med kristen kan erhållas i ett femtiotal olika kombina
tioner inom frekvensområdet 10 kHz till 150 MHz. Som exempel 
kan nämnas typ 43A för 20-7S MHz, som vid omgivningstempe
raturer från -Sso till +7So Iler en frekvensstabilitet bättre än 
0,4 PPM (. parts per million.) då ugnens nominella arbetstem
peratur är +8So. Vid rumstemperatur är stabiliteten 0,1 PPM. 

Osclletorer som kompletta enheter med kristall och tran
sistorkretsar helt inbyggda i en termostat-reglerad ugn. Tillver
kas med frekvenser från 100 Hz till 100 MHz och varierande 
utförande beträffande uppvärmningsspänning, dimensioner ach 
anslutningar. Kan erhållas med sinus- eller fyrkantvåg och en 
frekvensstabilitet, som fär t .ex. typ JKTO-43 (62,S kHz-SOMHz) 
är 1 x10-a över en 24-timmars period. 
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Rekvirera katalogunderlag fr6n generalagenten: 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58 - Stockholm SV - Tel. 246160 

"Att stå modell framför kameran 
tillhör inte de lättare uppgifterna. 
Inte heller att regissera modellen. 
En handbok som i utförlighet inte 
lämnar något övrigt att önska ••. U 

FOTOGRAfI om 

Modell framföt: kameran" 
för fotografer,. tecknare, bildregis- . 
sörer och modeller 

36::'- plus oms 

Finns hos bok .. och fotohandlare: 

NORDISK ROTOGRAVYR 

•• 

STRDMTRYCK 
tryckta kretsar för höga anspråk 

Utnyttja Cromtrycks kvalificerade service och objek
tiva rådgivning när det gäller tryckta kretsar - kon
takta oss på tidigt stadium för rationell planering och 
produktion. Cromtryck har en av Europas modernaste 

. anläggningar för tryckta kretsar. Vårt samarbete med 
den internationellt ledande gruppen . inom·· området 
- bl. a. Photocircuits Corporation. New York och 
Technograph Printed Circuits Ltd. London - garan
terar Er de senaste metoderna och erfarenheterna. 

CRDMTRYCK 
Jämtlandsg. 151, Vällingby. Tel. 372640 
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Greibach Instruments Corp., 315 North Avenue, 
New Rochelle, N. Y., USA: 

broschyr över en voltmeter med expansions· 
skala. (Svensk representant saknas.) 

AB Galco, Gävlegatan 12, Stockholm Va: 

en av Emerson & Cuming, USA, utgiven bok: 
Electrical Encapsulatioll>, behandlande im
pregnering och ingjutning av elektroniska 
komponenter. (Boken kan beställas frän 
AB Galco.) 

HP-instrument AB, Centralvägen 28, Solna 
Centrum : 

katalog, ö~er Q-metrar och signalgeneratorer 
frän Boonton Radio Co., USA; 
särtryck ur tidskriften »Machine Design» 
över olika användningsområden för xy·skri
vare från F L Moseler Co., USA. 

Svenska Siemens AB, Fack, Stockholm 23: 

katalog över elektrolyt-, folie- och styroflex
kondensatorer samt över halvledarkompo
nenter. 

Svenska Mullard AB, Strindber.gsgatan 30, 
Stockholm No: 

»Designers Guide~ för februari 1964 från 
M ullard Ltd., England. 

Radiation Instrument Development Labora
tory, 4501 West North Avenue, Melrose Park, 
Illinois, USA: 

informationsskriften >Analyzer Circuit Ele
ments». (Svensk representant: Magnetic AB, 
Ulvsundavägen 151, Bromma 11.) 

AB Gösta Bäckström, Box 12089,Stockholm.12: 

prislista över trimpotentiometrar frän Con
telec SA, Schweiz; 
prislista över motstånd samt datablad över 
en kiseltransistor och tvä zenerdioder från 
Texas Instruments Inc., USA. 

Svenska AB Philips, Fack, Stockholm 27: 

reviderad utgåva av informationsskriften 
»Circuit Blocks~; 
broschyr över precisionsmotstånd från Elec
tronie GmbH, Vättyskland ; 
katalog över precisionsmotstånd frän Mepco 
Inc. , USA. 

Aktiebolaget Bromanco, Sveavägen 25-27, 
Stockholm: 

särtrycken »Drehstromgeneratoren mit ge
schalteten Transistoren», »Silizium-Epitaxie
Planar-Transistoren», »Direkt-anzeigendes 
p-Messgerät fiir Transistoren» och »Minia
turisierung mit Silizium-Pico-Transistoren» 
från Intermetall GmbH, Västtyskland. 

Bergman & Beving AB, Karlavägen 76, Stock
holm 10: 

katalog över kärnfysikaliska instrument från 
Landis & Grr AG, Schweiz. 

Scantele AB, Tengdahlsgat. 24, Stockholm SÖ: 

broschyr över mätinstrument från Digital 
M easuring Ltd., England; 
broschyr från Warne Kerr Corp., USA, över 
en RCL-brygga och en tillsatsenhet för au
tomatisk utbalansering av denna. 

Sciandia AB, Box 314, Göteborg l: 

broschyr över tillbehör till elektronmikroskop 
från Hitachi Ltd., Japan; 
broschyr över materialprovningsapparatur 
från Plas-Tech Equipment Corp., USA. 
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II- II-~II, 11-42 
Modell 0-48 hat maximal användbarhet genom 8 tryckknappslnstätlda områden 

från O-l mV till 0-100 V med kontinuerlig tflnlnst411nlng .mel-
lan områdena % 

korrekt dlflerenlialingång 

nOllpunklsinställning över hela skalan samt femskalllngdara 
nollpunklsundertryckniog 

Modell 0-4' har måtområdet kontinuerligt inställbart mellan 0-1 mV och 
0-111 ,nV för att ge stårsta känslighet vid speciella app
likationer 

korrekt differentialingång 

Modell o-a har mätområdet kontlnuer\l91 inställba{t melJan .0-.1.0.. mV och 
, 0-100 mV för ' alt ge b~a mölliga eltonomlvld 8peq,~eHa 

applikationer $ . 0%' 

konventionell ~öglmpedansingän9 

Gemensamma tekniska dala: 

Balanseringstid: 
Känslighet : 
Pappersmatning: 

Papperabredd: 
Pappersgradaring: 
Relerensspänning: 

Mindre än 0,5 sek, för fullt skalutslag 
0,1 'le av lullt skalutslag , 
24 : olika hasllgl1eter från 'h lumlh till 16 tum/min, 
finns tillgängliga i olika kombinationer, liastlgheter
na inställes frlin pl\l1elen, Den med synllronmotot 
försedda drivenheten kan utrustas med extra pappers-
hasllghetsväxel, ..... . 
Kalibrerad bredd'-10 tum, total bredd l1'f', tum 
0-10. 10-0. 5-0-5 och 10-0 med Integralgradering 
Zenerdiod 

~I f6r Sverige: 

Detta är en helt ny serie heltranslsloriserade 10-luma 
potentiometerskrivare från Varian _ •• 
med korrekt differentialingångskrets, som ger hög impedans, hög 
störsignaidämpning och som tillåter anslutning till obalanserade 
ingångsspänningar 

i kompakt lättvikts utförande för både portabelt bruk och panel
montage 

~ODUKTER AB BOX 12220 - STOCKHOLM 12-tEI,.. 08'9800010 

i tre 01 ika modeller utförda att passa laboratorier, industrier 
och för att användas som komplerT)ent till andra instrumenttyper 

Begär broschyr från vår törsäljnings!ivdelnlng, 

NORDMENDI UNIVERSALOSCIUOSKOP 

UO 963 NETTO 1 .• 30:-

• • • de rätta instrumenten 
NORDMENDE UNIVERSALOSCILLOSKOP UO 963 

är ett bredbandsoscilloskop uppbyggt med tryckta kretsar. 
Instrumentet är delbart och alla komponenter lätt åtkom
liga. Det prelIdiska, utfällbara stödet gör att instrumentet 
kan riktas snett uppåt för bekväm inställning och avläsning. 

TEKNISKA DATA: 
KATODSTRAlEROR. DG7-74 med grön 
planskärm, diam. 70 mm, 

VERTlKAlFORSTJl.RKAREN. Omkopp
lingsbar lik- och växelspänningsför
stärkare. Avböjning.sfoktor . 20 mV u/cm. 
Dämpning. 5 steg 12 %1. kontinuerligt 
reglerbar 11.51. Frekvensomr6de. O Hz 
-5 MHz l-3d BI. Stigtid • mindre ön 
0,D8 ps. Ovenvängning. mindre än 1 
%. Mätspänning mV .. 11 %1, Ing6ngs
impedans. 1 Mohm!35 pF. Ing6ngs
spänning. till 2lO Vu. 

VIPPOSel lLATORN. Frekvensomr6de. 
10 Hz--600 kHz I 9 steg och kontinuer
ligt reglerbar. TIdsaxelförstoring. " 
g6nger skärmdiametern. vilket erbJu-

der lika tydlig avlösning sam om bild
röret hade 28 cm diam. 

HORISONTAlFORSTJl.RKAREN. AvböJ
ningsfaktor 800 mV"/cm. Kontinuerligt 
reglerbar dämpning 1.500, Ing6ngs
impedans. 0,1 Mohm!35 pF. Frekvens
omr6de. 1 Hz-l,5 MHz 1-3dBI. Inre 
och yttre synkronisation, inre synkta
ni.sation kontinuerlig samt föröndrlngs
bo. f.6n + till -,50Hz nätsynkronl
satian. 50 Hz slnusovböinlng ov tid .. 
axeln linrel. X-föntärkare, Stralför
skiutninQ' horisontal och vertikal. Ater
g6ngsslackning. Anslutning för liusma
dulering. 

NätanslutninCL' 110112512201235 V SO pi, 
växelström. Effektförbrukning, 90 W. 
Dim. 156x2a>x340 mm, Vikt. 9,5 kg. 

AB GYLLING & eO 
STOCKHOLM 
Tel. 01/1100 00 

GÖTUORG 
Tel. 031/175190 

MALMÖ 
TeL 0.0/70720 

SUNDSVALL 
T.I. 060/5a. 20 

LULIÄ 
TeL 10110 
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METOX 
Kristallhållare 

KristallhillIare av högsta 

kvalit' för mantage på 

chassie och tryckta liret

sar. Finns i olika stor

lekar och utföranden. 

Metox-pro

grammet upptar 

dessutom mikro

brytare, rör

hållare, kontak

ter för tryckta 

kretsar o. tran

sistorhållare. 

Begär broschyrer_ 

SCANTRONIC 

STYRKRISTALLER 

1(#1[?1 
APPARATER 
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Snabba order är 
sparode pengar. 
Hagsta kvalitet i 
minsta detalj. 

Scantronie styrkri
staller med ga
ronti fyller kra
ven. 

• korta leverans
tider 

• hög kvalitet 

• garanti på var
je kristall 

• standardtole
ron .. " 
frekvens : 
± 0,002 "" 
temperotur: 
0,003 "" 
temperatur
amråde: 
-40"e
+400C. Andro 
toleranser till
verkas. 

Tillverkare och 
färbrukare begär 
nännar. informa
tian om Scantro
nie styrlcristaller. 

Skogsbacken 26 
SUNDBYBERG 
Tel. 01129 03 35 

~100 

Svenska Ackumulator AB Jungner, Riddarga
tan 17, Stockholm ö : 

broschyr över servokomponenter. 

Telare AB, Industrigatan 4, Stockholm K: 

katalog över magnetbandminnen och kärn· 
minnen från Ampex Corp., USA; 
broschyr över vibrationsutrustningar från 
Unholtz·Dickie Corp., USA; 
broschyr över servokompol\enter, potentio
metrar, räkneverk m.m. från Bowmar Instru
ment Corp., Kanada; 
informationsskriften »Modern Signal Pro· 
cessing Technique for Optimal Signal to 
Noise Ratios» från Princeton Applied Re
search Corp., USA. 

Ingenjörsfirman El·Automatik AB, Skebo· 
kvarnsvägen 370, Bandhagen: 

katalog över kopplingsklämmor, kabelhål· 
lare, apparatplintar m.m. 

• 

Nya män på 
nya poster 

Carl Säve 

Pär Stenberg 

Till verkställande direktör vid Bergman & Be· 
ving AB har utsetts civilingenjör Carl T Såve, 
tidigare vice verkställande direktör i företaget. 
Till vice verkställande direktör har utnämnts 
civilingenjör Pär Stenberg. 
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==SCAPRO== 

G LlMLJ US I N D I KATO R 
för 

TRANSISTORKRETSAR 
Diameter endast 7 mm. Kan styras di
rekt från en vanlig transistorkrets eller 
flip-flop-krets. Rund katod platta och gla
set utformat som lins ger kraftigt glim
ljus med en minimal styreffekt. 

== SCAPRO == 
Kunllsbroplan 2 Stockholm K 53 04 51 

r--
~ 

Begär prislista 

Här krävs osvik

liga lödningar i ' 

varje detaljl 

LITESOLD ' 
har förtroendet och ' 
klarar även Edra löd· 
problem. 
>ETTAN> 10 W 
> TVAAN> 20 W. 
> TREAN> 25 W. 
,FYRAN> 30W 
>FEMMAN, 35 W och 
>SEXAN, 55 W. 
Värmeskydd, ställ och 
olika typer av lödspet
sar finnes. 

ADAMIN mikro 
lödpennor rekommen
deras för instrument 
mJ. lödningar. 
Använd >longlife> 
spets. 

Generalagent, 

AB SIGNALMEKANO 
lutlk och I.ger, 

Västmannagatan 74 - Telefon 33 26 06, 33 20 08 
Stockholm Va 



Kiseltransistorns egenskaper 
till germaniumtransistorns pris 
Tio nya epoxyhartsinkapslade kiseltransistorer 
som erbjuder ännu större tillförlitlighet 

Nu kan Ni höja tillförlitligheten i Era anläggningar 
utan att öka komponentkostnaderna. Använd de nya 
planarpassiverade kiseltransistorerna, som inte är dy
rare än germaniumtransistorer : General Electric's serie 
2N2711 och 2N2923. 
Dessa transistorserier har många fördelar - hög effekt
förstärkning, lågt brus, lågt IcO och god mekanisk håll
fasthet. De är tillräckligt små för de minsta appa
rater, höljena motsvarar TO-18 med undantag för höj
den som är ca 6 mm. De har genomgått livslängdsprov 

på över en miljon timmar under hög temperatur och 
fuktighetshalt. 
Allt detta har G-E vunnit genom att slopa den dyra 
glas-metall-förseglingen. Dessa transistorer är i stället 
passiverade och ingjutna i epoxyharts för utomordentlig 
stabilitet och lång livslängd. 
Begär fullständiga tekniska data från Svenska AB Tråd
lös Telegrafi, Röravd., tel. 08/290080, ·Fack, ,Solna 1 
eller från General Electric Co., Dept. EC-64-03, 159 
Madison Avenue, New Yor.k, N. Y;, 10016, U.S.A. 

NPN·KISELTRANSISTORER PASSIVERADE I PLANARTEKNIK (1): MED. f t =2oo MC. 

MAXIMUM MEDELTAL 

ICBO Effekt· 455 kHz Omslags· 
vid 18V förlust COB Usst Effektför· tid 

hFE UCEO UEBO och IEBO stärkning 
vid 4,5V vid 5V Neutraliserad 

Typ vid 2mA Volt Volt p. A mW pF Volt dB Nanosek. 
2N2711 30·90 18 5 0,5 200 15(2) 0,8(4) 42 
2N2712 75·225 18 5 0,5 200 10(2) 0,8(4) 45 -
2N2713 30·90 18 5 0,5 200 10(2) .15(4) - td= 60 

tr= 85 
2N2714 75·225 18 5 0,5 200 10(2) .15(4) - t5=85 

tf= 40 
2N2715 30·90 18 5 0,5 200 4(3) 2.0(5) 42 -
2N2716 75·225 18 5 0,5 200 4(3) 2.0(5) 45 -
2N2923 90·180 25 5 0,5 200 9 0.8 45 -
2N2924 150·300 25 5 0,5 200 9 0.8 45 -
2N2925 235·470 25 5 0,5 200 9 0.8 45 -
2N2926 se nedan · ) 18 5 0,5 200 9 0.8 45 -
Anm.: (') Ca TO·18 storlek. (2) vid 5V. (3) vid lOV. (4) IB=3mA; Ic= 50mA. (5) IB= O,4mA; Ic= 8mA. 

0) Erhålles i fem klasser, var och en med spridning iförstärkningsfaktorn 2-1. Varje klass märks med sin färg. Den pro· 
centuella andelen av varje klass i en leverans framgår av nedanstående tabell . Genom att konstruera utrustningen så 
att alla fem klasserna kommer till användning i proportion till fördelningen i tabellen uppnås en betydande kostnads· 
besparing. 

Färgcode 

Brun 
Röd 
Orange 
Gul 
Grön 

h
fe 

(UcE= 10V, Ic= 2mA, f= l kHz) 
Min. 

35 
55 
90 

150 
235 

Max. 
70 

110 
180 
300 
470 

h
FE 

(UcE= 4.5V, Ic= 2mA) 
Med. 

36 
62 

115 
155 
215 

GENERAL. ELECTRIC 
Varumärke 

Volym 
0·6 % 
5-10 % 

20.26 % 
35·45 % 
20·30 % 
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LABPOT H10 
En noggrann laboratoriepotentiometer 
som ersätter ett dekadmotstånd och är 
mindre - snabbare - billigare. 
lO-varvs Helipot precisionspotentiometer 
med lOOO-delad låsbar skala. 
Linearitetstolerans ±O,l % 
Motståndstolerans ±1 % 
Standardvörden: 100, 500, 1000, 5000, 
10000, 50000 och 100000 ohm. 
ETT AV MARKNADENS MEST PRISVÄRDA 
.MÄTVERKTYG., SOM PA KORT TID BLI
VIT EN SUCCES. 

PRIS ENDAST 14.7 KR 
AB NORDQVIST & BERG 

Snoilskyviigl!n 8, STOCKHOLM K 
Tel.. 535500, 503810, 502380 

AKTUELLA 
FÖRKORTNINGAR 

10000 
INITIALORD 14:50 

SAMMANSTÄLLDA A V ERIK TROEU. 
Over 10000 svenska och internationella 
förkortningar och deras betydelse - ak
tuella s.k. initialord, som förekommer i 
dags- och fackpress, tekniska och veten
skapliga tidskrifter, rapporter och böc
ker. 
en oumbärlig uppslagsbok för kontor, bib
liotek, läsrum, olika institutioner, .kolor, 
redaktioner, tidningsläsare och korsordtlö
sare 

EN HANDBOK NI INTE KAN UNDVARA 
NORDISK ROTOGRAVYR 
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Jan Haake 

Till chef för en av Svenska Telemekanik AB 
öppnad filial i Malmö har utsetts ingenjör 
Jan Haake. 

Åke Ahrnell 

Till sektionschef för Svenska Siemens AB: s 
avdelning Telekomponenter har utsetts civil
ingenjör Åke Ahrnell. 

Bengt Wetterborg 

Till chef för ITT-Standard, Solna, svenskt fi
lialföretag till ITT-Standard Corp., Schweiz, 
har utsetts civilingenjör Bengt lfTetterborg. 
Till chef för företagets ekonomiavdelning har 
utsetts kamrer O Rundbom och till chef för 
order. och inköpsavdelningen ingenjör K-E 
Blomqvist. 
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Tillförlidiga 
komponenter 

.... ..., .. 1IfAI för 

3 

: ,. !=.!1!:!' r' ... ·. '. 

-: .. ~ 
5 

6 

l MSWG Magnetisk grönsbrytare i abso
lut vattentöff o. gas töff utförande. Kontakten 
bryter nör en pl6tflagga passerar luftgap'et. 
levereras med Ingjuten 1,5 m 16ng gummIka-
bel. 250 V. 15 VA. . 
oim .• 72xSOx25. Slits 10X45. 

1 MSW Magnetswitch i utförande som 
ovan. Kontakten sluter nör en magnet passe
rar röret p6 avst6nd fr6n 10 till 50 mm. 
Kabellöngd ca . 1,5 m. 
oim .• 10x70 mm. Gönga M10. 

3 1.110 Mikrorelö med 1-2 vöxlande 
kapslade guldswitchar för 250 V, 5 A - eller 
30 V, 4 A =. Spole . 3-250 V _ och/eller =. 
oim . • 20x25x4Q mm. 

4 KW Mikrobrytare med dato som Rel 20. 
För programverk med höga krav p6 driftsä-
kerhet. oim .• 8x12x25 mm. 

5 T5U Transistorförstörkare m. spännings
stabilisator och gnistsläckare för relä (630 
ohm). 
Könslighet: 0,6 V, 80 /LA. 
o im .• 22x65 x15 mm. 

6 T5W Tv6polig tryckknapp 250 V, 10 A, 
med momentbrytning. oim .• 40x25x010. 

75L8737 Signallampor för enh6lsfast
s~ltnin9 med 6terg6ng i panel. 
O,m . • 011x25 mm. 

KLN TRADING (O Ltd AB 
rvögen 6, Solna 1. Tel. 08/83 11 90, 83 11 91 



s P E C I A L R O R föt Industriella ändamål 

• 
• 
• 
• 
• 

Datamaskiner 

Telekommunikationer 

Mätteknik 
R·eglerteknik 

Tillförlitlighet 

Lång brukstid 

Små toleranser 

Tål stötar och vibrationer 

Mellanskiktfri specialkatod 

Dessa "5 punkter" för TELEFUNKEN specialrör är resultatet av många sam

verkande faktorer, bl.a. ytterst omsorgsfullt urval och kontinuerlig kvalitets

granskning av det använda materialet. Fo·rtlöpande kontroller och mätningar 

under fabrikationen säkerställer specialrörens korrekta data. 

Begär utförligare data från 

SATT 
SVENSKA AKTIEBOLAGET TRÅDLUS TELEGRAFI 

S 310.08 Röravdelningen • Fack' Solna 1 . Tel. 08/ 290080 

III 

III 
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Har Ni provat Bird? 

Avläs 
HF-eHekt 
direkt 
I dag vill var och en som mäter HF-effekt 
erhålla resultatet direkt i watt. Bird's mo
dell 43 Thruline indikerar watt. 

Anslut modell 43 mellan sändaren och an
tennen eller annan belastning och Ni kan 

~ direkt läsa utmatad resp. reflekterad 
effekt. 

Inga korrektionstabeller 
Inga justerintIar 
Inga uträkningar 
Ingen yHre kraft. 

lätt utbytbara mätelement täcker fre
kvensområdet 2-1000 MHz för effekter 
upp till 1000 W. 

Bird's lätt utbytbara kontaktdon elimine
rar övergångar mellan olika kontakttyper. 
Varje typ av standard kontakt kan erhållas. 

Pris 
Wattmeter (exkl. mätelement) 
Kr 665:-
Mätelement (plug-in-typ) 
Kr 210: -Ist. 

$
. Ensamrepresentant 

IK.FERIItIIER 

Box 56 BROMMA 08/252870 
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Cai Kinberg 

Tage Frisk 

Gunnar WedeU 

Diplomingenjör Cai Kinberg, tidigare chef för 
IBM Nordiska Laboratorier i Stockholm, till
trädde den 6 april en befattning vid IBM:s 
laboratorier i San Jose, USA. Till ingenjör 
Kinbergs efterträdare som chef för IBM Nor
diska Laboratorier har utsetts tekn. lic. Tage 
Frisk. Till ställföreträdande laboratoriechef 
har utsetts civilingenjör Gunnar Wedell. 

• 

RäHelse 

I ledaren i ELEKTRONIK nr 1/64, fjärde styc
ket, står felaktigt angivet att TNC under åren 
1941-1957 stod under ledning av tekn. dr 
Axel Wennerberg. Skall vara John Wenner
berg. 

• 

... 
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TUNGELEMENT 

en idealisk reläkontakt 

LM Ericssons tungelement TE 1 och TE2 är 
ca 10 g&nger snabbare än vanliga reläer, er
fordrar ingen kontakt justering och har vid 
normal belastning en livslängd av flera 
hundra miljoner arbetsoperationer. 
Dess okänslighet för damm, fukt, korrosiva 
gaser och slipande ämnen möjliggör under
hållsfria reläutrustningar och signalgivare 
även på mycket utsatta platser. 
Kontaktmanövrering sker med elektromag
net eller permanentmagnet eller med en 
kombination av dessa båda. 

Huvuddata för TEl 

Diameter 
Löngd 
Kontaktskydd 
Tillslagstid 
FrlJnslagstid 
Operationsfrekvens 
Normal kontaktström 
Maximal kontaktström 
Maximal kontakteffekt 
Tillslagskraft, mmk 
PlIföl jande frllnslaQ vid 
Kontaktmotstönd 

Begär datablad för T El JTE2 

0 110 m6tt i rrun 

Ovriga produkter 

5 mm 
64 mm 
rodium pli guld 
1 ms 
0,1 ms 
350 Hz 
100 mA 
2 A 
20 W 
95 At 
{fJ At 
0.03 ohm 

långlivsrör, bl.a. 7721/D3a 
Transistorer, bl.a. 2N524-2N527 
Mikrovågsrör, bl.a. pulsmagnetroner 
Kallkatodrör, bl.a. dekatroner 

AB SVENSKA ELEKTRONRÖR 
STOCKHOLM 20 TELEFON 08/440305 

ell 



Svartågatan 70 
StCKkholm -Johanneshov 4 
Tel. Yx. 590235 

GENERALAGENT FÖR EROMET 85 från ERO 
Halvledarkylare från BIRTCHER 
Reläer från W. GRUNER 

Utförande: Kandensatar av metalliserad palyester- Kap. 1100 V= 1160 V= 1400 V= 1630 V= II Kap. 100V= 160V= 
falie i isalerat hölje, amgjuten med 

4700 pF 5,5 x 14 konstharts. Axiella anslutnin~strådar av 
förtent kagpar. S.k. extende foil 6800 pF 5,5 x 14 0,33/LF 10x18 

5,5 x 14 0,47/LF 12x18 Temp.om råde: -40°/+85 C 0,01 /LF 
Arb.spänning : 100 V=, 160 V=, 400 V= och 630 V= 0,015/LF 5,5X14 6x14 O,68/LF ' 10x26,5 
Provspänn ing : 1,5 X arbetsspänning 0,022 /L F 6 x 14 7x14 1 /LF 
Kap. tolerans : < 1 /LF ± 20 Ufo, :=" 1 /LF ± 10 % 0,033/LF 6,5X16 7,5 X 16 1,5 /LF 
Förlustfaktor tan d: = eller bättre än 1 % vid 800 Hz och 0,047/LF 7,5x16 9 x 16 2/LF 

20° C 0,068/LF 9x16 10,5X16 3/LF 
Isol.motstånd: Minst 30 Gohm fär värden upp till 0,15 0,1 /LF 9x18 llx18 4/LF 

/LF 0,15 /LF 11 x1 8 13x18 5/LF 
Tidskonstant: Minst 4500 s för värden över 0,15 /LF 0,22 /LF 9X26,5 11 x26,5 6/LF 
Leverans kan till största delen ske omgående från lager. 10 /LF 

EROMET 85 finns nu även i rektangulärt utförande för tryckta kretsar 100 V, 250 V och 400 V serie Hb. 
Begär datablad ! 

BIRTCHER 
Monterey Park, Cal., USA 

Serie 4Al för 
effekttransistorer. 
Kylande yta c :a 550 cm' 
på t.ex. 4AL-4-0-0, ytter
mått 101 x 101 x26 mm. 
Från lager. 

Halvledarkylare 
transistorhållare 
transistorkylare 

för bättre skydd och 
ökad driftsäkerhet 

Begär utförliga databladl 

12X26,5 
12X31 ,5 
15X31,5 
16x40 
18x40 
19x45 

400V= I 630V= 

11 x26,5 13X26,5 
13x26,5 13,5X31,5 
16X31,5 17x45 
20x31,5 17x55 
20x45 
20x55 

Serie 38 av 
berylliumkoppar 

Serie 3AL av 
aluminium 

w. GRUNER K.G. RELAIS-FABRIK, Wehingen / Wiirtt., Tyskland 

GRUNER-Instlcksrelii typ 9059 

9059 är ett liksträmsrelä i transparent plastkåpa. Fästbygel och 
reläsockel kan erhållas som tillbehör . 
Dimensioner: 45x33x19 mm. 
Kontaktsystemet tillåter stor valfrihet 
Svagströmskontakter i enkel- eller tvillingutförande upp till 4 växl. 
Starkströmskonta kte r upp till 2 växlingar 
Kontaktmaterial : förgyllt silver, silver-palladium, guld-nickel, m.fl. 
Spolmotstånd upp till 20300 ohm 
Isolationsmotstånd till kontaktfjädrar :=" lO" ohm 

Sänkta priser! Några typer omgående från lager. 

Prisex : 24 V 4xu 1 st. a Kr 17.20, 10 st. a Kr 15.50, 100 st. a Kr 13.75. 
Ovriga upplysningar om ovannämnda GRUNER-reläer samt ett flertal andra typer lämnas på färfrågan. 
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