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--/;,rush INSTR.UMENTS 
(it's the record that counts!) 

Mark 10 - potentiometerskriv~, helt solid 
state ... även bläcket 

Serie 2300 - oscillograf med glöd
lampa för snabb start 

Mark 200 - modulsystem, helt 
solid state 

Begär information om: 

• Den nya flerkanalsskrivaren Brush Mark 200, 
helt solid state, pennmotorer för analog eller 
»Ja - Nej»-registrering. Registreringsprov 
sändes på begäran. 

• Den nya portabla 2-kanalsskrivaren Brush 
Mark 280 med 80 mm breda registrerings
kanaler - dubblad upplösning, absolut nog
grannhet 0,5 % av fullt utsl. till 200 Hz. 

• Den nya potentiometerskrivaren Brush Mark 
lO, - modulenheter och solid state,250 mm 
registreringsbredd, för kvalificerade behov. 

• Den nya versionen av Brush Mark II - popu
lär portabel pennskrivare med inbyggda för
stärkare. 2+2-kanaler, pris under 10.000:-. 

• Den okomplicerade oscillografen Brush Serie 
2300. Oskadligt ljus, ekonomisk, anpassbar 
och robust. Driftsklar iör 8"kan'alers utföran
de från kronor 18.270: - inklusive galvano
metrar. Max 16 galvanometrar, dessutom till 
120 »Ja - Nej»-kanaler. 

• Brush Operations Monitors för driftsövervak
ning, kontroll av reläsystem och liknande än
damål. Registrerar »Ja - Nej» på upp till 150 
kanaler med gemensam tidsaxel. 

GENERALAGENT: M. STENHARDT AB - IIJÖRNSONSGATAN 197, lIROMMA TEL STOCKHOLM (08) 870240 
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"MARCONI
MODULEN 
ÄR MODEllEN" 

UNIVERSAIBRY6&A TF 2700 
smidigare -lättare 

DET FÖRSTA INSTRUMENTET 
I DEN NYA 2000-SERIEN 

Denna 1% ul\iversalbrygga för mätning av kapaci

tans, induktans och resistans är heltransistoriserad, 

lätt att handha och väger ej fullt 4 kg. Den har givits 

en ny tilltalande stil och är en god exponent för 

modern formgivning. Noggranna prov inom aukto

ritativa svenska institutioner och industrier har be

kräftat bryggans utomordentliga pålitlighet och 

goda elektriska prestanda. 

SPECIFIKATION: 
KAPACITANS: 0.5 pF-1100 P-F inom 8 mätom
råden från 110 pF-1100 P-F fullt skal utslag. 
INDUKTANS: 0,2 ,uH-110 H inom 8 mätområden 
från 11 ,uH-110 H fullt skalutslag. 
RESISTANS: 0,01 ohm-11 Mohm inom 8 måt
områden från 1,1 ohm till 11 Mohm fullt skaIut
slag. 
Q-VÄRDE: 0-10 vid 1 kHz. D-VÄRDE: 0-0,1 
eller 0-10 vid 1 kHz. 
BRYGGMATNING : Inbyggt batteri 9 V eller yttre 
likspänning för resistansmätning. Inbyggd oscil
lator 1 kHz eller yttre oscillator 20 Hz-20 kHz 
för C-, L- och R-mätningar. 
Pris Kr. 1.250 :- exkl. allmän varuskatt. 
Skriv eller ring och begär prospekt 
över TF 2700 och övriga 
MARCONI-illstrument. 

SVENSKA RADIOAKTIEBOLAGET 
Fack, Stockholm 12 • Alströmergatan 14 - Tel. 2231 40 • Filialer : Göteborg, Malmö, Sundsvall och Kumla 
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106A 
PU lS G E N E RA TO R 

Modell 106A erbjuder alla de fördelar, som den tidigare modellen 
106. Modell 106 A har dessutom utökad repetitionsfrekvens och 
pulsamplitud och möjlighet att välja enkel- eller dubbelpuls. Dessa 
ytterligare fördelar erbjudes nu utan att priset har höjts. 

Modell 106A erbjuder vidare individuellt variabel stig- och falltid 
från 10 nanosekunder. Alla pulsparametrar är oberoende av var
andra varierbara för att erhålla maximal simulationsmöjlighet och 
prov av snabba pulskretsar. 

• repetitionsfrekvens till 12 MHz 

• enkel eller dubbel pulsutgång 

• effektiv pulsfrekvens 

20 MHz (med dubbelpuls) 

• pulsvidd 25 nsek.-5 msek. 

• uteffekt 10·mV-12 V över 50 ohm. 

• heltransistoriserad 

• stigtid variabel 10 nsek.-1 msek. 

• •• • •• ••• • •• • • ••• • ••••••• ••••••••••••••• • •••••••• •••• • • • • •••• • • • • • • • • • ••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • •• • • •• • •• • • • • • • • • • ••• • ••••••••• •• • •• • • • • • • • • •••• • • • • • 

DATAPULSE Ine. USA 

Nya fördelar. 
Dubbelpuls antingen enkel- eller dubbelpuls 
för provning av kretsars upplösning , pulssImu
lering etc. 

Effekllvt 20 MHz repellllonsfrekvens. Funda· 
mental repetitionsfrekvens har ökats till 12 
MHz, möjliggör marginaltest av mycket snabba 
kretsar. 20 MHz uteffekt erhålles via dubbel
pulsmöjligheten. 

Extremt korta pulser. Pulsvidderna är variabla 
till mindre än 25 nanosek. för alt möjliggöra 
test på snabba komponenter och kretsar. 

Hög uteffekt. Max. amplitud har höjts till 12 V 
som erfordras för långsam logik. Uteffekten 
har ökats nästan 50 'lo. 
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från WELDMATIC - CALIFORNIA 

Svetsapparater för avancerad elektronik 
Svetsning med millisekund pulsar med kontrollerat tryck och energi mellan 0,1 och 500 Wattsek. löser många 
problem. Stor hållfasthet ingen ten inga flussmedel. 

Svetsning av Cr-Ni-Stålplatta på Wolfframlegering (12 X för
storing) 

Svetsning av miniatyrtransistorkåpa 50 Fel1 0 Co/40 Ni förgyllt 
på stål 18/8 (12 X förstoring) 

Svetsning av 2 koppartrådar 3,5 mm' (12 X förstoring) 

Förstoring av vidstående 200 X 

Förstoring av vidstående 150 X 

• . ' 

r 

B K Svenska A.B. BRVEL & KJAER 
KVARNBERGSVÄGEN 31, STOCKHOLM-STUVSTA TEL. '572730 
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Aktuell puls från 214A visad på 175A 
u n iversaloscilloscope. 

Positiva eller negativa 10 volts pulser 
över son med 1 nanosekund stig- och 
falltider. Kontinuerligt variabel puls
bredd upp till 100 nanosekunder. 
Repetitionsfrekvens från 100Hz till 
1 MHz (inre triggning). Ned till 10 Hz 
med yttre triggning. Pris : Kr. 11.905: -

Positiva eller negativa pulser, två am
pere över 50.Q. Repetitionsfrekvenser 
till 1 MHz. Stig- och falltider 10 till 15 
nanosekunder. Kontinuerligt variabel 
pulsbredd 50 nanosek. till 10 msek. 
Pris: Kr. 5425:-

Båda 
generatorerna , 
erbjuder Er: 

• 

RE APO 
från två r!jJ generator.r 

Fullständigt specificerade nsek pulser ~215A 

Högeffekt - pulser upp till 200 watt 

Fullständig specifikation av pulsformen under alla driftsförhållanden : Även 
vid mycket varierartde repetionsfrekvenser och pulsamplituder är sådana faktorer 
som stig- och falltid . överskjut , pulstoppvariationer, lutning och jitter fullt defi
nierade. Ingen övervakning av utpulsen är nödvändig. Gör säkrare puls1estning 
möjlig. 

Konstant 50 Q utgångsimpedans: Störande multippelreflektioner är eliminerade 
då alla reflektioner från belastningen absorberas helt vid testning av son system. 

Bekväm triggning: Pulsen kan kontinuerligt inställas före eller efter trigger
pulsen. Triggernivå och polaritets kontroller eliminerar helt behovet av hjälp
enheter. Pulståg eller enkelpulser. 

Data kan ändras utan förvarning. 

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 - 830830 
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AGENTER 
SVERIGE 
Bay & Co. Svenska AB 
~~ÖI~~~~tM H~~rthagen Telefon 637050 

FRANKRIKE: 
General Instrument France 
3, Rue Se ribe Telelon RIC. 19.29 
PARIS ge 
SPANIEN: 
Productos PIrelIi S.A. 
Grupo Electronico 
AparIado 7 Telefon 221 .31 .31 
BARCELONA 
STORBRITANNIEN OCH IRLAND: 
Bay & Co. (U.K.) Ltd. 
PIrelIi Houle 
343-345 Euston Road Telelon EUSton 3131 
LONDON N.W. 1 
TYSKLAND: 
PIrelIi Vertrlebl GmbH 
Bockenhelmer Landstrasie 96 Telefon n4.583 
FRANKFURT / MAIN 

GENERALAGENT FOR EUROPA 
B.y & C. 
Via Fablo Filll 24 Telefon 654.241 
MILANO 
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Voltage Impulse Protection 
Eliminerar problemet med 
backspänningstoppar. 
Kisellikriktare med dubbeldiffunderad yta. 
Framström: 2 A. Backspänningar: 200, 400, 600, 800, 1000 V, 
Hermetiskt slutet metallhölje. i , 
Självskyddad mot transienta spänningar upp till 5000 V, tål 
effekttoppar på upp till 1 kW i spärriktningen. 
Behovet av skyddsanordningar bortfaller vid tillverkning av 
nätaggregat. 
"Stränga långtidsprovningar garanterar hög tillförlitlighetsgrad. 
Mycket låg dynamisk impedans i lavinområdet: mellan 5 och 
50 ilA, ~BV = 3 V. 

1;21. 
PIRELLI APPLICAZIONI ELETTRONICHE 
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Under ett kvarts sekel har Pano
ramics analysatorer, både de 
automatiskt svepande och öv
riga typer, varit de ledande i 
marknaden. Företaget är välut
rustat både med personal och 
materiel och kan leverera såväl 
standardutrustningar direkt från 
lager som specialkonstruerade 
system för militärt eller civilt 
bruk . . 

Panoramics elektroniska instru
ment för snabb grafisk presen- . 
tation av energifördelningen 
som funktion av frekvensen täc
ker måtområdet mellan 0,5 Hz 
och 64 GHz. Dessa mångsidiga, 
ekonomiska och lättskötta in.
strument gör arbetet snabbare 
på laboratoriet och underlättar 
produktionskontrollerna. 

Med sin direkt synliga och kali
brerade registrering gör de mät
ningarna noggranna och samti
digt praktiska. 

Instrumenten uppfyller de pres
tandakrav som de senaste land
vinningarna på teleområdet 
ställer. 

Spektrumanal,salOrer 
0,5 Ha till 64 GHz 
Bredbond (0-25 MHz) 
Energitäthet 
Vibration och buller 
System för analys av tonfrekvens 
T,d-frekvens-amplitud 
Telemät, underbärvdg 
HF, radiokommunikation 
Mikrovdg upp till 64 GHz 

Anal,sator för 
konununikotloftSsy.tem 
HF, VHF, UHF 
Panadaptorer (för moHagare) 
Panalysator 
(för provning av söndare) 
ESB-system 
Mikrovdg 

Regi.trering av frellvenssvar 
Svepgeneratorer tillsammans med 
spektrumanalysatorer för 0-15 MHz 
KurVritare för registrering 
av fasförhdllanden 
Kurvritare för mötning 
av kristallfilter 

Provningsinstru ... nt 
fil. telematsy.tem 
Analysotorer för underbarvdg 
Kalibrator för mdngkanalsystem 
Kanalvllljare 

Mitln ....... nt för telefansystem 
Ilärvdgsanalys.atpr 
Provningsinstrument för talfrekvens 
Presentation av HF-bond 
Signalanalys av HF och mikrovdg 

Slgnalge"eralOre. 
Siu modeller för frekvenser 
mellan 50 kHz och 11 GHZ' 

Provningsi"strument 
Bradbandsvoltmeter 
Bredbandsvolt-ohm·meter 
Effektmätare för HF 
Stdende-v6g-indikator 

TillbehlIr 
Osci lIosk.opkamera 
Skrivare 
Diagrampapper till skrivare 

Spektrumanalysatorer för mikrovåg 
10 MHz-64 GHz 

Fyra instrument frdn Panoramie för HF- och mikrovdg
området med utmärkta prestanda och stor mångsidighet. 
De är ekonomiska, pålitliga och löttskötta . Modell SPA-
40 för 10-44000 MHz har många speciella fördelar som 
ger maximal mångsidighet och användbarhet. Den har 
ett separat bredbondssvep på 0-70 MHz och ett stabilt 
smolbondssvep på 0-5 MHz. Känsligheten ör så stor 
som -110 dBm vid 10 GHz. Det nya instrumentet SPA-12 
hor frekvensområdet 10-64 000 MHz och hög könslighet. 
Det ör ett mångsidigt instrument, utan att priset är sör
skilt högt. Instrument SPA-lO med frekvensomfånget 10-
43000 MHz hor en upplösning av 200 kHz upp till BO 
MHz (upp till 100 MHz på specialbestöllning). Det hor 
hög könsl ighet och lågt pris . Vart och ett av ovannömn
do instrument täcker hela sitt frekvensområde med hjölp 
aven enda avstömningsenhet. Instrument SPA-l för 10-
4 000 MHz hor tre avstämningsenheter i insticksutföran
de, ett prisvört och utomordentligt stabilt instrument. 

Analysotorer för 
kommunikations

system 
10 Hz till 40 MHz 

COMPA,..Y 

Ponoromie hor spektrumanalysatorer för analys av kom
munikationssignaler med AM, FM, ESB och pulsmodula
tion. Modell SSB-3, som består av panolysotorn SB-12b 
tillsammans med tillsatsutrustning , utgör ett komplett 
mötsystem för installation, justering, övervakning och 
felsökning på ESB-anläggn ingar. Den hor praktiskt taget 
likformig könslighet över hela bondområdet 2-40 MHz 
med ett dynamikområde på 60 dB (65 dB i specialut
förande) , en upplösning på 10 Hz, enkel skötsel på 
grund av möjlighet till förinställning och inbyggd kon
troll av instrumentet. Det finns också sepa rota instru · 
ment för ESB, t ex en tvåtonsgenerator TTG-2, en två
tonss ignalgenerator TTG-5 och en tillsatsenhet för om
rådesvidgning REC·l som medger analys till 10 Hz. 

Bredbandiga spektrumanalysatorer 
5 Hz till 25 MHz 

Panoramics bredbondigo spektrumanalysatarer utgör en 
unik serie instrument för frekvensanalys. Modell TA·2 är 
en ny portabel, transistoriserad spektrumanalysator. 
Med insticksenhet typ AR·l töcker den 20-35000 Hz, 
med andra insticksenheter upp till 25 MHz. Andra instru
ment i denna serie ör t ex den mycket pålitliga lP-la för 
20-22500 Hz, bredbandinstrumentet SP·15a för 100-
600 000 Hz, den prisbilliga SP·7bZ för 200-300 000 Hz 
och högfrekvensinstrumenten SPA·3a och SPA·312Sa för 
1 kHz till 15 MHz och 1 kHz till 25 MHz. Dessa instru
ment kon användas för analys av vibrationer och ljud· 
vågor, analys av digitala eller på annat sätt pulsade 
signaler, presentation av underbärvågen vid telemät
sändning, distorsionsmätningar och dynamisk analys på 
kommunikationssignaler m m. Det finns också speciella, 
mångsidigt användbara, mötanläggningar som innehål
ler ell flertal instrument för analys av tonfrekvens. 

Panadaptorer (modell 
SA-Bb och SA-3, sam
manlagt över tjugo ty
per) 
Panalysatorer (mode" 
SB·Bb, SA-3 och SB-12b) 

Panadaptarerna anvönds tillsammans med kommunika
tionsmolIagare för spektrumanalys av ell band med 
centrum i den frekvens till vilken mottagaren ör instölld. 
De kon anvöndas för noggrann analys av interferens, 
bandbelöggning, strålning utanför sändningskanalen 
och fö r att ge en synlig bild av frekvensbandet och 
därigenom underlötto instöllningen. Panadaptarerna 
finns i mode ller för mollagarmellanfrekvenser från 450 
kHz till 30 MHz och med en mängd olika avsökn ings
och upplösningsvärden. De prisbilliga panalysatorerna 
utgö rs av spektrumanalysatarer för HF och UHF som 
används ti Ilsammans med yltre VFO. De anvönds för 
signalanalys vid provn ing av söndare, signalgeneratorer 
osv. Modell SB·12b ger 10 Hz upplösn ing och 65 dB 
dynam ikområde vid intermadulationsprovning . De mång. 
sidigt anvöndbara modellerna SB·Bb och SB·3 finns i ett 
flertal typer. 

~ i_: IJ II" 
generalagent 

-0. ~O .. 

TET.ARE AB • • • •• II •• ...... -,-
DATI- Ifi.m lIiulKAnOff PRECISIONS- Industrigatan 4, Stockholm K, Tel. 543317/18, Telex 10178 l8IlIIIUIIG KOMPONENTER 
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AMPEX DATABANDSPELARE, M.D., B.Se., Ph. D., D.Se. 

Oberoende inom vilket område ni arbetar, med mät
teknik eller forskning , så har Ampex en databand
spelare som snabbare kan ge Er mer noggranna och 
mer användbara data. Hur kan detta ske? Jo, därför 
att varje förlopp eller fenomen som kan omvandlas 
till elektriska signaler kan spelas in, lagras och bear
betas på magnetband. Registrering på magnetband 
erbjuder ett flertal fördelar. Man kan t.ex. expandera 
eller komprimera tidaxeln hos en registrering. Lång
sam avspelning kan användas i samband med mera 
konventionella utorgan medan hög avspelningshastig
het kan användas vid bearbetning i datamaskin. Man 
kan från en registrering på magnetband erhålla alla 
parametrar som erfordras för att rekonstruera ett ut
fört experiment, eller simulera en miljötest. På en 10,5" 
spole med magnetband kan man lagra flera miljoner 
,.bitar,. med data. Det är möjligt att samtidigt registre-

12 ElEKTRONIK 6' - 196''1 

AMPEX 

ra 14 eller flera förlopp. Man kan om så önskas radera 
och använda bandet för nya registreringar, eller man 
kan spara gjorda registreringar. Låt oss komma med 
ett förslag: Skriv till Ampex och begär upplysningar 
om hur registrering med databandspelare kan använ
das inom Ert speciella område. Men varför Ampex? 
Jo därför att vi har ett så omfattande program. Vi har 
databandspelare för följande olika inspelningssätt: di
rekt, FM, peM (2000 + bpi) , PDM, frekvens-skiftmodu
lering. För frekvensområden på upp till 0-1 ,5 MHz, 
för sinusformade signaler eller för signaler i pulsform. 
Signal-brusförhållandet uppgår till 46 dB. Vi har data
bandspelare med vilka man kan göra 23 timmars regi
streringar vilka sedan kan komprimeras t ill 12 minuter 
eller vice versa. Skriv till :Ampex Great Britain Ltd., 
72 Berkeley Avenue, Reading Berkshire, England eller 
till Telare AB, Industrigatan 4, Stockholm K. Försälj
ning och service över hela världen. 



HALVLEDARMÄ T-
UTRUSTNINGAR 

TRANSISTORPROVARE SEMITEST I TRANSISTORPROVARE SEMITEST II 

280:- 550:-

DIOD- OCH LIKRIKTAR
PROVARE IUG 
är avsedd för mätningar av 
framspänningsfall och back
strömmar på dioder och likrik
tare. 

Framström inställbart 0,03 mA
lD A, varvid spänningsfall 0-5 
V kan mätas. Spärrspänning 
inställbart 0-3000 V, varvid 
backströmmar 1 nA-10 mA kan 
mätas. 

testar snabbt om en transistor eller diod fungerar statiskt. testar snabbt dioder och HF-transistorer vid frekvenserna Vid spärrströmmätningar skyd-
Inbyggda hållare för de vanligaste transistortyperna. PNP- Emitterströmmen installbar dar en strömbegrönsare mötob-
NPN-omkoppling. jektet mot nv,.rh'Alr,.h,;n,~ . 

~--____ ~~~~ __ .a~~ 

ör avsedd för statiska mätningar på transistorer av PNP- eller NPN·lyp. 

Utrustningen kan mäta: 
Viloströmmar Icso' IEso' ICEO' ICRS' 0-30 mA. 
Statisk strömförstörkning B vid inställbar arbetspunkt 1. =10 mA-3D, A, 
UCB =0-30 V. 
Bottenspönning UOESAT vid inställbar arbetspunkt Is =0-3 A, 10 =0-30 A. 

Genombrottsspänningar U(BRlOBO' U(BRlEBO' U(BSlCRO' U(BRlCES' 0-300 V. 

För att skydda mötobjektet mot överbelastning mätes strömförstärkning och 
genombrottsspönningar med SO Hz-pulser. 

ZENERDIODPROVARE IUD 
ör avsedd för mätningar på dioder 
och speciellt zenerdioder. Med en 
strömgenerator är strömmen inställ
bar l mA-lA och spänningen mät
bar 0-100 V. Genom en på likspän
ningen överlagrad fyrkantvåg mätes 
dynamisk resistans och indikeras di
rekt på ett instrument. Denna fyr
kantvåg kan kopplas ur och samma 
instrument mäter då diodens egen
brus. 

En TOLERANSTILLSATS (överst på 
bilden) indikerar och larmar direkt 
avvikelserna från ett förvalt nor
malvärde, som är inställbart mel
lan 0-40 V med avvikelserna max. 
±0,3, 1,3 och 10 V fullt utslag. 

är avsedd för uppmätning av HF-parametrar på PNP- eller NPN-transistorer. 
Följande parametrar kan mätas: 
Yu. ' y ... , du. (återverkningsimpedans) lY",. I samt, med en fastmätutrustning 
som tillsats, tp21 •. 
Mätningen sker vid fasta frekvenser 20 kHz, SOO kHz, 1,65 MHz, 5,5 MHz, 10,7 
MHz, 21,4 MHz och 36,6 MHz. Arbetspunkten kan ställas in med en i utrust
ningen inbyggd strömförsörjning Uos 0,3-100 V, lo 100 pA-100 mA. 
Förutom HF-parametrar kan utrustningen öven mäta bas- och löckströmmar. 
För mätning av kapacitans och godhetstal på kapacitanscHoder finns en nor
malspänning på 100 V med efterfäljande spänningsdelare. 

TRANSISTORADAPTER FÖR Z-g-DIAGRAPH 

möjliggör uppmätning av transistorers ho, y- och Z-parametrar vid frekvenser 
30-420 MHz med Z-g-diagraph ZDU och 300-2400 MHz med Z-g-diagraph 
ZOO. Mätmetoden finns närmare beskriven i en artikel i Radio och Television 
nr 12/63: . Uppmätning av transistorparametrarna vid frekvenser 30-300 MHn. 

Begär specialprospekt från 

ERSTAGATAN 31 - STOCKHOLM SÖ - TELEFON 440105 
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Simatic styrsystem är en grupp tran
sistoriserade, logiska funktionsblock 
för uppbyggnad av kontaktlösa st yr
kretsar. 

§ 
SIEMENSI 

'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 bl.a. nedanstående halvledarkomponen
ter för kraftteknik på sitt program: 

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

Sirigor kyl block ger tack vare små di
mensioner och hög verkningsgrad stora 
kyl effekter 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 Sie mens AB, sektion HS, Fack, Stockholm 23 

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

Firma : ............... ... .......... .... ....................... ··· .. · .. 

Adress : ........... ... .. ..................... ..... ... .. .... ....... .. 

Postadress : ..... ................. ... ........ ...... ....... .. ..... . 

L _ _ _ _ _ _HS/~89 .J 

SVENSKA SlEMENS AB 
STOCKHOLM • ESKILSTUNA . MALMö JöNKöPING ' GöTEBORG . KARLSTAD SUNDSVALL 



KVALlTIT~INSTRUMENT 

: (iompton parkinson 
I PIVOTLESS Ilnstrument med kvalitet i världsklass. 

Crompton Parkinson's industriinstrument äro avsedda för kvalitetsmedvetna 
kunder. Instrumenten äro utförda med spännbandsupphängda mätsystem, ha 
stort skalutslag - kunna erhållas i tropiksäkert utförande och ha stor nog
grannhet. De äro lättaviästa och lämpa sig utmärkt för alla slags manöver
tavlor och kontrollstationer. En komplett seriestorlek av 3112" - 4" - 6" -
8" instrument medger ett rikligt urval. 
Planera med Crompton Parkinson's bandupphängda instrument - det går 
icke att få bättre kvalitet. 

Fotografi aven kontrollpanel levererad till Standard Telephone & eables LTD. 

.~ . 

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB 
lövåsvägen 40-42 
Fack, Bromma 12 
Tel. Vx 262720 
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ÖVER 10000000'miniprintl ORIA 

miniprint 
Högklassiga kondensatorer med små 
dimensioner 

Lämpliga för tryckta kretsar eller fri bärande 
montering 

Driftsp. I Kap.:;råde I Temp.område 
V=/V"" °C 

100/63 0,047-2,0 -55 till +125 

250/125 0,047-2,0 -40 " + 85 

400/220 0,01-1 ,0 -40 
" 

+ 100 

630/300 0,001-0,1 -40 
" 

+ 100 

1000/380 0,001-0,047 -40 
" 

+ 100 

Begär katalogblad F 16 och E 60 
för närmare information 

REPRESENTANTER: 

Nielsen & Olsen, Ndr. Frihavnsg. 13, K"BEN
HAVN" • OIY L M Ericsson AB, Fabiansg. 6, 
HELSINGFORS • Firma Sverre H"yem, Toll
oodgaten 6, OSLO 
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I Dielektrikum 

Met. polyester 

Met. p"apper 

- -" 
- -" 
- -" 

&iJ AKTI E B O L~~!!61~ J.~~ 
ett ~förelag 



m 
MOTOROLA 

PNP&NPN 

(TO·S) 

2N2904 
2N2905 

PNP 
Min. Max. 
60V 
40V 

SV 
- 20nA 

0.4 
1.3 

20 -
3S -
2S -
50 -
35 -
75 -
40 120 
100 300 

20 -
30 -

8 pI 
30 pI 

- Min200me 

(TO-1B) 
2N2906 
2N2907 

(TO-S) 
2N221B 
2N2219 

CHARACTERISTICS 
e,o 

U eEO 

U ElO 

lc,ovidsOU 
CE (sat) I,_ ISO 

VIE (sat) Ib - IS 
hFEvidO.1 mA 

2N2904. 2N2906 2N2218. 2N2221 
2N290S. 2N2907· 2N2219. 2N2222 

hFEvidl mA 
2N2904. 2N2906 2N2218. 2N2221 
2N290 S. 2 N2907 2 N22 19. 2N2222 

hFEvic:110 mA 
2N2904. 2N2906 2N22·18. 2N2221 
2N2905. 2N2907 2N2219. 2N2222 

hFE vic:llSO mA 
2N2904. 2N2906 2N2218. 2N2221 
·2N290S. 2N29Q7 2N2219. 2N2222 

hFEvidSOO mA 
2NZ904. 2N2906 2N2218. 2N2221 
2N290S. 2N2907 2N2219. 2N2222 

e ob 
e " 
fr 

( T O-18 ) 

2N2221 
2N222Z 

NPN 
Min. Max. 
60V 
30V 

SV 
- 10nA 

0 .4 
1.3 

20 -3S 

25 -
50 

3 5 -
75 

40 120 
100 300 

20 -
30 

8 pI 
20pl 

- Min, 250 m c 

AERO MATE~RIEL AB' 
AVDELNING ELEKTRONIKKOMPONENTER • GREV MAGNIGATAN 6 • STOCKHOLM Ö • TELEFON 234930 
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MALLORY 

•• 

FORST med kvicksilverbatterier 

@ 

@ 

Endast MALLORY kan erbjuda erforderlig kapacitet i 
miniatyrbatterier med önskad storlek och vikt. Endast 
MALLORY kan tillverka primärbatterier som vara längre 
än alla andra-i lager eller under användning. Endast 
MALLORY kan erbjuda konstruktörerna möjlighet att välja 
exakt de rätta batterierna för transportabla apparater. 

MALLORY KVICKSILVERBATTERIER 

kräva litet utrymme i förhållande till sin kapacitet, tåla 
kontinuerlig belastning under långa perioder utan att spänningen 
sjunker, tåla ytterligheter ifråga om temperatur, tryck och 
mekanisk påkänning. De möjliggöra till och med konstruktioner 
av transistoriserad utrustning under miniatyrstorlek. 

FÖRST med MANGANBATTERIER 
NYA MANGANBATTERIER 

i standardstorlekar, m.ed minst tre gånger längre livslängd 
vid låg såväl som medelhög och hög urladdning. De äro 
läckfria, ha lång lagringsduglighet och behöva ingen 
återhämtning ens vid förhöjd temperatur. M~n:ga 'n~a.tterier 
ge bättre funktion i kameror, rakapparater, radiomottagare, 
bandspelare, ficklampor och leksaker. 

MiilOiY för nya balleriideer 

Tekniska upplysningar och beskrivande litteratur kan på begäran erhållas från: 

18 ElEKTRONIK 6 - 1964 

Tryggve Sundin, Riddargatan 23A, Stockholm 
Hellesens Svenska, Artillerigatan 16, Stockholm 
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NOW-A COMPLETELY INTEGRATED 
OPERATIONAL AMPLIFIER 

New Silicon Planar pA 702 features low offset, high gain 

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE 

l' f-
~ CONOI1l0 N5: 

.. t---+lH+--I~+t-+- ::: '::v 
TA:- ·U·C 

t .. H-t~-+tl'i-\+-+t-t+---l 

3 •• H-t~-+tl+*-+++l-l 
:r ,.H-t~-+tl+-+'~\t-H1-l 
i .. I-+t++-+-++tH--N-H~ 

•• I-+t++-+-++tH-++\+~ 

·.~.l .w...u...+.' .• .....w.J.~, • ..w...t.J:~,,, 
'.OU"C"' · MC 

OPEN LOOP VOLTAGE GAIN AS 
A FUNCTION OF TEMPERATUR E 

3 
:; 

i .. 1/ 
~ h'1/'+--+-+-+-+-+--+-!--+-l 

i 1-+-++++-+ CONOITlONS: 
v· .. llV 1-+-+-+++-+ y- a _, ... 

lO JOO. ,.o 
~u, 1IItP1UTUH · "C 

VOLTAGE TRANSFER CHARACTERISTIC 
• 
• 
• 
• l i _ • 
• 
• t---' 

/ 
/ 

/ 

...-
/ 

/ 

CONOITIONS: 

::: ~!~-
TA- inac 

-J -J ·1 012:1 

"''''' 'IIIY 

• Low input offset voltage- 2mY 
• Low Thermal Drift- 5pY/oC 
• High voltage gain - 2800 
• -Large Output Swing - ·±5.5Y 
• Operation over a wide range of 

supply voltages 

Built into a single chi P of silicon 
using SGS-Fairchild's Planar Epi
taxial process, the new !-'-A 702 is a 
complete operational amplifier use
ful from d-c through 10 mc. It was 
specifldtlly designed for applica
tions requiring a feedbackampliHer, 

such as miniaturized analogue computers and precision 
instrumentation. The [lA 702 features the same high 
reliability as SGS-Fairchild Micrologic. For complete 
speciflcations, write for data sheet 

AVAILABLE DIRECTLY 'FROM DISTRIBUTOR STOCKS 

SWEDEN D SCANTELE AB D TENGDAH LSGArAN 24 D STOCKHOLM Sö D TEL: 245825 D TELEX: 10368 
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Nya elektroniska byggelement för 
kontaktlös industriell reglering 
Enkla mät- eller reglerdon såväl som komplicerade programgivare för exempelvis verktygsmaskiner byggs lätt 
upp med ett fåtal av de standardiserade elementen i Hägglunds BRIC-system 

BRIC (Binary Regulators for Indusuial 
Control) omfattar alla element som behövs ' 
för att bilda logiska funktionsenheter inom 
indusuiell reglering. Systemet är flexibelt; det 
lämpar sig för de flesta typer av automatik
och reglerutrustning. Bland annat för pro
gramstyrning, processövervakning, varvtals
reglering, digital räkning, mätning och sorte
ring. 

Elementen är helt uppbyggda av statiska kom
ponenter - halvledare, motstånd och kon
densatorer. De kan användas för de flesta 
funktioner som har utförts av reläer i tidigare 
system. De eliminerar därmed den felkälla 
som reläkontakter utgör, särskilt under svåra 
miljöbetingelser och i utrustning som utsätts 
för vibrationer. 

Gjort för industribruk. Till skillnad fdn andra 
liknande system är BRIC redan från början 
speciellt utvecklat för industriell reglering, 
och inte i första hand avsett för databehand
ling. 

Systemet är helt anpassat för industrins krav 
på driftsäkerhet. Spänning och impedansnivå 
är valda så att systemet blir okänsligt för de 
störningar som kan uppträda i industriutrust
ningar, Lex. i form av stora strömstötar eller 
variationer imatningsspänningen. 

Elementens små dimensioner gör att många 
och komplicerade funktioner kan byggs in på 
begränsat utrymme. För att elementen ska bli 
lätthanterliga har dock miniatyriseringen hål
lits inom måttliga gränser; i industriutrust
ningar är vanligen överskådlighet och enkel 
service mer önskvärda egenskaper än extremt 
små dimensioner. 

Felsökning och utbyte av element blir s~rkt 
förenklade med BRIC-systemet. Reservdels
hållningen underlättas av att systemet omfat
tar endast ett fåtal standardiserade element. 

Elementen levereras normalt utan ingjutning i 
någon massa. Det betyder att en felaktig en
het i ett element lätt kan repareras. U trust
ningen kan snabbt sättas; drift efter ett even
tuellt avbrott även om reservelement för till
fället inte finns i lager. 

rör installationer där kraven på fukt- och 
vibrationsbeständ'ighet är större än i normala 
industriutrustningar, kan BRIC-elementen le
vereras helt ingjutna i konstharts. 

Uppbyggnadsprincipen. Systemet innehåller 
dels grundelement som används för att bilda 
de logiska funktionerna, dels tillsatselement 
som förmedlar in- och utsignalerna. 

Grundelementen är bland annat grindar, vip
por och minnen. Tillsatselementen utgörs dels 
av mätförstärkare som omvandlar olika slag 
av fysikaliska storheter till logiska insignaler, 
dels av effektsteg som förstärker utsignalerna 
och matar de verkställande organen. Dessa 
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organ kan exempelvis vara magnetventiler, 
kopplingar, bromsar, kontaktorer eller lik
strömsmotorer. 

Kring BRIC-elementen har Hägglunds dess
utom byggt upp en omfattande standardserie 
av don och regulatorer. Bl.a. digitalräknare 
för automatisk styrning av industriella för
lopp och processer, spänningskännande don, 
samt analoga och digitala varvtalsregulatorer. 
Samtliga element i BRIC-systemet kan levere
ras separat. De levereras dock vanligen i form 
av färdiga standarddon för lösning av stan
darduppgifter som t.ex. varvtalsreglering eller 
räkning och sortering. Dessutom utarbetar 
Hägglunds med utgångspunkt från BRIC
systemet individuella lösningar för mera spe
ciella reglerings- och automatiseringsproblem. 

Mekanisk uppbyggnad. Grundlementen b~står 
av transistorer, dioder, kondensatorer, mot
stånd m.m., monterade med lödförbindningar 
på plattor med tryckt ledningsdragning. Plat
tans nederdel är utformad som en kontaktsats 
med nio förgyllda kontakter. Plattorna är av
sedda för Philips kontaktdon F 042 CC/Oll 
som likaledes har förgyllda kontakter. Till
satselementens uppbyggnad framgår av sepa
rata datablad. 

;/ 

Systemet innehåller 13 grundelement och lika 
många tillsatselement. 

Enklare kretsar. Ett funktionssamband med 
logiska kretsar behandlas enklare på skrivbor
det än på ritbrädet. I stället för att rita ett 
silnalblockschema kan man uttrycka funktio
llen i form av ekvationer. Dessa förenklas se
dan algebraiskt. På så sätt kan även mycket 
komplicerade funktioner göras överskådliga. 
Man finner lätt den lösning som realiserar 
funktionen med minsta antal grundkretsar, 
och man kan skapa enkla, funktionsdugliga 
logiska kretsar utan överflödiga kopplingar. 
Sådana kopplingar kan vara mycket svåra att 
upptäcka i automatiksystem uppbyggda med 
reläer. 

Logisk algebra och de speciella förenklings
metoder som används vid arbete med logiska 
kretsar beskrivs i ett kompendium utarbetat 
av Hägglunds avdelning för industrielektro
nik. Kompendiet innehåller också tillämp
ningsexempel och beskriver BRIC-systemet 
ingående. Med kupongen nedan kan kompen
diet rekvireras till en kostnad av fem kronor 
per styck. 

Användning. Typiska användningsområden 
för BRIC-systemet är bland annat automatisk 
varvtalsreglering av likströmsmaskiner och 
enankaromformare, styrning av tyristorer; 
programstyrning av verktygsmaskiner, tids
styrning av svetsförlopp; räkning och sorte
ring av tillverkade enheter, längdrnätning och 
kapning av kabel, tråd och rör; övervakning 
avelnät med automatisk in- och urkoppling 
av reservkraftutrustning. 

Ni får gärna ta del av våra driftserfarenheter 
av BRIC-systemet från många olika grenar av 
svensk industri. Och vi utarbetar gärna förslag 
till lösningar av era reglerings- eller automati
seringsproblem. Ta kontakt med oss nu, eller 
rekvirera utförlig teknisk information med 
kupongen nedan! 

Elektriska data 
Manöverhastighet, max. 
20.000 signalväxlingarlsek. 

Tillåten omgivningstemperatur 
-30- +60 0 C 

Nominella matningsspänningar 
-24 Voch +5 V 

Signalnivåer 
l-signal = en spänning mellan -12 V och -24 V 
O-signal = en spänning mellan O V och -l V 

Grundelementens dimensioner 

70 l: .I4_~ 
r' 

I I I: 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I ' I I I 

" I I I I 
I I I I 

L._ __ J I I 

" 12,5 1,6 : I 
J 

delning 17 

r - - - - - -- - - - - - - - - -I 
I Fyll i kupongen och posta den till Hägglunds, I 
I Elektronikavdelningen, Box 42011, Stockholm 42. I 
I O ,sänd mig kostnadsfritt närmare upplysningar I 
I om BRIC-systemet och dess tillämpningar. 

I O Sänd mot postförskott . ..... ex. av kompen· 
idiet "Logisk algebra" till ett pris av 5 kr/st. 

I 
I Titel ... .. .. .. .. .... ...... .... .. .. ........ . 

I Namn . . .. . •.. .. .. .. ••.......•••. ... ... . .•.. 

I Företag .. . • . . . . . .. . . •. . . . . . . • • • . . . . . . .. • . . 

I Adress ..... . .. . ...... . . . ..... . .... . •........ 

I Jag behöver denna information för ,:; . 

I O ett nu aktuellt projekt ~ 
I O ett ev. framtida projekt ~ 
I O min egen referens I 

AB HXGGLUND & SöNER IHASGWNDSI I Stockholm 42 • Tel. 08/190080 I L __________________ :.I 



130URNS 

TIIMPOT potentiometrar för militär- och krävande in
dustriell tillämpning. Uppfyller höga krav på miljötålighet. 
Flera typer provade och upptagna i Hl för användning 
i svenska militära utrustningar (begränsning enl. rapport). 

PRECISIONSPOTENTIOMETRAR för panelmon
tage och servo. Ett komplett program i utförande 1, 3, 5 
och lO-varv. I denna grupp ingår Bourhs Knobpot, en ge
nial konstruktion med potentiometer, skala och ratt i 
samma enhet. 

GIVARE för indikering av ·tryck, läge och acceleration 
- ett omfattande program för såväl militär- som indu
striell tillämpning. 

TILLFÖRLITLIG H ET 

KVALlTET-

IZ-TIIM, TIIMIT potentiometrar för allmänt in
dustriellt och vetenskapligt bruk. Prisklass kr. 7: - i pro
duktionskvantiteter. lagerföres i stora antal. 

111--···· --= 
• • •.. 

MIKROMINIATYR komponenter i utförande såsom 
reläer, metallfilmsmotstånd, kondensatorer, induktanser 
och transformatorer. Uppfyller och överträffar tillämpliga 
Mil-normer. 

Som generalagent för Skandinavien står vi gärna till tjänst 
med teknisk information och håller eH rikhaltigt lager. 

Stockholm - Åkers Runö Tel. 0764/2.0110 
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Nya för av lösande' framsteg 
I 

några vanliga' kons.ruk.ionsproblem 
Lucalox (längst upp t h) är genomskinlig keramik, som behåller 
sina förnämliga dielektriska egenskaper även vid mycket höga 
temperaturer. Kemiskt betraktat keramik men tjI[ strukturen en 
metall. Lucalox framställs för isolatorer, mikrovågremsor och 
ele.ktronrörkomponenter. 
Nedanför t h en tunn kopplingsplåt isolerad med Alkanex polyes
terpulver, speciellt framställt att ersätta t o m högvärdigt epoxy
pulver. Ger ett tunt hölje, jämnt fördelat och mycket motstånds
kraftigt. 
General Electric Textolite laminat (längst ned), kopparbeläggning 
för tryckta kretsar. Lättapplicerat och mycket motståndskraftigt. 
Textolite M:crobond epoxyglas (i mitten t v) - kopparbeläggning 
i dimensioner ned till 0,1 mm. För komprimerade flerlagriga kret-

·Varumärke registrerat av General Electric Company, USA 

sar kan flera av dessa tunnglas-Iaminat kopplas samman med 
harts impregnerade plåtar. 
General Electric svetsade ledningar (upp t v) - mantel, kåpa och 
skiva. 
Slutligen, en av General Electrics uppmärksammade specialiteter, 
RTV-615, (överst i mitten) en transparent massa som stelnar vid 
rumstemperatur. Skyddar mot fukt, ozon, damm, stötar och tem
peratursvängningar mellan -65°C och +200°C. 
Ni får alla dessa produkter - och andra, t ex kiselfett, tempera
turbeständiga preparat och molybdenmembran till transistorer -
från samma leverantör : General Electric, världens största produ
cent av elektro 1iska komponenter. Tag kontakt med International 
General Electric S.A., 81, Route de l'Aire, Geneve, Schweiz eller 
General Electr:c Company, Dept. CM-64-01, 150 Madison Ave., 
New York, N.Y. 10016, U.S.A. 

l 
GENERAL. ELECTRIC 

Varumärke 
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GRATIS II!!I!R CORNELL
IiIIfliIDUBILIER 

INNOVATION WITH RELIABILITY 

144 'sidig component guide 
underlättar val och inköp 

Component Selector - revolutionerande guide 
och katalog sändes gratis till tekniker verk
samma inom den kommersiella, industriella eller 
militära sektorn. 

COMPONENT SELECTOR innehåller data om 
Cornell-Dubilier Electronics industriella och mi
litära komponentprogram såsom kondensatorer, 
filter, pulsnät, reläer, vibratorer, kraftaggregat 
och instrument. 
Mer än 25 sidor i COMPONENT SELECTOR ut
göres av referens material i form av orienterande 
planscher, tabeller och diagram - oumbärliga 
hjälpmedel för varje tekniker. 

Typ TX och TXH (CL64 & 65) våta tantalelektrolyt
kondensatorer • 
NYHET: Överlägsen patenterad tätningskonstruktion utökar 
användningsområdet för våta tantalkondensatorer. 

TILLFÖRLITLIGHET: M I L-C-39006 

Typ CDR hartsdoppade glimmerkondensatorer • 
NYHET: Utformning och konstruktion. 

TILLFÖRLITLIGHET: Konstaterad felprocent 0,000004 per 
1000 timmar vid 90 % konfidensnivå och vid driftsförhållanden 
motsvarande märkvärdena. Motsvarar eller överträffar MIL-C-
39001. 

Typ DR05-06 och CK05-06. Keramiska kondensatorer. 
NYHET: Förbättrad sammansättning av dielektrikum, exklu
siv fluoriseringsprocess och revolutionerande konstruktion . 

TILLFÖRLITLIGHET: 0,00000312 % fel per 1000 timmar vid 
90 % konfidensnivå, 250 VDC, 85° C. 

b[] blufss[]n iJb s[]lniJ Ingenjörsfirman 
bo knutsson ab 
sommarvägen 2 solna 
tel. VX 83.06.80 
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AEG universalinstrument har spännbandsupphängda mätsystem och är genom sfn konstruk
tion mycket tåliga mot stötar och överbelastning. Anslutning och omkoppling är enkel och 
överskådlig. 

För speciella mätuppgifter finns utförande med transistorför~tärkare och inbyggda balterier. 

Följande instrumenttyper ingår i UM-serien: 
Unlver.~lInstrument ~ 
34 mätområden för ström och spänning 
R i = l000.n.1V 

UniversalInstrument -
22 mätområden för ström och spänning 
samt 4 för motstånd 
R i = 100 k.n.1V 

Transistorgalvanometer -
ei ~ 5 nNskd, skala , 40-0-40 
Känslighetsinställning j 5 steg 1/1-1/10000 
R .~10 k.n. 
T ci ~ 3,5 S - oberoende av yttre motstånd 

Högfrekvensvoltmeter 
40 Hz - 30 MHz (för vissa mätområden upp 
till 300 MHz) 
5 mätområden 0,25-20 V 
Ohmska och kapacitiva spänn jngsdelare 
för spänningar upp till 500 V 

UniversalmIltivoltmeter ~ 
7 mätområden 

Högohmlgt unlversaJlnstrument ~ 
16 mätområden för spänning och 4 tör 
motstånd . 
R. = 25 k.n.1V 

I 

Transistorinstrument -
19 mätområden för ström och spällnjng 
samt 1 för motstånd 
R j = 1 M.n.1V 

Transistorgalvanometer AJ 

Kraft och tonfrekvens 
Fullt utslag 0,3 /lA 
Känslighetsinställning j 6 steg 
1/1-1/1 00 000 
R i ~1 k.n. 
To~ 3,5 s 

T 80. 7 

ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET AEG 
STOCKHOLM GöTEBORG MALMö NORRKöPING SUNDSVALL SKELLEFTEA KARLSTAD -

08/290080 031 /192030 040171140 011 /34440 060/155825 14210 054/15715 

24 ELEKTROt'llK 6 - 1964 



~ 

"" 

Half-Wave 
. , 

n Type of 
rectifier 

circuit 
-b 0+ 

Secondary 
input volta ge 

per phase 

Output 
Emax voltage 

~ across a-b 

o b 
Emax _ E Ttmox) 

Erms • 0·707 ET(rms) 

Number of Output Voltage Pulses per Cycle (N) 

Praktiskt taget alla konstruktörer ställs någon gång inför 
problemet att beräkna likriktarsteg med kiseldioder. Ämnet 
kan förefalla lätt, men det finns många fallgropar. För att 
underlätta för konstruktören har Mullard nu utarbetat ett 
36-sidlgt häfte med detaljerad matematisk behandling av be
räkningsgången för likriktare från enfas halvvåg till 
trefas dubbelstjärnkoppling. Häftet kan rekvireras per telefon 

6701 20 eller brev och sändes ".ullard gratis till företag, institutioner 
.lY.I. och skolor. 
Svenska Mullard AB Strindbergsgatan 30 Stockholm No 

Single-Phase 

Centre-Tap 
Full-Wave 

u 

W 

Emax 

E c M ' 
o b 
E max _ ET{mo.ll) 

Erms = ET(rms) 

2 

IDEALISED RECTIFIER CIRCUIT PERFORMANCES 

Three-Phase 

Full-Wave Half-Wave Full-Wave Centre-Tap Double-Star 
Bridge Bridge 
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By packing more active and passive ele
ments into one monolithic substrate, SOLID 
CIRCUIT@ semiconductor networks pro
vide system manufacturers with more func
tions per package... for higher reliability , 
more operation al capacity and lower cost 
per system ... than any other type of inte
grated circuitry. 

Compare the logie flexibility, eost saving potential . 
and reliability advantages provided by multi-fune
tio n eireuitry in contrast to simple eireuit ap
proaehes (both shown in Figure l). By varying only 
the intereonneetion pattem on . a multi-funetion 
wafer, you can usually get the exaet system logic 
you need ... and benefit from the design flexibility 
provided by as manyas 69 aetive and passive ele
ments in a monolithie substrate. Compare multi-



function circuit ease of design with the complex 
problems forced up on design engineers by simple 
circuits containing less than half as many useable 
elements. 

Capitalize on the systems cost savings possible 
with multi-function integrated circuits ... 80 to 90 
per cent of our integrated circuit manufacturing 
costs are in assembly steps unaffected by circuit 
complexity. As shown in Figure 2, multi-function 
technologies merely spread these dominant costs 
over . several circuit. functions ... and the cost per 
function drops into a price range lower than that 
possible with any type of simple circuit logic. 

More important is the impact multi-function in
tegrated circuits have on system reliability. By com
bining many functions in one substrate in a single 
package, interconnections can be n!duced by 50 per 
cent per system in comparison to simple circuit 

system design. And the package count can ,be re
duced by 67 per cent. 

In Figure 3, you can see that one mult.i-function 
network performs six NAND fun6tions in one 12-
lead package ... in contrast to the three separate 
packages and 24 interconnections required by simple 
circuit approaches. The guidance and controi system 
for Minuteman II, Figure 4, is dramatic proof of 
the reliability and system improvements that result 
from the application ofmulti-function technologies. 

Even when compared to discrete systems, multi
fuction integrated circuits prov ide system eos t 
savings not possible with individual e\ectronic com
ponents. Figure 5 shows an example. Your sub
system design costs can be virtually eliminated, 
asse;nbly costs drastically reduced and testing costs 
cut in half. 

Let us help put the benefits of multi-function in
tegrated circuits to work for you. 

For a multi-function integrated circuit design manual, write to 

AB GÖSTA BÄCKSTROM 
BOX 12089 STOCKHOLM 12 TELEFON 540390 

(Be sure to describe your application so we can supply specijic, lise/III data.) 

name 

title _______________ _ 

company ___ ~ _________ __ 

address ___________ ~ __ 

---..;c-.....".- ________ -- ____ - - - -- - - - - --- - - ---- -- -

TI offers you TOT AL CAPABILITY for using integrated circ\.1its 

• semiconductor materials. multi-function networks • compatible discrete semiconductors • 
• circuit boards. test and assembly ,equipment • . 
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SINUS presenterar: I 

EL MA VRIDOM KOPPLARE ••••• 
~ .. ·n .~ ' . ELMA-Electronic AG, Schweiz, började sin tillverkning av högklassiga omkopplare år 1961 

och kan nu erbjuda en serie omkopplare , som till funktion , kvalitet och användbarhet motsvarar 
'de högsta anspråk. Fabriken är nu fullt utbyggd och genom oss får Ni special broschyrer, offer
ter, prover, leverans från lager i Stockholm eller Ziirich. 

• • • • • • •• •• 
Typ 01 

1ypH5 

Typ 30 

Typ 40 

T,P41 

Typ 50 

Subminiatyr-vridomkopplare 
Normalutförande med keramisk isolation 
ELMA:s kontaktprincip. 
Dammskyddskåpa 
Max. 12 lägen utan avbrott 
Max. 6 lägen med avbrott 
1,2 eller 4 strömkretsar per däck 

Vridomkopplare med pertinax-isolation 
Knivkontaktprincip 
Max. 12 lägen utan avbrott 
och med avbrott 
1,2,3 eller 4 strömkretsar per däck 

Vridomkopplare med keramisk isolation 
ELMA:s kontaktprincip, damm.skyddskåpa 
Max. 26 lägen utan avbrott 
Max. 13 lägen med avbrott 
1 J 2, 3, 4 eller 13 strömkretsar per däck 

Effekt-vridomkopplare, 
keramisk isolation 
Kniv,kontaktprincip 
Max. 23 lägen utan avbrott 
Max. 12 lägen med avbrott 
1,2,3 eller 4 strömkretsar per däck 

Effekt-vridomkopplare, 
keramisk isolation 
Knivkontaktprincip 
Max. 11 lägen med avbrott 
1 strömkrets per däck 

Skjutomkopplare med pertinax-isolation 
Kåpa och knapp av Makrolon 
ELMA:s kontaktprincip 
Kontakter: 1, 2, 3 eller 4 växlingar 

ELMA KONTAKTPRINCIP 
används i typ 01 J 30 och 50. 
Den spiralfjäderpåverkade kontaktbryggan 
har jämn anliggning med lågt övergångs
motstånd och lång livslängd som följd. 

S4 
l M, 

I ~ I 
l 

~ 
~ 

r 

Utöver visade omkopplare finns ytterligare 8 
standardtyper i olika storlekar och utföranden. 
Specialtyper, t.ex. med komponentdäck, med 
2 axlar, med mikrobrytare för strömlös om
koppling , med olika storlekar gangade, med 
summabana, o.s.v. levereras på beställning_ 

-.-115 1LII5 •• ~ • ~ ~ 
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Miljöprovning av reläer 
till Er egen eller militär specifikation 
Enbart hög tillverkningsstandard är ej tillräcklig för att tillfredsställa vår genera
tion av elektronikingenjörer; förutom detta fordras bevis på att begärda prestan
da uppfyllas parat med snabba leveranser. 

Hi-G d'ltalia visar en ny väg inom elektroniken -

* - med utrustning för komplett miljöprovning av reläer vid fabriken * - med extremt snabba leveranser; lager-reläer kan levereras inom 72 tim
mar från det order inkommit * - och kompletterat med stor produktionskapacitet av reläer till hög kva
litetskontroll-standard samt till amerikansk MIL specifikation. 

Med början 1 september 1964 bjuder Hi-G d'ltalia den svenska elektroniska in
dustrin erfarenheten, förmågan och möjligheterna att utföra godkännande- och 
verifikationsprov till kundens specifikation eller till amerikanska militära relä
specifikationer. 

Några av de standard reläer som tillverkas har specificerats här; för ytterligare 
upplysningar och specifikationer kontakta ensamrepresentanten : Ajgers Elektro
nik AB, Fack, Stockholm 32, Tfn 46 42 46. , 

ALLMÄNNA MILJÖSPECIFIKATIONER FÖR RELÄER 
Temperaturområde: -650 C to + 1250 C. Vibrationstålighet: 20G vid 2000 Hz . 
Shock: 50G's för 11 millisekunder . Försegling: Hermetisk, testad till 31.000 
meter • Dielektrisk styrka: Kontakter-till-hölje: 1000 volt effektiwärde, 60 Hz 
500 volt mellan öppna kontakter . Liv.slängd: 100.000 operationer vid 1250 C 
och märklast 

Hii-G 

aB 
Ensamrepresentant: AJGERS 

ELEKTRONIK·AB 
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AMELCO SEMICONDUCTOR 

30 ElEKTRONIK 6 - 1964 

DIVISION OF TELEDYNE ING., 

är en av Amerikas ledande spe
ciaifabriker för tillverkning av 
integrerade analoga och digita
la kretsar, fälteffekttransistorer 
samt extremt lågbrusiga och 
högfrekventa kiselplanartransis
torer, 

representeras 

i Skandinavien av 

Huvudkontor: AB Nordiska Elektronik, Drottninggatan 24, 
Stockholm C. Tel. 20 83 80 - 21 78 80 

Avdelningskontor i Danmark: AlS Nordisk ElektronIk, Danasvej 2, 
Köpenhamn V, Tel. EVA 8285 



AMELCO monolithle hlgh-galn differential ampUfler 
It is virtually impossible to match the performance of this two-stage, 
high-gain differential amplifier with discrete components. And, you 
couldn't save money by tryingI 

Am~lco D 13001 Arnplifiers feature common mode rejection of 
100db at 60cps and 1jJ.vrC tracking, without trim pot, unaffected 
'from -50 to +100°C. Drift is less than '5jJ.v/day, referred to input 
(Rg =1K), and offset less than 5rllV, referred to input. Gain is 
400 at 1kc, Rg,=1K, or 1500 with externa I trim. Less than $100 in 
either TO-5 or flat pack I 

Write for comprehensive information on high performance 
Ame/co Amplifiers, Mi!itary and Commercia/ DCTL's, /ow
power DTL' s; and FET' s. 

AMELCO SEMICONDUCTOR 
DIVISION OF TELEDYNE. INC. 

Ensamrepresentant i Skandinavien: 

AB NORDISKA ELEKTRONIK 
Drottninggatan 24, Stockholm e, Tel. 208380 - 21 7880 



KAPACITIVT NIVÅMÄTSYSTEM typCegeflex 
5-50 mätställen Transistoriserad 3 -trådsanslutning 

Mätsystem typ Cegeflex är omkopplingsbart till max. 50 mätställen. De i mätsystemet ing~ende mätenheterna Cege-1202-1203 mäter 
niv~er kapacitivt. Med oisolerade givare mäter dessa halv ledande vätskor, samt materialtyper som kol, grus, singel och liknande. 

Te kniska data 

Cege 1202--1203 
Utsignal: IU Aj pF 

Ceg. 1202 Mät
enheten monte
ras direkt pl 
givaren. Dim. 
165X IlO X75 

Mätnoggrannhet: I % av mätomr~det. 
Strömförbrukning: 50 mA vid 24V= 
Kraftenhet Cege 8202 
Anslutningar: II 0, 127, 220, 245V 50 p/ s 
Total belastning: 3 Amp. 

Allmänt 

eege 1203 Mät
enheten monte
ras på annan 
plats än givaren. 
Dim. 
165 X IlO X 75 

Cege 7401 Avläs
ningsenhet med 
kraftaggreg_t 
typ 8202 lör 
5-S0 mätställen. 
Dim. 
400X 3S0X lS0 

Utrustningen best~r av ett gemensamt kraftaggregat, mätenheter, en för varje 
mätställe, samt givare för olika materialtyper. Man kan valfritt välja indikator
instrument för varje mätpunkt eller sammanbyggt i en central, med ett gemen
samt visande instrument och omkopplare. Tv~ eller flera dylika centraler kan 
seriekopplas s~ att man vid varje avläsningsställe kan avläsa önskad mätpunkt, 
oberoende av övriga avläsningsplatser. 

Rådgör med våra tekniker om Era problem. 

INGENIÖRSFIRMAN C. G. HANSSON 
Kumla Alle 22, Box 50, Trollbäcken, Tel. 08/7 12 1890, 7 12 1894 
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HÖG 
KVALITET 

LÅGA 
PRISER 

S KARVDO N för militär och professionell elektronik 

SERIE -A
tillåten ström
styrka per stift 
20 A finnes 6-, 
8-, 14- och 20-
potig. 

SERIE -B-
ti Ilåten ström
styrka per stift 
20 A finnes 8-, 
14-, 24- och 32-
potig. 

SERIE .F-
ti Ilåten ström
styrka per stift 
5 A finnes 14-, 
26-, 44- och 62-
pollg. 

SERIE -M
utförande en!. 
MIL C 8384 A 
tillåten ström
styrka per stift 
5 A finnes 7-, 
14-, 18-, 26- och 
34-potig 

Till samtliga serier finnes kåpor av plast eller metall tiksom .även låsbyglar. 

SERIE .MB
utförande en!. 
MIL C 8384 A 
ti Ilåten ström
styrka per stift 
5 A finnes 7-, 
11-. 20- och 26-
polig samt 14-
polig + koaxial
kontakter. 

JACKAR SERIE "CI" SERIE "CIl" 

för tryckta kretskort· 

SERIE »CI» 
finnes 6-, 10-, 15-, 18- och 22-polig 
i enkelsidigt utförande 
samt 12-, 20-, 30-, 36- och 44-polig 
i dubbelsidigt utförande . 

avstånd mellan kontaktställena 3,96 mm 

SERIE »CIL» 
finnes 6-, 10-, 15-, 18- och 22-polig 
i enkelsidigt utförande 

avstånd mellan kontaktställena 3,96 mm 
förgyllda kontaktställen 

~ 
•••••••••••••••••••••• j 

Tillverkare: SOCIETE GEN~RALE POUR L'INDUSTRIE UECTRONIQUE 
305 Rue de BellevilIe, Paris 19, Frankrike 

Svensk representant: 

THURE F. FORSBERG AB 
Tel. 08/647040 - 41 - 42 Box 63 - Farsta 1 Telex 10338 

34 ELEKTRONIK 6 - 1964 



A Precision Connector that's 

VSWR < 1.002 to 1 Ge 
< 1.01 to 9 Ge 

o 
~ 
... 
o 
er ,. 
"' > 

• Hög reproducerbarhet. Stående vågförhållandet ändras vid 
upprepade hopkopplingar mindre än 0,05 OJa. 

• Ytter- och innerledare av förgylld silverlegering. Dämpningen 
för ett hopkopplat par är endast 0,002 dB vid 1 GHz, 0,006 dB 
vid 9 GHz. Kontaktresistensen för likspänning 0,4 mQ för in
nerledare och 0,04 mQ för ytterledaren. 

• Hermafroditutförande. Ny konstruktion med låsring, där kon
takten för ytterledaren styrs in med en noggrannhet 0,025 
mm. Mittanslutningens sex av varandra oberoende fjäderseg
ment ger god kontakt utan att överföra vridmoment eller böj
påkänningar. 

• Det elektriska referensplanet är exakt definierat vid donets 
yta. 

1.01 

~-1.00 
() 

-

Baslc Type 900 
Precision Coaxlal 
Connector .. . 

-~/ SPECIFI CATlON ' 1-.............. --- -V -~. ~ . 
~ .~ ~ °AVERAGE VSWR OF 40 

PRODUCI'0N CONtCTORS r--
3 4 5 6 8 9 

fREOUENCY IN Ge . 

• Komplett. Inga lösa mittiedarstift som kan förloras eller ställa 
till bekymmer. Teflonpärla ger gott stöd för innerledaren, 
och hindrar smuts och fukt att tränga in i kontakten . 

• Extremt låg läckning som följd av 3-dubbel skärmning, bättre 
än 130 dB under signalnivån. 

• Karakteristiska impedansen är 50Q±O,l OJa. 
• Stort frekvensområde. DC till 9 GHz. Lika användbar vid låg· 

frekvens som vid mikrovågsapplikationer. 

• Mått: Längd 1 3/16". Max. diam. 11/16" . 

• En serie koaxialkomponenter och instrument baserade på 
detta kontaktdon, och precisionsadapters till andra kontakt
system har utvecklats och kommer att kunna levereras in om 
en snar framtid. 

Precisions-koaxial-kontakt typ 900 är det närmaste man kommit en perfekt kon
takt. Den är mycket bättre än någon annan existerande typ. Med dessa kontakt
don i Er utrustning kan Ni hålla ståendevågförhållandet till några lo-dels Ofo vid 
mikrovågsfrekvenser. Kontaktdonet är inte längre den svagaste länken i kedjan 
utan kan i praktiken glömmas bort. 
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Remsläsaren PE 1000 har utvecklats för 

aM tillgodose de stora krav på snabbhet 

och säkerhet som numera ställs på rems

lås/HG. 

1000" 
remsläsare - upp till t 000 teckenjs 

4 vägande skäl för Facit PE 1000 

1 Snabb. PE 1000 läser upp till 1000 
tecken/sekund. 

2 Två hastigheter. Läsaren är lätt om
kopplingsbar mellan 500 och 1000 tecken/ 
sekund och kan stoppa efter varje tecken, 
även vid 1000 tecken/sekund. 

3 Driftsäker. Tack vare den dielektris
ka avkänningen är de vanliga riskerna för 
felläsning eliminerade: 

• innehåller inga lampor eller fotoceller 
som åldras 

• läsningen av remsan blir okänslig för 
damm, smuts och störande ljus 

• remsan kan ha vilken färg som helst -
gärna genomskinlig. 

4 Allsidig användning. PE 1000 täcker 
varje användningsområde : 

• inläsning till datamaskiner - passar 
varje slag av datamaskin 

• inläsning till off-lineutrustningar 
• styrn ing av maskiner och processer 
• datatransmission 
• kopiering av remsor. 

Ytterligare dessa fördelar: 

• är försedd med fullständig elektronik 
• läser de flesta förekommande konven

tionella remsmaterial 
• läser även frammatningshålet 
• lätt och snabbt omställbar med ett en

kelt handgrepp för S, 6, 7 eller 8 ka
nalers remsa 

• låg effektförbrukning, transistoriserade 
kretsar, modern formgivning och behän
digt format. 

Tag kontakt för närmare informationer 
med AB Ätvidabergs Industrier, Avd. 
Elektronikprodukter, Fack, Stockholm 7. 
T el. 08/23 75 80. 

F~C.T 

ÅTVIDABERGS 



I 

NYA TYPER AV DIGITALVOLTMETRAR 
från 

ELECTRO INSTRUMENTS INC. 

Electro Instruments Ine., USA har utvecklat ett flertal nya typer av digitalvoltmetrar, 
och vi presenterar här nedan några av dessa: 

Modell 630 ör en integrerande helelektronisk 5-siffrig digitalvolt
meter, som öven går att anvönda som frekvensröknare till 1 MHz 
och period/tidsintervallmötare. Den har skörmad differentialingång 
och en upplösning av 1 ""Y. 

DATA 
Mätområden: 1 sek. mötperiod - ±99,999 mY, ±999,99 mY, 

±9,9999/99,999/750,00 Y 
0,1 sek. mötperiod - ±099,99 mY, ±0999,9 mY, 
±09,999/099,99/0750,0 Y +20 % overrange på alla 
områden utom 750 Y 

Noggrannhet: ±0,01 % av F.S. ±0,01 % av avlöst vörde, vilket in
kluderar fel i linjöritet, stabilitet, dömpsats samt inre 
referenskölla. 

Common Mode dämpning: min. 140 dB vid DC, 120 dB vid 50 Hz 
med en 1 kQ kölla obalanserad. 

Upplösning: 1 f N vid 1 sek. mötperiod, 10 Il Y vid 0,1 sek. mötperiod 

Frekvensmätningar: 
Frekvensområde: 10 Hz-1 MHz 
Noggrannhet: ±0,01 % av avlöst vörde ±1 siffra 

Period/tidsintervallmätningar: 
Mötområden : lOsek., 1 sek., 0,1 sek. 
Noggrannhet: samma som vid frekvensmötning 

Modell 872 ör en helelektronisk snabb 5-siffrig digitalvoltmeter, som 
arbetar enligt S.A. logik, och har funktionerna DC volt, DC/DC kvot 
och AC volt. Antalet lösningar ör 33 per sekund. 

DATA 
Mätområden: DC - ±9,9999, ±99,999 och ±999,99 Y 

AC - 1,0999, 10,999, 109,99,0750,0 Y RMS 

Noggrannhet: DC - ±0,001 % av F.S. och ±0,01 % av avlöst vörde. 
AC - 0,02 % av F.S. och ±0,1 % av avlöst vörde 

Common Mode dämpning: samma som modell 630 ovan 

Modell 883 ör en helelektronisk 5-siffrig multimeter med funktio
nerna DC volt, DC/DC kvot, AC volt och resistans. Man anvönder 
hör »continous balance»-principen, vilket ger 20 lösningar per se
kund och en upplösning av 1 O ""Y. 

DATA 
Mätområden: DC - ±,99999, ±9,9999, ±99,999, 

±999,99 Y 
AC - 0,9999, 09,999, 099,99, 
0999,9 Y RMS 

Noggrannhet: DC - ±0,01 % av avlöst vörde. 
AC - ±0,1 % av avlöst vörde, ±0,001 % av F.S. 

Resistansområden : ,99999, 9,9999, 99,999, 
999,99, 9999,9 kQ 

Begär närmare upplysningar från 

TELEINSTRUMENT AB 
Härjedalsgatan 138 - Vällingby - tel. 871280, 377150 
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Lyder varje impuls 

KUNGL. TELESTYRELSEN KOPINGS MEK. VERKSTADS AB 

Polariserat relä Typ 22 Universalrelä Typ 60 

Inget av dem får missa. Det skulle kunna få katastrofala 
följder. Ar efter år - de måste lyda varje impuls. 
Reläer med stor känslighet. styrda av ytterst svaga 
strömmar. Reläer i olika plug-in-utföranden. Reläer 
utsätts ibland för enorma krafter och måste då vara 
chocktåliga - Typ 30 tål 50 g. Reläer i oavbruten funktion 
- berylliumkoppar som fjädermaterial. Flera typer 
av Frili-reläerna har en mekanisk livslängd av 
300 millioner arbetsoperationer - några t. o. m. ännu fler. 

FRILI - specialfabrik för re.Iäer. Därför kan vi reläer. 

38 ELEKTRONIK 6 - 1964 

AB ORIGINAL-ODHNER FORSVARET 

Tungrelä Typ 70 Minirelä Typ 30 

Reläer från 

FR/L/ 
Industrivägen 6, Solna, telefon 08/27 2625 



AUTOMATISK PRESENTATIONS-OMKOPPLING 
med det nya Tektronix-oscilloskopet typ 547 
och plug-in-enheten IAI 

O-50 MHz 
Två förlopp 
50 mY/cm 

0-28 MHz, 5 mY/cm 
I detta nya oscilloskop kan även de redan befintliga 17 olika 
plug-in-enheterna i bokstavsserien dnvändas. 

@ Med automatisk omkoppling mellan de två svepgenera-
, I torerna erbjuder typ 547 Er två av varandra oberoende 

. osci"oskopsystem med tidsuppdelat en kanons katod-
e strålerör. 

Oscilloskopet är utrustat med två tidaxelgeneratorer. Den 
ena av dessa kan användas till att fördröja starten av den 
andra med ett noggrant bestämt tidsintervall från 0,1 fhS 
till 50 s. Båda tidssvepen kan samtidigt studeras. 

När 547/1A1 användes med normal svepfunktion, kan för
loppet samtidigt studeras i två tidsskalor. Kanal 1 kan låsas av 
svepgenerator A och kanal 2 kan låsas till svepgenerator B. 
Detta betyder att oscilloskopet i flera fall kan användas 
som ett två-stråle oscilloskop. 

När 547/1A1 användes med fördröjningssvep, (se illustra
tion) erhålles dels en presentation av förloppet med en ut
vald del upplyst och dels denna del utbredd över hela skär
men för detaljstudium. 

Med möjlighet att presentera vardera tidssvepet antingen 
alternerande eller separat ger typ 547 goda möjligheter att 
presentera förlopp på önskat sätt även i krävande miljö. 

Några av fördelarna hos typ 547/1Al 
Parallaxfri avläsning över hela bildytan 6 X 10 cm, reglerbar 
skalbelysning. 

~ Kompletta triggersystem - ger stabil presentation för signa
ler inom hela frekvensområdet för oscilloskopet. 

2 Kompletta svepgeneratorer - med 24 kalibrerade sveptider 
0,1 fhs/cm-5 s/cm samt svepexpansion 2,5 och 10 ggr, snab
baste svepet lans/cm. 

Kalibrerad svepfördröjning - kontinuerligt inställbar 0,1 fhS-
50 s. 
Engångssvep - för både normalt och fördröjt svep. 

HORIZONTAL DISPLAY 

MAO ON IIADY • • • A ALT B 

XIO~ 
Xl / 
L-EXT-~-I 

Priser: 

Typ 547 oscilloskop 
Typ lAl plug-in-enhet 

VAR 10-1 

HORIZ 
INPUT 

kr 11.545:
kr 3.695:-

Kontakta oss för de ytterligare informationer 

Ni önskar om detta och andra Tektronix

instrument. 

~.K FE R. 111M ER. AB 
~ Box 56 -BROMMA - Vx 252870 
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Varvtalsmätningar 

Magnet givare 

~ 

Givare 

Givare 

Upp till flera 
hundra meter 

Upp till liera 

hundra meter. 

Roterande magnet på axelände. 
Stationär givare, axialt montage. 

Roterande magnethjul på axelände. 
Stationär givare, radialt montage~ 
n magneter, t. ex. 10, 20, 30, 60. 

Roterande band med ankarklossar. 
Stationär givare, radialt montage. 
Minsta diameter för ankarband 
D = 40 mm. 

I metallk! pa 
för väggmontage 

Med separat visar
instrument fö r panel-

Vattentät låda 
med elektronikenhet 

Standard 
visarinstrument 
11 0 X 120mm. 

Från 4.000 r/m fullt skalutslag 
till 100.000 r/m fullt skalutslag. 
L~~sta mätbara varvtal : 500 r/m. 

'. Från 1/n . 10.000 r/m iullt skalutslag 
ti ll l /n ' 80.000 r/m fullt skalutslag 
Lägsta mätbara varvtal: l /n' 1.500 r/ m 
T. ex. n = 30: från 50 r/m. 

Från ~:!""20 (mm) r/m fullt skalutslag 

till ~+': (mm) r/m fullt skalutslag 

Lägsta mätba ra varvtal : ~'':20 (mm) rIm 

T. ex . D = 100 mm : från 65 r/m 

DISATAC, elektronisk fjärrtachometer 

)} Tolerans: < ± 1 0/0 av fullt skalutslag. 

)} Ingen mekanisk kontakt mellan roterande och statio
när del. 

~ Inga lager, inget slitage, inget underhåll. 

>f Ingen nät- eller batterianslutning. 

* Ingen justering efter monteringen. 
t 

~ Frekvensmätning. Mätnoggrannheten är därför till en 
stor del oberoende av kabellängd, åldring av magne
ten och avståndsvariationer mellan roterande och sta
tionär del. 

Stort 
visarinslrument 
170 X 185 mm. 

~ 

Runt 
visarinstrument 
188 mm 'l> 

I detta utförande kan tachometer" le
vereras med olika typer av visad"
slrumenl. 

Till både modellen i melallkåpa och 
modellen för panel montage kan an· 
slutas ett eller två extra yisarinstru
ment. 

Båda modellerna kan levereras med 
ställbara visarkontakter för automa~ 

tisk styrning eller alarmgivning och 
med utgAng för anslutning till skri .. 
vare. 

Givare L-___ .....t __________ ~ _ __ _ _ __ ___ J 

Modellen i metall kåpa kan även leve
reras i vattentätt utförande. 
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nätanslutning for re läkrets. Utgång för 
automatisk styrning 
eller alarmgiyning •. 

Visarinslrument Standard 
med kontakter. Visa rinstrument. 

DISA 

Skrivare. 

DISA ELEKTRONIK 
Svenska kontor 
Trädgärdsgatan 26 

Sundbyberg Telefon: 0812871 30 



PHILIPS INFORMERAR 

serie 100 - germanium
transistorer PNP 
6V 
100 kHz 

serie 20 - kisel
transistorer NPN 
6V 
1-6 MHz 

serie 10 - germanium
transistorer NPN 
12 V 
30 kHz 

DRIFTSERFARENHETER BEVISAR DEN HÖGA KVALITETEN 

Antal block 

1000 
750 

1800 
1500 
1800 
9000 

300 
400 
800 
320 

BlocktImmar I Fel 

6400000 O 
9600000 5 
5070000 O 
2670000 2 
9610000 O 

19010000 O 
1060000 O 
1320000 O 
1520000 1 

910000 O 

PHILIPS e 

Vidstående resultat är hämtade från en undersök
ning bland företag som använder Digitalblock typ 
100. VärtIena ger P-faktorn 0/24 vid 95,9/0 kOflfidens, 
dvs med 95 % säkerhet är genomsnittliga tiden mel
lan fel i en utrustning bestående av 100 Digitalblock 

längre än 
106 

42000 timmar. 
100.0,24 

Begär utförliga informationer om Philips Digitalblock från 

Tillförlitligheten kontrolleras också labo
ratoriemässigt. Här långtidsprovas blocken 
vid hög temperatur och hög fuktighet. 

ELEKTRONROR OCH KOMPONENTER, FACK, STOCKHOLM 27, TEL. 081635000. GCTEBORGSAVD., BOX 441 , GCTEBORG 1, TEL. 0311197600 
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DATA 

NATURLIG STORLEK 

J.. W 
4 

..1. W 
8 

Resistansområde 
Typ Effekt 

(Military) I (Commercial) 

FH-12 

Max. 
spän
ning 

Resistans· 
tolerans 

Längd 
mm 

RNR60 'I. watt 49.9,Q-.499 M,Q 15,Q-5oo K.Q 250 V 1'1, to 0.25'10 10,7 ± 0,3 
C&E 

FH-25 

Diameter 
mm 

3,9 ± 0,3 

RNR65 'I. watt 49.9,Q-1 M,Q 15,Q-1 ,5M.Q 300V 1'10 to 0.25'10 15,9± 0,4 6,1 ± 0,3 
C&E 

FH-SO 
RNR 70 '/2 watt 24.9,Q-1 M,Q 15,Q-2 M,Q 350 V 1'10 to 0.25'10 18,7 ± O,4 6,4± 0,3 
C&E 

Som representant för Mepeo Ine., Morristown, N.Y. kan vi nu erbjuda 
motstånd som kvalitetskontrolleras med noggrannast tänkbara metoder. 

För hermetiskt kapslade, fasta film motstånd anger MIL-R-55182 mycket 
hög tillförlitlighet och stabilitet under svåra miljöbetingelser. 
Motstånden har, beroende på stränghetsgrad, en felfrekvens av 
1-0,001'/' per 1000 timmar, fastställd med 60'/' konfidens på basis av livslängds
prov. Felfrekvensen hänför sig till drift vid max. spänning och max. temperatur. 

Ur Mepcos tillverkningsprogram kan dessutom nämnas: 
Metallfilmmostånd enligt MIL-R-10509D, kar. C och E. 
Trådlindade precisionsmotstånd enligt MIL-R-93C, kar. C, 
Begär utförliga upplysningar om dessa motstånd från 

PHILIPS e 
ELEKTRONRÖR OCH KOMPONENTER 

Fack. Stockholm 27, tel. 08/635000 • Box 441 • Göteborg 1, tel 031/197600 



In this Issua: 

P. 52. SELINDER, R; AHS, W: Precision 
telefacsimile equipment for transmitting 
complete paper pages 
The big newspapers have successively been 
forced to concentrate their editorial and 
graphical resources to one location. This has 
lead to some problems when it comes to the 
distribution of the papers. By means of special 
telefacsimile equipment photographic copies of 
whole pages of the papers can now be trans· 
mitted via broad band telephone lines to 
branch printing offices where the copies after 
stereotyping can be directly used for printing, 
if necessary with an addition of local news 
delivered by a local editorial office. In this 
article an American precision telefacsimile 
system named "Pressfax", suitable for tele· 
facsimile transmission of complete paper pages 
is described. This system has been instalIed 
at the Swedish newspaper "Aftonbladet", it is 
used for transmission of complete pages to 
branch printing offices in Göteborg and 
Malmö. 

P. 60. RUSH, P D: Use of electronic educa· 
tional instruments in Britain 
Possibly the easiest way to teach electronics is 
to demonstrate the ph en omen a involved by 
means of educational instruments. These can 
range from a simple indicating device to a 
computer. In this article the au thor deals with 
the rapidly expanding market for educational 
instruments manufactured by firms in Great 
Britain. Some of these instruments, specially 
suitable as demonstration and training appa
ratus in the radio and electronic field, are 
presented. 

P. 66. Pulse generator based on a modular 
concept 
The article describes a new type of pulse gen
erator based on a modular system. The new 
pulse generator can generate pulses with pulse 
repetition frequency up to 10 Mc (higher 
frequencies can be simulated). Pulse delay 
and pulsewidth can be varied from 10 nano
seconds to l second. Different types of output 
units give different output voltages and im
pedance leveIs. The function of the units is 
described and details of some of the circuits 
used are given. It is also shown how the units 
can be combined to form systems for different 
specifications as single pulse, double pulse, 
triple pulse, pulse trains and other patterns. 

For subscribers outBide Scandinavla the 
annual rate (8 numbers) is: 

iD USA $6_25 

» GermaDY DM 24_80 

» England f. 2_4.8 

»FraDce NF 30.60 

postage iDCluded 

elektronik redaktionellt 

Mera elektronik 
- ökad flygsäkerhet 

Den av den internationella civila luftfartsorganisationen ICAO nyligen publice
rade haveristatistiken för den reguljära världsluftfarten under 1963 ger relations
talet 76 miljoner flygkilometer per flygolycka med dödlig utgång. Denna siffra 
är bättre än motsvarande siffra för något tidigare år. 

Det där låter ju bra, men tyvärr innebär verkligheten bakom de 76 miljoner 
flygkilometrarna att trafikflyget under 1963 drabbades av i genomsnitt två all
varliga olyckor per månad, vid vilka närmare 700 människor omkom och betyd
ligt flera skadades. 

Skulle den 
nuvarande haverifrekvensen förbli oförändrad ter sig utsikterna några år framåt 
i tiden' mera oroande. Redan ett stycke in på 70·talet skulle nämligen i ett sådant 
fall antalet olyckor inom linjefarten vara det dubbla, och om all kommersiell 
luftfart inberäknas skulle under de kommande 50 åren omkring en miljon män
niskor få sätta livet till vid flygolyckor. 

En förbättring av flygsäkerheten är därför angelägen. Denna uppgift under
lättas inte av att överlj udsflygplan inom några år introduceras i trafikflyget. 
Kravet på förbättrad flygregularitet pockar samtidigt på införandet av system 
för automatisk landning, något som också erbjuder faromoment ' som måste be
mästras. 

Det är här 
elektroniken kommer in i bilden med avancerade hjälputrustningar på marken 
och i flygplanen, utrustningar som b1.a, går ut på att leda planens rörelser från 
marken' . På sina håll prövas elektroniska system för helautomatisk landning, vid 
vilka piloten helt får lämna över manövreringen av planet till elektronikutrust-
~~ : 

För att kunna samarbeta i ett trafikledningssystem måstl! flygplanen vidare 
vara utrustade med mångkanalskommunikationsradio, omfattande navigerings
utrustning samt - inom några år - också med sekundärradio. Dessutom dubb
lerad utrustning! 

Elektronikutrustningar 
av detta slag kan lätt installeras i trafikflygplanen, som inte har så stor svårighet 
att ta den extra vikten. De höga kostnaderna för utrustning av detta slag utgör 
inte heller något avgörande hinder. 

Trafikflyget representerar emellertid endast en del av de trafikanter som gör 
anspråk på att få utnyttja luftrummet. Annat flyg, bortsett från det militära, med 
ett gemensamt namn benämnt allmänflyget, vill också flyga i samma luftrum. 

Allmänflyget, som f.ö. har den största tillväxtpotentialen inom den civila flyg
verksamheten, består emellertid till övervägande delen av lätta privatflygplan, 
som definitivt inte kan ta ombord en så omfattande elektronisk utrustning som 
trafikflygplanen. 

Allmänflyget 
måste emellertid kunna uppträda i samma luftrum som trafikflygplanen och 
sålunda inrangeras i det gemensamma trafikledningssystemet. Detta kan inte ske 
utan att trafikledningen får förbättrade, huvudsakligen elektroniska, hjälpmedel 
till sitt förfogande för att få denna flygverksamhet under säker kontroll. 

För allmänflygets del fordras det nu att det kommer fram elektronisk utrustning 
med en driftsäkerhet som motsvarar trafikflygplanens, en utrustning som dess
utom måste vara ytterst kompakt och lätt. Och billig! 

En intressant uppgift för dagens och morgondagens elektroniker! 
(! G K) 

1 Se ASDAL, C-G: Elektronik och radioteknik i flygsäkerhetens tjänst. ELEKTRONIK 
1964, nr 5, s. 60. 
SKARAEUS, S: Radar och databehandling för automatiserad lufttrafikledning. ELEK· 
TRONIK 1964, nr 5, s. 74. 
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Elektronikutställningar l höst (/): Instruments & 

Det torde vara länge sedan det här i lan
det på så kort tid förekom så många ut
ställningar av intresse för elektronikbran
schen som under innevarande höst. Den 
första utställningen i raden, Instruments 

Fig. 

Dig ital resistansmeter från Sie mens & Halske AG. 
Resistansmetern, som kan användas för mätning 
av resistanser mellan 10mohm och 999 Mohm, är 
försedd med en digitalindikator med 5 sifferen
heter. 

& Measurements, som hölls 14--19 sep
tember iOstermans Marmorhallar och i 
Tennisstadion i Stockholm, var kanske den 
som hade mest att bjuda av intresse för 
elektroniker och mättekniker. Omkring 90 
svenska företag visade där mättekniska 
utrustningar från flera hundra in- och ut
ländska tillverkare: en imponerande parad 
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av vad världsmarknaden har att erbjuda . 
ifråga om mättekniska apparater. 

Mera digitalinstrument 
En påtaglig tendens var det ökade utbudet 
av digitaliserade mätinstrument, numera 
inte endast räknare och voltmetrar utan 
även andra typer av instrument. Ett exem
pel härpå är den resistansmeter från Sie
mens & Halske AG, se fig. l, där det upp
mätta resistansvärdet visas på en digital
indikator. Resistansmetern är avsedd för 

Fig. 2 

Digitalvoltmeter typ DM 2010, från det engelska 
företaget Digital Measurements ltd . Digitalvalt· 
metern har en mätnoggrannhet på 0,001 ./ •. 

automatisk mätning av resistanser på mel
lan 10 mohm och 999 Mohm. Vid mätning 
av resistanser på upp till l MOhm är mät
noggrannheten ± 0,05 %, vid mätning av 
resistanser på mellan l och 10 Mohm är 
noggrannheten ± 0,1 %, mellan 10 och IDO 
Mohm ± l % och mellan 100 och 999 
Mohm ± 10 %. Instrumentets digitalindi. 

kator är försedd med 5 sifferenheter samt 
enheter för indikering av ,ohm" ,kohm, 
och ,Mohm,. Mätning aven resistans tar 
ca 0,6 s och :.raderingen:. av det uppmätta 
resistansvärdet 0,4 s. Siemens tillverkar 
även skrivare, avsedda att anslutas till re
sistansmetern, för utskrift av uppmätta 
resistansvärden. Till resistansmetern finns 
även en enhet för gränsvärdeskontroll, med 
vilken man vid resistansmätning kan er
hålla automatisk registrering av de värden 
som över- eller underskrider vissa förin
ställda gränsvärden. Denna enhet är spe
ciellt lämplig att använda då man önskar 
göra en sortering av resistanser med av
seende på toleransen. 

En intressant nyhet ifråga om digitalin
strument var en digitalvoltmeter från det 
engelska företaget Digital M easurements 
Ltd. (svensk representant: Scantele AB), 
vilken har en mätnoggrannhet av inte 
mindre än 0,001 %, se fig. 2. För att kom
ma upp till denna höga noggrannhet har 
man använt induktiva i stället för resistiva 
spänningsdelare, man använder sålunda 
en växelspänning som referensspänning. 
Voltmetern, som har typbeteckningen DM 
2010, har ingångsimpedansen 25000 
Mohm, upplösningen är ID ",V. Liksom 
tidigare digitalvoltmetrar från Digital 
Measurements Ltd. är DM 2010 av s.k. 
självbalanserande potentiometertyp.' Indi· 
katorde1en är försedd med sex sifferenhe
ter. Denna voltmeter, som torde vara den 
mest noggranna digitalvoltmeter som finns 
på marknaden, är inte särskilt billig, den 
kostar ca 23000: -. 

Att det numera skall ingå transistorer i 
mätinstrumenten har blivit nästan själv
klart, detta gäller även instrument för 
mycket höga frekvenser. Som exempel kan 
nämnas en spektrumanalysator från Mag-



Measure~ents 

netic AB som täcker frekvensområdet 
1000--16000 MHz." 

Nya svenska mätinstrument 
Tillverkningen i Sverige av elektroniska 
mätinstrument har tidigare varit av ganska 
blygsam omfattning. Glädjande nog före
kom det emellertid på årets IM inte så få 
svenskbyggda mätinstrument. Som exem-

Fig. 3 

Växelspänningskompensator från Arenco Eledro
nies, Stockholm. Kompensotorn är avsedd att an
vändas fär automatisk kontrollmätning av poten
tiometrar, funktionstransformatorer, elgoner m.m. 

pel kan nämnas en liten strålningsmätare 
från Magnetic AB, avsedd för mätning av 
mikrovågsstrålning. Den kan t.ex. använ-

1 Se KNIGHT, D: Digitalvoltmeter för labo
ratoriebruk. ELEKTRONIK 1963, nr 2, s. 70. 

• Se Nya elektroniska mätinstrument. ELEK
TRONIK 1964, nr S, s. 45. 

das för kontroll av ev. störutstrålning 
från radarstationer. 

Ett företag som tidigare inte synts till 
så mycket på den civila marknaden är 
Areneo Electronics, Vällingby, som emel
lertid nu kommer fram med elektronik pro
dukter avsedda även för civilt bruk. På IM 
presenterade sålunda Arenco en automatisk 
s.k. växelspänningskompensator, se fig. 3. 

Fig. 4 

Mikrovågsgenerator fr,~n Sivers Lob. AB. Genera
torn, som har frekvensområdet 2,5-4 GHz, ingår i 
en serie generatorer som tillsammans täcker frek
vensområdet 1-12,4 GHz, 

Instrumentet, som har typbeteckningen 
EME 1230, är avsett att användas för au
tomatisk kontrollmätning av komponenter 
etc. 

Kompensatorn mäter kontinuerligt fas
och amplitudförhållandet mellan en god
tycklig spänning (mätspänning) och en 
referensspänning. Mätresultatet . presente-

ras i digital form, varvid den komplexa 
kvoten anges med såväl sin real- som ima
ginärdel. Instrumentet arbetar enligt kom
pensationsprincipen, vilket innebär att det 
bygger upp en spänning som i balanserat 
läge har samma fas och amplitud som mät
spänningen. Kompensationsspänningen er
hålles från två dekadiska transformatorer, 
som omkopplas med stegomkopplare. Den 
ena transformatorn matas med referens
spänningen och den andra med referens
spänningen med 90° fasvridning. Kompen
sa~orn har för realdelen mätområdet 
0,0001-1,9999 av referensspänningen, och 
för imaginärdelen 0,0001-0,9999 av re
ferensspänningen. Kompensatorn arbetar 
med mätfrekvensen 380--440 Hz, referens
spänning 2,5-30 V, inimpedans för refe
rensspänningen är > 50 kohm och för 
mätspänningen > 150 kohm i obalanserat 
läge och > 10 Mohm i balanserat läge. 
Kompensatorns inställningstid är 0,1-3 s. 
Med hjälp aven speciell skrivtillsats kan 
man direkt vid mättillfället erhålla ett ut
skrivet mätprotokoll. Protokollet upptar, 
förutom uppmätt värde, det för mätpunk
ten beräknade värdet samt avvikelsen mel
lan beräknat och uppmätt värde. Som in
formationsbärare för det beräknade värdet 
används 'ett speciellt hålkort av plast. På 
kortet kan man stansa informationer för 
35 mätpunkter. Skrivenheten s~river på 
ca 3 s ut beräknat och uppmätt värde samt 
beräknar och skriver ut avvikelsen. Kom
pensatorn kan användas för mätningar på 
de flesta tre- eller fyrpoler, t,ex. potentio
metrar, funktionstransformatorer, elgoner, 
förstärkare, analogiräknekretsar och gy
ron. 

En annan svensk tillverkare, som också 
presenterade nya utrustningar på IM var 
Sivers Lab AB. BLa. visade man en serie 
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mikrovågs generatorer för frekvensområdet 
1-12,4 GHz, se fig. 4. Generatorerna läm· 
nar en uteffekt på mellan 30 och 100 m W. 
Pulsfrekvens 20-2000 Hz, pulstid 0,5-25 
/-,s, kantvåg 200-2000 Hz, frekvensmodu· 
lering ± 5 MHz, fördröjning 0-300 /-,S. 

Generatorerna är utrustade med transis· 
torbestyckad modulator och är försedda 
med inbyggd likriktare. 

Databehandling och mätteknik 
En annan utvecklingstendens är att det 
nu i många sammanhang inom mättekni· 
ken förekommer så stora mängder mät· 
värden att dessa inte kan insamlas och be· 

Fig. 5 

liten datamaskin typ PDP·S, ' från det amerikanska 
företaget Digital Equipment Carp. Maskinen, som 
frömst ör avsedd all anvöndas för teknisk·veten· 
skaplig databehandling, hor i standardutförandet 
-en s.k. Fortran·kompilator och kan byggas ut till 
en intern minneskapacitet på upp till 32768 ord 
med 12 bitars löngd . 

arbetas på traditionellt sätt. Därför har 
system för datainsamling och databehand· 
ling börjat användas i allt större utsträck
ning. Då man vid databehandling främst 
arbetar med digitala storheter måste de 
mätdata som skall insamlas och bearbetas 
omvandlas från analog till digital form, 
vilket bl.a. förklarar tendensen till ökad 
»digitaliserinp på mätinstrumentområdet. 
På digitalinstrumept finns i regel dess
utom en speciell utgång för skrivare eller 
remsstans för registrering av mätresulta
ten, de mätresultat som erhålles på detta 
sätt kan ju direkt användas som ingångs· 
material för en datamaskin. 

Ett exempel på en relativt liten datama
skin, i första hand avsedd att användas för 
teknisk·vetenskaplig databehandling, var 
en av det amerikanska företaget Digital 
Equipment Corp. (svensk representant: 
Telare AB) utställd datamaskin, typ 
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PDP-5, som inte tar stor golvyta i anspråk, 
se fig. 5. Denna datamaskin kan även an
vändas i processregleringssystem. I stan
dardutförandet består PDP·5 av central
enhet och en elektrisk skrivmaskin för in· 
och utmatning av data. Det till centralen
heten hörande kärnminnet är utbyggbart 
till en lagringskapacitet på upp till 32 768 
ord med en ordlängd på 12 bitar. Minnet 
har en accesstid på 6 /-,S. I standardutrust
ningen ingår även en s.k. Fortran.kompi· 
lator, dvs. en enhet som gör det möjligt att 
programmera maskinen med programme
ringsspråket »Fortran», vilket är speciellt 
avsett för teknisk-vetenskapliga beräkning
ar. Förutom ovannämnda utrustning kan 
maskinen förses med en rad perifera enhe
ter, t.ex. bandminnen, remsstansar och 
-läsare, radskrivare och kurvskrivare. 

Processreglering och mätteknik 
Mätteknik fordras numera i allt större om· 
fattning i utrustningar för reglering av 
industriella processer. Detta återspeglades 
på IM, där det förekom ett antal utrust· 
ningar av detta slag. Bl.a. visade det eng· 
elska företaget Georg Kent Ltd. (svensk 
representant: Ingenjörsfirman Stig Wahl· 
ström AB) ett universellt användbart sy
stem för processreglering. Systemet, som 
går under beteckningen »Transdata», be
står av ett antal olika standardmoduler, 
med vilka man kan bygga upp olika sy
stemvarianter. Systemet omfattar moduler 
för avkänning av de parametervärden som 

Fig. 6 

Principen för Elektronlunds utloppskvotmätare för 
pappersmaskiner. Se texten och fig. 7. 

skall övervakas, moduler för omvandling 
av de avkända parametervärdena till elek
triska signaler, moduler för indikering och 
registrering av dessa signaler och slutligen 
moduler som 'på grundval av insamlade 

värden ger signaler till regleringsorganen, 
som verkställer nödvändiga korrigerande 
åtgärder. Inom hela systemet arbetar man 
med en enhetlig signalnivå, 0-10 mA, vil
ket underlättar sammansättningen av de 
olika modulerna till hela system. 

Ytterligare en processregleringsutrust
ning kan nämnas, nämligen en av det sven
ska företaget Elektronlund tillverkad ut· 
rustning för driftkontroll av arbetsproces· 
serna i pappersmaskiner. 

Fig. 7 

Utlappskvotmötaren med digitalindikator är place
rad framför maskinisten, se vid pilen . Genom all 
hela tiden se till all den indikerade utloppskvoten 
hålles konstant får mon en enhetlig papperskvali
tet. Ovre delen av bilden visa, en förstoring av 
utloppskvotmätarens -digitalindikator. 

Vid tillverkning av papper är papperets 
kvalitet beroende på kvoten mellan ma
skinens hastighet och flödet av pappers· 
massa som tillföres maskinen. Denna kvot 
kallas för utloppskvoten. Normalt sker in
ställningen av maskinens utloppskvot er
farenhetsmässigt; svårigheten har varit att 
kunna hålla konstant utloppskvot. I fig. 6 
visas principen för en elektronisk utlopps
kvotmätare. Med en flödespulsgivare mäts 
flödet av pappersmassa som matas till ma
skinen och med en hastighetspulsgivare 
mäts maskinens hastighet. Signalerna från 
dessa båda givare matas till en kvoträk
nare, på vilken man erhåller en digital in· 
dikering på utloppskvoten. Maskinskötaren 
kan sålunda med maskinens manöverorgan 
hela tiden hålla utloppskvoten konstant, se 
fig. 7, en ändring i processen indikeras 
omedelbart på utloppskvotmätaren. 
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Elektronikutställningar i höst (Il): 

SlockhollTls Tekniska Mässa 

I motsats till utställningen Instruments & 
Measurements var Stockholms Tekniska 
Mässa inte någon specialutställning för 
elektronik; icke förty fanns det på mässan 
en hel del av intresse för elektroniker. Till 
detta bidrog i första hand den amerikanska 
delen av utställningen, som omfattade sam
manlagt 44 utställare och som med några 
få undantag helt var ägnad åt elektroniken. 
Den amerikanska utställningen var admi
nistrerad av Bureau of International Com
merce inom det amerikanska handelsdepar
tementet. Att den amerikanska elektronik

Det fanns emellertid också inte så få ut
ställande elektronikföretag utanför den 
amerikanska special utställningen, även om 
det ibland kunde vara svårt att hitta dem 
bland alla de stora verktygsmaskiner som 
till större delen dominerade utställningsut-
rymmet. 

Integrerade kretsar 
Integrerade kretsar visades bl.a. av Gene
ral Electric (svensk representant: Svenska 
AB Trådlös Telegrafi) i form aven serie 

industrin lade stor vikt vid utställningen Fig 2a _ 
vittnar bl.a. ett uttalande av chefen för den 
amerikanska utställningen, Mr. Edward S 
Simmons. I sitt inledningsanförande sade 
han bl.a. att han ansåg Stockholms Tek-
niska Mässa vara ett utmärkt tillfälle för 1'.--+----+-----+---~--, 
den amerikanska elektronikindustrin att 
visa sina produkter för skandinavisk pu-
blik. Utställningens betydelse underströks 
ytterligare av att amerikanska handelsmi-

1--+--+ 
nistern skickade över en personlig repre-
resentant, Neil C Hurley, som är ordföran-
de i Förenta Staternas råd för ökad export. 
Det tyder med andra ord på att man kan 
se fram emot en ökad amerikansk aktivitet 

6 

kretsar i TO-S-höljen med tio tilledningar. 
Serien omfattar bl.a. olika typer av grind
kretsar, se fig. l, inverteringssteg och re
gister. I samtliga kretsar ingår transisto
rer som är identiska med 2N914. Kret
sarna är avsedda för klockfrekvenser på 
upp till 2 MHz, 3 V spänningsmatning och 
-3,5 V förspänning. Varje krets drar i 
genomsnitt en effekt på 10 m W. Kretsarna 
är avsedda för temperaturområdet -550 

C till +125 0 C. 
På den amerikanska utställningen visade 

.-~---;-----+----~-4 

+--+-_3 

på den europeiska elektronikmarknaden. ~ ~--<=>~-c::>--'----<>2 

10 

Jord. 

Fig. l 

. OCH. - . ELLER. -grind som integrerod krets . Kretsen 
är monterad i ell TO-5-hölje (General Eleclrie). 

Fig 2b Fig 2c 

f =1 IOr::::J 
=2 , s:::::l 

6,25mm =3 8= 

! =4 7= 
=5 6= 

t __ 
l,6mm -....., t--r 

Fig . 2 

aj Prineipsehema för en binärkrets för kloekfrekvens 
la MHz; tillverkas av Signeties Carp., USA i farm 
aven integrerad krets . bj Närbild av den integre
rade kretsen vars prineipsehema visas i aj . ej Höl
jet med de la tilledningstrådarna för den integre
rade kretsen i aj . 
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Signetics Corp. - ett åtminstone för Sve· 
rige relativt okänt företag - bl.a. en bi
närkrets enligt fig. 2, som innehåller 4 
transistorer, 10 ' dioder, 14 motstånd och 
2 kondensatorer. Denna krets är avsedd för 
en klockfrekvens på upp till 10 MHz. 
Samtliga kretsar i serien, som omfattar 
grindkretsar, monostabila vippor m.m., är 
avsedda för en max. matningsspänning på 
~ Y; inom temperaturområdet -55 0 C till 
+ 125 o C karakteriseras de enligt tillver
karen av mycket lågt brus. Signetics' in
tegrerade kretsar kan erhållas i modifie· 
rade TO·5·höljen med 8 eller 10 tilled
ningar eller i ett platt hölje, se fig. 2c. 

Westinghouse Electric Corp. (svensk 
representant: A Johnson & Co), som i 
USA har två fabriker specialiserade på 
tillverkning av integrerade kretsar, visade 
både logikkretsar, bl.a. NAND·kretsar, bi· 
närräknare och grindar, och linjära kretsar 
för förstärkare av olika slag. 

Ytterligare företag som visade integre
rade kretsar var General Instrument Corp. 
(svensk representant: Bay & Co AB), 
Transitron Electronic Corp. (svensk repre
sentant: Ajgers Elektronik AB), Societe" 
Europeenne des Semiconducteurs (Sesco) 
(svensk representant: Elektroholm AB) 
och Motorola Semiconductor Products 

600W 

Trioc 

dubbelriktad tyristor, som kan fås att 
släppa genom ström i två riktningar, i den 
ena riktningen med en positiv och i den 
andra riktningen med en negativ styrpuls. 
Den ' fungerar alltså som en snabb ström
brytare för växelspänning. Triac kan lik
som tyristorer användas både som ren 
kontaktor och för steglös effektreglering, 
t.ex. för upp· och nerbländning av glöd
lampor, och för varvtalsreglering hos elek· 
triska motorer. Fördelen med Triac är 
främst att denna fordrar långt färre kom· 
ponenter än motsvarande kopplingar med 
konventionella tyristorer, se fig. 3. Ännu 
så länge finns Triac endast för 120 Y, 60 
Hz, men enligt den svenske representanten 
kan man vänta typer för högre spänningar, 
t.ex. för 220 Y. Triac finns i utföranden 
för 5 A och 10 A, priset varierar mellan 50 
och 80 kronor. 

Diac är en styrdiod som utvecklats spe· 
ciellt för att användas tillsammans med 
!friac. Yid växelspänning avger Diac 3 y
pulser med en med växelspänningen väx· 
lande polaritet. Dessa pulser används i sin 
tur för styrning av Triac. I fig. 3 visas en 
regleringskrets för en 600 W strålkastare. 
Diac kostar ca 10 kronor. 

General Electric visade även en serie 
planar. och epitaxialtransistorer av kisel, 

Fig. 3 Fig. 4 

Koppling med dubbelriktad tyristor . Triae. , oeh Minsta videobandspelaren typ VR-1550, från Ampex. 
dubbelriktad diod . Diae. , för steglös reglering av 
effekten till en 600 W strålkastare (General Elee· 
trie). 

Inc. (svensk representant: Aero Materiel 
AB). 

Än så länge är priserna på integrerade 
kretsar för höga .för att de skall komma 
till allmän användning i elektronikutrust
ningar. Allmänt förväntas att priserna 
ganska snart kommer att gå kraftigt neråt. 

Nya halvledarkomponenter 
Förutom integrerade kretsar utgjorde 
halvledarkomponenter av olika slag ett 
viktigt inslag på utställningen. Även här 
förekom några nyheter: Bl.a. visade Gene· 
ral Electric två nya typer av halvledarkom· 
ponenter, som går under beteckningarna 
»Triac» och »Diac». Triac är i princip en 
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som är inkapslade i epoxiharts. Genom 
att man på detta sätt har kunnat ersätta 
det konventionella höljet har man kunnat 
automatisera tillverkningsprocessen, och 
detta har i sin tur lett till att priserna för 
dessa annars rätt dyrbara transistorer har 
kunnat sättas så lågt att de inte kostar 
mycket mer än de billigaste transistortyper 
som används i t.ex. transistormottagare. 
Det förefaller därför inte otroligt att man 
inom en ganska nära framtid kommer att 
använda planar· och epitaxialtransistorer i 
utrustningar där detta tidigare inte varit 
möjligt av kostnadsskäl. Epoxi.inkapslade 
transistorer tillverkas även av det med 
General Electric samarbetande franska 

företaget Sesco. Som exempel kan nämnas 
att priset för den epoxi·inskapslade tran
sistorn 2N2926j från Sesco, som har en 
övre gränsfrekvens på 200 MHz och hp[ff 

på mellan 150 och 300, är så lågt som 
3: 25 per styck. 

Portabla videobandspelare 
Under det senaste året har det kommit 
fram flera relativt små videobandspelare 
på marknaden'. På TM visade de ameri
kanska företagen Ampex Corp. (svensk 
representant: Telare AB) och Precision 
Instrument Co. (svensk representant: Erik 
Ferner AB) var sin portabla videoband· 
spelare. 

Ampex videobandspelare, se fig. 4, som 
har typbeteckningen YR-1550, betingar 
ett pris av ca 73 000 kronor. Dimensioner
na är 759X 441X 371 mm, vikt 45 kg. Den 
arbetar med 2" magnetband, bandhastig
het 9,4 cm/ s. Med en 26 cm spole kan 
man komma upp i en speltid på 2,5 tim
mar. Bandspelaren är så utrustad att man 
kan stoppa bandet och detaljstudera en 
speciell bild. Denna modell är avsedd att 
i första hand användas i olika special-TY
anläggningar, t.ex. för undervisning. 

Ampex tillverkar ytterligare en liten 
videobandspelare, typ YR-650, som är av-

Fig. 5 

Partabei videobandspelare, typ Pl-3V, från Preci
sion Instrument Co. 

sedd att användas för professionellt TY
bruk. 

Yideobandspelaren, modell PI-3Y (se 
fig. 5) från Precision Instrument Co. arbe
tar med l" magnetband och en bandhas
tighet av 6,25 tum/ s. Med en 27 cm band
rulle erhålles en speltid på 115 minuter. 
Bandspelaren fordrar ca 6 s starttid, åter
spolningstid ca 3 minuter. Dimensionerna 
är 619X 336X 273 mm, vikt 34 kg. Priset 
är ca 75000:-. 

1 Se TETZNER, K: Optacord 505 - en bärbar 
videobandspelare. RADIO & TELEVISION 
1964, nr 9, s. 46 och Videobandspelare för 
10000:-. RADIO & TELEVISION 1964, 
nr 11, s. 44. 



Fig. 6 

Ny typ av teleprinter från Motorola, typ TP 3000, 
den arbetar med en skrivhastighet på upp till 3000 
ord per minut. 

Snabb teleprinter 
En intressant ny konstruktionsprincip för 
teleprintrar presenterades av Motorola 
Ine. (svensk representant: M Stenhardt 
AB). Det gäller en teleprinter, typ TP3000, 
i vilken bokstäver, siffror och tecken inte 
skrivs på konventionellt sätt med typer, 
utan bränns in på ett special preparerat 
papper medelst speciella skrivhuvuden 
med sju skrivstift. 

Fig. 7 

Skiss visande principen för de tre rörliga skrivhu· 
vudena som ingår i den nya teleprintern från Mo
torola. Huvudena sitter fastmonterade på ett önd
löst band som mator fram huvudena över ett 
specialpreparerat papper. 

Skrivhuvudena är anbringade på ett änd
löst band, som vid skrivning för huvudena 
över papperet från vänster till höger, se 
fig 7. Huvudena är så placerade på bandet 
att när ett huvud nått slutet på en rad be
finner sig det efterföljande huvudet vid 
början på nästa rad osv. De olika tecknen 
är uppbyggda av ett varierande antal 
~prickar», se fig. 9, som passar in i en ma
tris om 5X 7 prickar. Under den tid ett 
skrivhuvud befinner sig i läge för skriv
ning står de sju skrivstiften i kontakt med 
sju bakom huvudena anbringade kontakt
skenor, se fig. 8. Via dessa skenor erhåller 
stiften en signal när en prick skall brän
nas in i det specialpreparerade papperet. 

Kontaktskenor 
Skrivhuvud t Papper 

Skrivhuvud 
skrivlöge 

Motor 

Fig.8 

Principen för frammatningen av papper och skrivhu
vuden i den nya teleprintern . Bakom det huvud som 
ör i .. kriviöge. synes de kontoktskenor som står i 
kontakt med skrivhuvudets sju skrivstift och via vil
ka >5krivpulser» överföres till skrivhuvudets stift. 

EACH CHARACTER IS 
ITED RANGE OF (HA 
PROCESS: I NVOLVES: 
REMOVES THE WHiTE 
iNG IS 

l .: I .... ' ,... 
L I l,j I ,tö L t:. 

Fig. 9 

RE(~U I RED A' 

ST ''!''LUS: ~·lE 

Exempel på en· utskrift gjord av den nya Motorola
teleprintern. Som synes ör bokstöverna uppbyggda 
av ett antal .prickar. i en matris om Sx7 prickar. 

Maskinen kan skriva med en hastighet 
på upp till 3000 ord per minut. Vid denna 
skrivhastighet går det ändlösa bandet med 
skrivhuvudena med en hastighet av 345 
r/m. 

Till skrivaren hör en omvandlingsenhet, 
i vilken t.ex. teleprintersignalerna omvand
las till den för teleprintern »förståeliga» 
koden. Med omvandlingsenheten kan man 
ta emot alla befintliga typer av koder. För
utom i snabba teleprintersystem kan 
TP3000 anslutas till datamaskin för ut
skrift av utgångsmaterialet och där ersätta 
t.ex. radskrivaren. En speciell fördel med 
TP3000 är att den i motsats till konventio
nella teleprintrar, arbetar mycket tyst. 

Nanovoltmeter 

Det amerikanska företaget Astrodata Ine. 
presenterade en mycket känslig voltmeter, 
modell 121Z, med nollpunkten mitt på vi
sarinstrumentets skala. Voltmetern har 13 
mätområden, från ± 0,1 f' V till ± 100 m V 
fullt utslag. Mätnoggrannheten är ± 3 % 
av fullt skalutslåg på alla områden. In
gångsimpedansen är > l Mohm på samt
liga områden. Instrumentet tål, oberoende 
av vilket mätområde som används, upp till 
l V överbelastning. Nanovoltmetern är av
sedd att användas som känslig nollindika
tor och för mätning av extremt små lik
spänningar. Pris: 850 dollar. 

Svensk representant: Falieo AB, Stads
gården 18, Stockholm Sö. 

Differentialvoltmeter 

Medistor Instrument Co., USA, visade en 
differentialvoltmeter, modell A-7lB. In
strumentet består aven dekadisk spän
ningsdelare och en känslig nollindikator. 
Mätområdet sträcker sig från 0-0,1 V till 
0-1000 V. Inställningsnoggrannheten är 
på lägsta området O,If' V och på högsta om
rådet l mY. Noggrannheten är 3 f'V under 
l V och bättre än 0,01 %. Upplösningen 
är 0,2 f' V eller 0,0005 %. Stabiliteten är 
0,001 % per timme och 0,003 % per dag. 
Instrumentet kan även användas som en
bart nollindikator, det har då 9 mätområ
den, från 10 f' V till 1000 V fullt utslag, 
mätnoggrannheten är ± 3 % av fullt ut
slag. 

Svensk representant saknas. 
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Elektronikutställningar i höst (IIl): 

British Electronic Cornponent 

Höstens tredje utställning med elektro
nisk anknytning var British Electronic 
Component and Instrument Exhibition, 
som hölls iOstermans Marmorhallar i 
Stockholm under tiden 13-16 oktober. 
Denna utställning, som vart tredje år arran
geras av Radio and Electronic Component 
Manujacturers' Federation (»RECMF»), 
omfattade i år ca 50 brittiska företag. 

Utställningen öppnades av den engelske 
ambassadören i Stockholm, Sir Moore 
Crosthwaite, som i sitt öppningsanföran
de bl.a. sade: 

»Elektroniken intar redan en särskild 
plats i Englands historia. Radarn spelade 
ju en väsentlig roll under den svåraste pe
rioden under sista världskriget. Vid denna 
tidpunkt ställdes den brittiska elektronis-

Fig 1 
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ka komponentindustrin inför sin kanske 
allra svåraste uppgift, nämligen att snabbt 
producera de nya komponenter som ford
rades för de nya elektroniska uppfinning
arna som såg dagens ljus under denna tid. 

- Den inte minst viktiga aspekten på 
elektronikutrustningar är den stora vikt 
som måste läggas på tillförlitligheten. En 
aldrig så spetsfundig utrustning blir ald
rig bättre än de komponenter som ingår 
i den. 

- Storbritanniens totala export på det
ta område uppgick år 1963 till 730 miljo
ner svenska kronor och vi väntar att kunna 
höja denna siffra till ca 820 miljoner i år. 
Dessutom exporteras i elektroniska utrust
ningar ingående komponenter till ett värde 
av ytterligare 150 miljoner svenska kronor. 

Vi kan därför säga att vi väntar att vår ex
port för 1964 i runt tal kommer att uppgå 
till ett värde av ca 1000 miljoner kronor.» 

Till detta kan tilläggas att enligt 
RECMF motsvarade Storbritanniens ex
port av elektronikkomponenter till de 
skandinaviska länderna och då främst till 
Sverige år 1963 ett värde av ca 53 milj. 
kronor eller ca 7,5 % av totala elektronik
exporten. Enligt samma källa tenderar ex
portsiffrorna att döma av trenden under 
årets första månader att för 1964 upp
gå till 96 milj. kronor - en ökning på hela 
80 %. Det betyder att exporten till Skan
dinavien för 1964 troligen kommer att bli 
ca 11,5 % av den totala brittiska exporten 
av elektronikkomponenter. 

I det följande presenteras några nyheter 

eoon 
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and I nstr'urnent Exhibition 

som inte redan presenterats i ELEKTRO
NIKs förhandsrapport om utställningen_' 

Integrerade kretsar 
Även om man inte kan påstå att de inte
grerade kretsarna på något sätt dominera
de utställningen, förekom det en hel del 
produkter av detta slag: Texas Instruments 
Ltd_ visade bl.a_ hur man vid det danska 
Danavox International bytt ut större delen 
av de konventionella komponenterna i en 
hörapparat mot en integrerad kretsenhet, 
typ SN777, som ersätter sex transistorer 
och 16 motstånd, se fig_ l och 2_ Med en 
integrerad krets, typ SN777, erhålles en 

1 Se Utställningsnytt 3: Nya komponenter för 
elektronikapparatur_ ELEKTRONIK 1964, nr 
5, s_ 48-

Fig. 1 

Principschemat för en kamplett hörapparat i vilken 
en integrerad krets typ SN 777 från Texas Instru
ments ingår. Kanventianella komponenter används 
bl.a . för volymkontrollen. T.h. i fig . visas den inte
grerade kretsen i skala 1: 1. 

Fig . 2 

Hörapparaten från Donavax International i vilken 
ingår, se pilen, en integrerad krets SN777, se fig. 1. 

Fig. 3 

Integrerad krets från Ferranti typ ZLA10 - en kom
plett videoförstärkare för frekvenser upp till 120 
MHz. Den ör anbringad i ett TO-5-hölje . I bl 
visas kretsens principschema . 

komplett förförstärkare med frekvensom
rådet 100-10 000 Hz, 71-74 dB förstärk
ning och 3 % distorsion vid 1000 Hz och 
0,5 m W uteffekt. 

Även Ferranti Ltd (svensk representant: 
Bergman & Beving AB) och Mullard 
Overseas Ltd. (svensk representant: Sven
ska Mullard AB) visade integrerade kret
sar. Ferrantis tillverkningsprogram av in
tegrerade kretsar omfattar två serier: en 
serie med beteckningen »Microlin», omfat
tande linjära kretsar såsom förstärkare 
och demodulatorer, och en serie med be
teckningen »Micronon, omfattande logis
ka kretsar, bl.a. grindkretsar. 

Priset på kretsarna i »Microlin-serien» 
varierar mellan 100 och 340 kronor. Den 
bred bands förstärkare vars principschema 

Fig 2 

Fig 3a 

visas i fig. 3 och som har en bandbredd på 
120 MHz och 8 ggr strömförstärkning, be
tingar t.ex. ett pris på 340 kronor. Priset 
för kretsarna i »Micronor-serien» varierar 
mellan 105 och 250 kronor; en NOR-grind 
med två ingångar, avsedd för frekvenser 
på upp till 10 MHz kostar t.ex. 131 kro
nor. Båda serierna med integrerade kretsar 
från Ferranti är inkapslade i TO-S-höljen 
med reducerad höjd_ 

Mullard visade på utställningen såväl 
integrerade kretsar som tunnfilmskretsar. 
Företagets tillverkningsprogram av inte
grerade kretsar omfattar för närvarande 
5 olika kretstyper, vilka samtliga är av
sedda att användas i snabba digitalsystem 
med överföringstider på ned till 25 ns, vil
ket motsvarar en frekvens på ca 10 MHz_ 

Fig 3b 
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Wilgot Ahs Rolond Selinder 

INGENJÖRERNA WILGOT ÅHS OCH ROLAND SELINDER Telelaksirnilö 

Med elektroniska hjälpmedel kan 
nnmera hela tidningssidor överfö
ras över godtyckliga avstånd till 
jilialtryckerier där de färdiga si
dorna kan utnyttjas direkt, ev. med 
tillsats av lokala nyheter från en 
lokal redaktion. I föreliggande arti
kel beskrives ett av Aftonbladet in
stallerat system för överföring av 
tidningssidor med precisionstele
faksimil-anläggning till filialtryck
erier i Göteborg och Malmö. 

F aksimilöverföring av bildmaterial är 
ingen teknisk nyhet. Redan 1936 började 
dagstidningarna i Sverige utnyttja denna 
teknik mera allmänt för att per telefon· 
ledning överföra nyhetsbilder från en plats 
till en annan, t.ex. från reportageplatsen 
till tidningens centralredaktion. Vid faksi
milöverföring av detta slag - :)telefoto
överföring» - gäller det att överföra foto
grafier eller annat bildmaterial över rela
tivt smalbandiga transmissionskanaler. En 
kompromiss mellan avsökningshastighet 
och bildskärpa har lett till telefotosystem 
där man arbetar med en avsökningshastig
het av 1-2 linjer/ s och ett linjeraster med 
tätheten 30-50 linjer/ cm. 

I de telefaksimilsystem som under sena
re år utvecklats för överföring av hela tid
ningssidor har avsevärt skärpta fordring
ar på linjetäthet och avsökningshastighet 
tillämpats. Man arbetar med mycket tätt 
linjeraster 120-600 linjer/ cm och då över-
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föringen dessutom måste gå snabbt, fordras 
det bredbandigare överföringsmedium än 
vad vanliga telefonförbindelser för tal 
medger. 

De första praktiska proven med telefak
similöverföring av färdiga tidningssidor 
gjordes i augusti 1956, då New York Times 
gav ut en tiosidig telefaksimiltransmitte
rad upplaga av tidningen i San Fransisco 
under den tid det Republikanska National
konventet pågick där. 

Fig. 1 

Uppförstoring av punkt
rastret i en bi Id som 
6terges med kliche. 

An enlorgement of the 
dot screen in a picture 
reproduced by a block. 

Det blev dock japanerna som först tog 
telefaksimiltekniken i bruk för reguljär 
överföring av hela tidningssidor - detta 
skedde den l juni 1959 - och orsaken 
härtill var de svårigheter som japanska tid
ningar hade att från sina centralredaktio
ner kunna kommunicera med sina många 
satellittryckerier ute på de japanska öar
na. Den omständigheten att de japanska 
dagstidningarna - trots en viss standardi
sering - fortfarande använder drygt 1500 



"erlöring av dagslidningssidor 

olika tecken, gör j u en telefaksimilöver
föring av hela tidningssidor särskilt arbets
besparande. 

I Sverige introducerades telefaksimil
överföring av tidningssidor i april i år, då 
Aftonbladet tog en anläggning i bruk för 
telefaksimilöverföring till Göteborg och 
Malmö. Anläggningen, som går under be· 
nämningen »Pressfax» och tillverkas av 
W estrex i USA, har tillbyggts och modi
fierats av Dr.-Ing. Rudolph Hell i Kiel, som 

/ 

Fig. 2 

/ 
/ 

/ 

Principen för telefaksimilöverföring . 

The principle for telefocsimile tronsmission . 

i Sverige representeras av Svenska Siemens 
AB. I det följande skall redogöras för hur 
detta telefaksimilsystem, som installerades 
under 1964, är uppbyggt och hur det fun
gerar. 

Principen för telefaksimil. 
överföring 
När man kastar en hastig blick på en tid
ningssida och dess bilder får man den upp· 

/ 
/ 

/ 

/ 

fattningen att tidningssidan utgör en bild, 
bestående av bokstäver i svart och vitt 
och av bilder med olika nyanser av grått. 
Ett närmare studium av bilderna ger vid 
handen att dessa är uppdelade i ett raster, 
bestående av större och mindre svarta 
punkter, anordnade i ett rutsystem. Bild
punkterna är alla svarta, det förekommer 
sålunda inga gråtoner i bilden. Att ögat 
uppfattar olika toner av grått i bilderna 
beror alltså i själva verket på att bild punk
tema i bildrastret har varierande storlek. 
I fig. l visas en detalj förstoring aven ras
terbild, av vilken tydligt framgår bildens 
punktrasterstruktur. 

Bokstäverna återges däremot inte i ras· 
ter annat än i vissa större rubriker som 
skall återges i grå ton. 

Vid telefaksimilöverföring- aven hel tid
ningssida avsökes tidningssidan i en sän
dareutrustning successivt linje för linje 
varvid ljuskänsliga anordningar känner 
om det är svart eller vitt i det avsökta linje
rastret. De ljuskänsliga anordningarna le
vererar en signalspänning som varierar 
mellan ett svart- och ett vitvärde, signal· 
spänningen överföres till mottagarutrust
ningen där tidningssidan Hitas:l> upp rad 
för rad med en ljusstråle som bringas att 
variera i takt med den inkommande signa
len. 

"Pressfax.systemet " 
Det telefaksimilsystem som installerats av 
Aftonbladet för överföring av hela tid
ningssidor till filialtryckerier i Göteborg 
resp. Malmö, är i princip uppbyggt på 
det sätt som antydes i fig. 2. Sändarutrust
ningen är belägen i Aftonbladets lokaler 
i Stockholm. 

På den s.k. trumman i sändarutrustning
en fastsättes ett avdrag aven tidningssida, 
tryckt på särskilt vitt, slätt papp~r. Trum-
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Blockschema för den elektroniska' utrustningen på telefaksimilanläggningens sön darsida. 

Block diagram shawing the electronic equipment of the Iransmitting terminol af the system far telefacsimile transmission. 
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Fig. 4. Fig. 5. 

Förenklat principschema för den balanserade modulatorn i söndaren. Frekvenskurva för det filter som utnyttjas för undertryckning 
av den amplitudmodulerade 100 kHz-börvågens övre sidband. 

Simplified diagram for the bolanced modulator in the transmitter. 

man, som är ca 19 cm i diameter och 42 
cm lång, bringas att rotera aven synkron
motor, styrd aven växelströmsgenerator 
med stabil frekvens (=»frekvensstan
dard», se fig. 2). Tidningsavdraget, som 
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Frequency response for the single side band filter, which 
eliminates the upper side band of the amplitude modulated 
100 kds carrier. 

belyses starkt, avsökes, under det att trum
man roterar, aven med särskild optik för
sedd fotocell. Fotocellavsökaren förskju
tes under avsökningen längs trumman så 
att avdraget avsökes i tätt intill varandra 

belägna linjer. Detta åstadkommes genom 
att avsökaren är monterad på en vagnlik
nande anordning, som drives aven skruv, 
som vrides runt aven annan synkronmotor 
som styrs av samma frekvensstabila växel-



Fig . 7. 
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Roterande trumma med film 

Blockschema för den elektroniska utrustningen på telefaksimilanläggningens mottagarsida . 

Block diagram for the electronic equipment in the rece iving terminal of the focsimile system. 

Fig . 6. 

Den utgående videosignalens utseende. Moduleringsgraden 
25 "0 motsvarar vitnivån och 100 o,. svartnivån i bilden. 

The video output signal. The modulation depth of 25 % 
corresponds to the white level and that of 100 Ofo to the 
black level in the picture . 

+ 

Fig . 8. 

Förenklat schema för mottagarens slutsteg, som samtidigt fungerar som likriktare. Slutsteget 
driver den s.k. Crater-Iampan. Strömmen genom lampan blir ca 0,8 mA vid svartnivå, ca 30 
mA vid vitnivå . 

Simplified diagram for the power output stage of the receiver. Th is stage functions as a rectifier. 
The output stage drives the Crater lamp. The current through the lamp is about 0.8 mA at 
black level and about 30 mA al white level. 

strömsgenerator som den som driver trum
mans motor. När fotocellen avsöker det 
belysta avdraget på den roterande trum
man, alstras en signal. Ljusa punkter på 
tidningssidan ger större signal än mörka-

re punkter. Signalspänningen förstärkes 
och överföres via speciella telefonledningar 
till Göteborg och Malmö där mottagarut
rustningarna är uppställda. 

ningar väljas, transmissionstiden blir be
roende av dessa. J u större upplösnings
grad, desto längre överförings tid och vice 
versa. Vanligtvis användes en horisontell 
upplösning, motsvalande 160 avsökta lin-I sändaren kan fyra olika bildupplös-
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j er/cm, men möjligheter finns att välja 
138, 160, 276 eller 320 linjer/cm. Vid av
sökning med t.ex. 160 linjer/cm roterar 
trumman 160 varv medan objektivet flyt
tar sig l cm. 

Mottagarutrustningen innefattar likale· 
des en aven synkron generator driven 
trumma. På denna trumma är anbringad 
en ljuskänslig film, som belyses av ett i en 
smal stråle fokuserat ljus från en lampa, 
anbringad på en aven skruv framdriven 
»vagn~ av samma uppbyggnad som den 
på vilken sändarens fotocell är anbringad. 
Lampan påföres den förstärkta signalen 
från sändaren, lampans ljusstyrka kom· 
mer därför att variera. Ljusstrålen belyser 
sålunda filmen »i takt» med den från sän
darens fotocell kommande signalen. Mot
tagarens trumma och längsmatningsskruv 
drivs - på samma sätt som vid sändaren 
- genom speciella fasningssignaler som 
tvingar sändar- och mottagartrummorna 
att rotera i exakt synkronism. 

När filmen på mottagartrumman är ex· 
ponerad framkallas den - inklusive tork
ningen tar detta ca 5 minuter i en fram
kallningsautomat - varefter en kliche 
tillverkas på hela tidningssidan. Därefter 
är sidan efter stereotypering klar att sättas 
in i tryckpressen. Hela proceduren, från 
sändningens början till dess en form kan 
sättas in i pressen, tar ungefär 30 minuter 
i anspråk. 

I Stockholm finns tre sändare och i både 
Göteborg och Malmö finns tre mottagare. 
Två överföringskanaler finns tillgängliga 
mellan sändar- och mottagarstationerna, 
vilket innebär att två överföringar kan 
fortgå samtidigt, medan den tredje sända
ren resp. mottagaren »laddas om» med 
nytt avdrag eller film. 

Bandhredd och upplösning 
Erforderlig bandbredd LJI vid telefaksimil
överföring kan överslagsvis beräknas ur 

LJj=N:n:D'F /120000 

där LJI i kHz, N avsökningsvalsens hastig
het i varv/ min., D=avsökningstrummans 
diameter i cm och F linjerastrets täthet i 
linjer/ mm. 

Med det i Pressfax-systemet gällande 
värdet på D=19 cm blir sambandet mellan 
erforderlig bandbredd och produkten NX F 

LJ I= NF / 2000 

Om man kör med N = 600 r/ min. valshas
tighet (= 10 linjer/s) tar varje cm i den 
avsökta sidan ca 16 s i anspråk. Valsläng
den är ca 40 cm och på en vals får ett helt 
uppslag (=två tidningssidor) plats. Över· 
föringstiden för ett uppslag blir tydligen 
med N = 600 r/ min. 40X 16 s=64O s, dvs. 
ca 11 minuter. Användes härvid F= 160 
linjer mm blir erforderlig bandbredd LJ j= 
=600 ·160/ 2000= 48 kHz. 

För att på bästa sätt utnyttja den band· 
bredd som står till förfogande i överfö
ringskanalen i en telefonförbindelse sker: 
vid Press fax-systemet överföring med am-
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Fig. 9. 

Biträdande operatören i färd med att anbringa ett ovdrag aven tidningssida pö sändartrumman. Avsökning 
av bilden sker med en fotocell. Avdraget anbringas pö trumman med hjälp av dubbel höftande tape. 

The assistant operator is just placing an impression of a newspaper page on the transmitting drum. The 
picture is scanned by a photo cell. The impression is applied on the drum by means of tape . 

Fig . 11 . 

Sändarens optiska avsökningssystem i närbild. Endast en kondensorlins synes pö fotot. 

A close up picture of the optical scanning system of the transmitter. Only one condensor can be seen on the 
photo. 



Fig. 10. 

Manöverpanelen för telefaksimilanläggningens sändarutrustning. Overst syns de tre monitoroscillaskapen 
för signalövervakningen, därunder en panel på vilken är placerade tryckknappar för vol av upplösnings
grad samt för inställning av vitnivå och faspuls. Visarinstrumentet på undre panelen mäter vitnivån. Mot
tagarnas manöverpaneler är identiskt uppbyggda med undantag av att det tillkommer ett reglage för 
den s.k. resoivern . Vidare mäter visarinstrumentet på den undre panelen Crater-Iampans ström. De båda 
högtalande telefonerna som syns på manöverbordet användes av operatören när han under överföringen 
står i kontinuerlig kontakt med mottagarstationerna i Göteborg och Malmö. 

Controi panel for the transmitting equ ipment in a . Pressfax. telefacsimile installation. On the top the 
three monitor oscilloscapes for the signa l monitaring Can be seen. Beneoth these, there is a panel with 
switches for selecting the degree of resolution and for adjusting the white level and the phasing pulse. The 
meter on the bottom panel indicates the white level. The controi panels of the receiving equipments ere 
identical with the exception of an additional controi for the resoiver. The meter on the bottom panel indi
cates the current through the Crater lamp. Both of the loudspeaker telephones, seen on the console, are 
used by the operator when he during the transmission is in continuous contact with the receiver stations in 
Gothenburg and Malmö. 

Fig. 12. 

Mottagarens Crater-Iampa uttagen ur det optiska systemet som är anbringat på den vagn som aven 
roterande skruv matas fram utefter trumman . Servomotorn som skymtar under Crater-Iampans hållare har 
till uppgift att växla bländaröppning på objektivet vid ändring av trummans varvtal. 

The Crater lamp in the receiver is here taken out from the optical system for inspection. The optical sy
stem is mounted on the carrier which is fed along the drum by means of a rototing screw. The servo motor, 
seen under the Crater lamp socket chonges the lens aperture when the rotation speed of the drum is vari ed. 

plitudmodulerad bärvåg med ena sidban
det undertryckt. För överföringen använ
des bärfrekvensen 100 kHz; överföringen 
sker med bandbredden 48 kHz, vilket mot
svarar en s.k. 12·grupp i televerkets bär
frekvensförbindelser . 

Blockschemat för sändaren 
Blockschemat för sändarutrustningen visas 
i fig. 3. Nederst till vänster syns två sig
nalgeneratorer med hög frekvenskonstans, 
»Frekvensstandard b och ~Frekvensstan
dard II:., som har till uppgift att leverera 
styrfrekvensen till anläggningens synkron
motorer. Från respektive generatorer ut
tages signaler med frekvenserna 2 kHz, 
400 Hz och 200 Hz. Dessa signaler påföres 
en frekvensdelare, varvid erhålles signa
ler med frekvenserna 142, 120, 7l och 60 
Hz. Signalerna från de båda frekvensstan
dardenheterna sammanföres i en omkopp
larpanel, i vilken skiftning mellan signa
lerna från de två frekvensstandardenheter
na kan ske, en av enheterna går alltså som 
reserv. 

Från omkopplarpanelen föres de fyra 
för synkronmotorerna avsedda frekvenser
na 142, 120, 7l och 60 Hz vidare till en 
frekvensväljare, från vilken signalen föres 
vidare dels till ett fasvridningssteg, dels 
till en transformator Tr. I frekvensvälja
rens enhet kan endera av de 4 olika fre· 
kvenserna väljas. Från fasvridningssteget 
erhålles två signalspänningar, inbördes 
fasvridna 90° i förhållande till varandra. 
Dessa två signaler förstärkes i var sin driv
förstärkare, dessa styr vardera sin effekt
förstärkare för respektive faser i den två
fasiga synkronmotorn som driver trum
man på vilken tidningsavdraget monteras. 

Den från frekvensväljaren till transfor
matorn Tr uttagna 2-fassignalen påföres 
efter förstärkning en tvåfasmotor, som dri
ver längsmatningen av den avsökande foto
cellenheten. Denna motor kräver inte något 
extra effekts teg efter drivförstärkaren, ef
tersom den inte kräver så stor effekt. 

Genom val av olika frekvenser från fre
kvensväljarenheten kan nu olika varvtal 
- 300-4000 r/ m - erhållas på de båda 
synkronmotorerna. Olika upplösningsgrad 
erhålles genom att man väljer olika varv
tal dels hos den motor som flyttar fotocell
enheten dels hos den motor som driver val
sen runt. 

Videosignalens alstring 
Två lampor som sitter på fotocellenheten 
belyser via ett optiskt system en liten del 
av det på trumman sittande tidningsavdra
get. En liten punktformig del av detta be· 
lysta parti på avdraget projiceras medelst 
ett objektiv och en rektangulär bländare 
på en elektronmultiplikators ljuskänsliga 
fotokatod. Den ytterst svaga ström som då 
uppstår, starkare ju starkare den avsökta 
punkten är, kommer att förstärkas några 
hundra tusen gånger i elektronmultiplika
torns elektrodsystem. 
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'SVENSKA FLI~KOR SÖTA·--.:...-=;~~~~ 
JAG FICK DEN SÖTAST~' Det är ju fantastiskt 

sa Krusse OlD 
Aftonbladets teletryck 

Fig 13 • Se delförstoring i fig. 15. 

Från elektronmultiplikatorn påföres den 
erhållna signalen en balanserad modula
tor, i vilken en l MHz signal, som erhål
les från frekvensstandardgeneratorerna, 
amplitudmoduleras. Se fig. 4. Den modu
lerade l MHz-signalen blandas med en 
kristallstyrd signal på 1,1 MHz, och bland
ningsprodukten, en amplitudmodulerad 
100 kHz-signal, tas ut och· förstärkes vi
dare i en video förstärkare. Signalens ena 
sidband undertryckes, jfr Hg. 5. Efter för
stärkning och nivåkontroll i en linjeför
stärkare föres signalen ut på en speciell 
ledning till televerkets överdragsstation 
via en anpassningstransformator (ej med
tagen i blockschemat) . Direkt på lednings
utgången ligger en nivåmeter, med denna 
kontrolleras att vitnivån ligger på l V 
(topp till topp). Utsignalen kontrolleras 
även med ett monitoroscilloskop (ej med· 
taget i blockschemat ) . 

Den från sändaren utgående videosigna
len är en 100 kHz bärvåg, amplitudmodu
lerad till 60 %. Moduleringen är negativ 
och vitnivån är l V (topp till topp), svart
nivån är 250 m V, se fig. 6. 
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Blockschemat för mottagaren 
Blockschemat för mottagaren visas i Hg. 7. 
Både det mekaniska systemet samt driv
ningen av de båda synkronmotorerna över
ensstämmer i stort sett med vad som till
lämpas i sändarutrustningen. 

Den signal som mottages vid telefonled
ningen påföres först ett fas- och amplitud
korrektionsfilter, där signalen kompense
ras för ev. fas- och amplitudfel på överfö· 
ringskanalen. Därefter påföres signalen 
en video förstärkare där den förstärkes och 
impedansanpassas till en drivförstärkare. 
Signalen fasvrides, så att två lika signaler 
erhålles, inbördes fasvridna 180 0 i förhål
lande till varandra. Dessa i sin tur får dri· 
va ett slutsteg, i vars utgångskrets en s.k. 
Crater·lampa' är inlagd. 

Den inkommande signalen består aven 
100 kHz bärvåg som varierar språngvis 
mellan två amplitudnivåer 250 m V resp. l 
V (topp till topp), se Hg. 6. Om denna am
plitudmodulerade signal skulle likriktas 
för att motsvarande likspänningsnivåer 

1 En Cråter.lampa är ett strömstyrt gasurladd. 
ningsrör med mycket små elektrodavstånd. 

skulle erhållas, skulle man behöva en lik
spänningsförstärkare för att driva lampan. 
Med hänsyn till risken för temperaturdrift 
och instabilitet i likspänningsförstärkaren, 
vilket skulle förorsaka förskjutningar i 
svart- och vitnivån, har man valt att mata 
bärfrekvenssignalen via push·push-slutste· 
get direkt på Crater-lampan. Genom att ett 
push·push-slutsteg användes som slutsteg 
(se Hg. 8) kommer strömmen genom lam
pan att bestå av likriktade positiva halv
vågsperioder av tillräckligt effektinnehåll 
för att direkt driva lampan. 

Vitsignalen från mottagaren orsakar en 
ström genom lampan av ca 30 mA (effek
tivvärde ), denna ström orsakar en svärt
ning av Hlmmaterialets emulsionsskikt på 
grund av att lampan »lyseu. Vid svart· 
signal fordras en ström på litet mindre än 
l mA (effektivvärde) genom lampan för 
att en viss »underhållsjoniserinp skall 
erhållas i denna. Om inte denna under
hållsjonisering kvarstod skulle det krävas 
viss joniseringstid innan lampan vid' tänd
ni\1g skulle ge fullt ljusutbyte. Strömmen 
genom lampan inställes till önskat värde 
från mottagarens manöverpanel. 



Fig . 13. 

Exempel på ett . avdrag . aven tidningssida. 

Kn .impressian» af a newspoper page. 

Fig. 14. 

Det negativ sam erhålles på mottagarsidans trum· 
ma av den i fig. 13 visade tidningssidan efter av· 
sökning och framkallning. 

The negative which is received on the drum of the 
telefacsimile receiver (the same page as in fig .13) 
after sca,nning and development of the page. 

Fig.15. 

Delförstoring av den reproducerade sidan i fig. 13 
(markerad med en kvadrat). Lögg märke till avsök· 
ningslinjerna sam medför en viss streckning i bok· 
stäverna och deformering av de i originalet runda 
rasterpunkterna. 

An enlargement of a detail of the page shown in 
fig. 13 (marked by a square). Observe that the 
scanning lines cause a certain stretching of the 
letters and a deformation of the circular halftone 
dats. 

Fig 14 

Infasning av mottagaren 
Infasning av mottagartrummans rotation 
till sändartrummans rotation sker endast i 
bprjan av varje bildöverföring, sedan styrs 
synkronmotorerna av de utomordentligt 
frekvensstabila frekvensstandardanlägg· 
ningarna. 

Infasningen sker på följande sätt. På 
sändarsidan, se fig. 3, finnes på samma 
axel som sändartrumman en hålskiva, i 
vilken ett hål finnes vid gradtalet 180. 
Fast monterat i maskinstativet finns en 
glödlampa och ett fotornotstånd monterade 
mittemot varandra på var sin sida av hål· 
skivan. När sändartrumman och därmed 
också tJ.ålskivan befinner sig i läge 180 0 

når glödlampans ljus fotomotståndet och 
ström puls erhålles då från detta. Pulsen 
föres till en Schmitt-trigger där den klip· 
pes; denna puls påföres en faspulsförstär
kare och vidare tili elektronmultiplikatorn. 
Elektronmultiplikatorns fotokänsliga del 
är ' i detta läge spärrad och endast dess 
dynodsystem användes för att en förstärkt 
puls till 'modulatorn skall erhållas. I mo
dulatorn inmoduleras därvid en kort puls 

5 

Fig 15 

som sändes ut varje gång .som sändartrum
man och dess hålskiva passerar läget 1800

• 

Vid gradtalet 00 för trumman finns en 
annan Schmitt·trigger som ger triggpuls 
till ett monitoroscilloskop i vilket faspul sen 
och videosignalen kan övervakas. 

På mottagarsidan, se fig. 7, erhålles nu 
också en faspuls vid 1800 och en triggplIls 
för ett monitoroscilloskop vid 00, de åstad
kommes på samma sätt som i sändaran· 
läggningen. Faspulsen från Schmitt·trig
gern föres in på oscilloskopets vertikalin· 
gång där även den från sändaren komman
de faspul~en införes. Den från mottagaren 
alstrade pulsen befinner sig vid 1800 och 

. den puls som kommer från sändaren kom
mer att ha ett läge mellan 00 och 3600 be
roende på i vilket inbördes läge sändare
och mottagartrummorna råkar befinna sig 
i ifrågavarande ögonblick. 

Genom att nu fasvrida spänningen som 
erhålles från fasvridningsenheten innan 
den går vidare till trllmmotorns driv för
stärkare, kan trumman, och därmed också 
hålskivan som levererar fas- och triggpuls, 
fasas in i sådant läge att de båda pulserna 
i oscilloskopet täcker varandra. Denna in-

fogning sker med hjälp aven s.k. resulver, 
dvs. en vridtransformator, där fasen mel
lan in- och utgång kan varieras. Sändar
och mottagartrummorna roterar då syn
kront. Att sedan deras synkronism bibe· 
hålles under bildöverföringstiden sköter 
den ytterst stabila frekvensstandarden om, 
den har en långtidsstabilitet som är 10-8 

Hz/ vecka. 
l. {ig. 9-10 visas en del av telefaksimil

utrustningen i Stockholm, i fig. 11 en när
bild av sändarens optiska avsökningssy
stem. I fig. 12 visas en närbild av motta
gareanläggningens Crater-Iampa uttagen 
ur det optiska systemet. 

I fig. 13 visas exempel på ett av.drag av 
en tidningssida i Aftonbladet. Hur nega
tivet för denna sida ser ut efter telefaksi
milöverföring och framkallning visas i 
Hg. 14. 
. Av Hg. 15, som visar en kraftig delför
storing av den med en kvadrat i Hg. 13 mar
kerade delen av tidningssidan, framgår 
tydligt det linjeraster som erhålles i den 
telefaksimilöverförda sidan. Detta linjeras
ter är emellertid icke störande vid normalt 
betraktningsavstånd. • 
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;PETER D RUSH 

Peter D Rush, redak
tör vid den brittiska 
tidskriften . Instru
ment Practice. _ 

Ett antal engelska demonstrations

och träningsapparater lämpliga att 

användas vid ;undervisning i radio

teknik och elektronik presenteras 

här. 

D en kanske lättaste vägen att lära ut ett 
tekniskt ämne är att demonstrera de tek
niska förloppen och fenomenen med lämp
liga instruktiva apparater, »undervisnings
apparaten;_ När det gäller utbildning i 
elektronik innefattar sådan apparatur allt 
från enkla visarinstrument till datamaski 
ner. 

Marknaden för ' undervisningsapparatur 
på elektronikområdet innefattar universi
tet, tekniska högskolor, tekniska läroverk 
och verkstadsskolor m.m. Inom ett så stort 
fält varierar självfallet behoven avsevärt 
- från en enkel demonstration av Ohms 
lag med hjälp av enkla vridspoleinstru
ment till en analys av komplexa elektro
niska kretsar. De 31 företag i Storbritan
nien som ägnar sig åt tillverkning - av 
»Educational Instruments» räknar med att . 
marknaden för apparater "av detta slag ef
ter hand kommer att breddas enär allt flera 
industriföretag börjar' ägna sig åt utbild
ningsverksamheL Utbildningskurser för 
nyanställda börjar Lex. bli allt vanligare 
vid de flesta företag, större företag har 
LO.m. egna verkstadsskolor som komplet
terar utbildningsmöjligheterna vid de stat
liga skolorna. Vidare erbjuder tekniska 
skolor på mindre orter ofta speciella kur
ser som är tillrättalagda för de industrifö
retag som är knutna till orten. I gengäld 
ställs då av företagen speciell 'utrustning 
till skolans förfogande som permanent lån 
eller som gåva. 
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Engelska inslrulTlen', 

Robusta instrument 
Brittiska företag som tillverkar »undervis
ningsinstrument» är inte nödvändigtvis 
specialiserade på sådan tillverkning. I 
några fall tillverkar de undervisningsin
strument som endast obetydligt skiljer sig 

Fig 1 

från de instrument som finns med på före
tagets ordinarie tillverkningsprogram. 

Ett exempel på ett instrument som till
verkats speciellt för studerande är det vi
sarinstrument som visas i fig. 2. Detta har 
ett genomskinligt stativ och instrument-



, 

tör eleklronikulbildning 

hölje genom vilket instrumentets funktion 
kan iakttagas. Det utgör ett typexempel 
på hur tillverkarna försöker få fram ro
busta instrument. Instrumentets skalföns
ter är av splittersäker plast som är behand
lad för att förhindra elektrostatisk upp-

Fig 2 

Fig. 1. 

En grupp förstaårselever vid University of Sussex, 
England, studerar hät refraktions- och interferens
fenomen med användande av elektronisk ultraljuds
apparatur . 

In this photograph, first-ye'ar undergraduates at the 
University of Sussex, England, are seen studying 
the nature of sound ';"'aves and conducting experi
ments on refraction ånd interference , using ultra
sonics. 

laddning. Packningar gör instrumentet 
vattentätt. Instrumentet tål en momentan 
överbelastning av 1000 %, under fem mi
nuter får instrumentet överbelastas upp till 
100 %. Vid kontinuerlig användning får 
överbelastningen uppgå till 25 %. 

Fig.2. 

Fig 3 

r 

Ett enkelt och robust vridspoleinstrument för utbild
ningsändamål (Crompton Parkinson Ltd.). 

A simple modern instrument for instructional pur
poses, with transparent barrel and stand. (Cromp
ton Parkinson Ltd., Crompton House, Aldwych, Lon
don W.C.2.) 

Bra handbok för lärare och 
demonstratörer 
Vissa engelska tillverkare av elektronik
instrument för utbildningsändamål har 
gett ut teknisk och vetenskaplig litteratur 
för att underlätta lärarnas arbete. Exempel 

Fig. 3. 

Exempel på elektronisk utrustning för demonstra
tion av s.k . Chladni 's figurer med användande av 
metallpulver på en vibrerande platta . Plattan vibre
rar med frekvensen 5500 Hz. Experimentet ingår i 
en handbok, utgiven av Advance Componen)s Ltd. 

On the left side of this illustration can be seen the 
Chiadni figure produced when the square plate is 
vibrated at 5,500 cyc1es per second. This is one of 
the experiments inc1uded in a hand book issued by 
Advance Components Ltd., Roebuck Road, Hainault, 
lIford, Essex, England. 
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på sådan litteratur utgör Handbook for 
Science Masters and Lecturers.' Denna 
handboks användbarhet minskas inte av att 
fabrikanten rekommenderar· sina ·egna ap
parater vid experimentets . utförande, det 
är i allmänhet fullt möjligt att använda 
annan experimentutrustning. 

Fig. 3 visar ett expe~iment som hämtats 
ur nyssnämnda handbok: metall pulver 
som spritts ut över en vibrerande platta 
grupperas i olika mönster i s.k. »Chladni's 
figurer». 

Handbokens första del behandlar krets· 
teori, grundläggande elektronik och refe· 
rensdata. Den a·ndra volymen innehåller 
57 olika experiment och demonstrationer. 
H~lvledarkomponenter behandlas utför
ligt. 

Ve instrument som erfordras för hand
bo'kens experiment är följande: en tonfre· 
kvensgenerator, vibrationsgenerator, en 
signalgenerator , en växelströmsvoltmeter , 
en' transistoriserad växelströmsmillivoltme
ter, en transistorprovare, en Q-meter och 
ett antal nätaggregat. 

M'oduluppbyggda övningsapparater 
Flera "Större brittiska elektronikföretag har 
resursfi:r att tillverka mycket omfångsrika 
demonstrationsapparater. Så kan till exem
pel mycken kunskap förmedlas genom de 
två »trainers» som tillverkas av Mullard. 

Mullards »Mastcr Trainer» (se fig. 4) 
består aven bänk till vilken är ansluten 
en vertikal demonstrationspanel. Denna 
kan rymma upp till tio »kretspaneler» som 
kan in- och urkopplas efter önskan. Den
mekaniska fastsättningen av panelerna är 
kombinerad med anordningar för anslut
ning av erforderliga strömkällor. 

Sjutton olika typer av kretspaneler le
vereras, med vilka man kan demonstrera 
hur elektronrör eller halvledare kopplas 
samman till förstärkare, likriktare, modu
latorer och oscillatorer. En lärare kan byg
ga upp en komplett förstärkare eller mot
tagare, komponent för komponent, krets 
för krets. Vidare är det lätt att visa fel
symptom som uppstår då kretsar eller 
komponenter kortslutes resp. kopplas bort 
(avbrottsfel) . Även felaktiga komponen
ters inverkan på hur en viss krets arbetar 
kan demonstreras. 

Komponenterna som sticks in på de 
olika kretspanelerna är monterade i små 
plug-in-hållare som har avtagbara lock, 
på vilka motsvarande schemasymbol är 
ritad. 

Två andra typer av »Student Trainers» 
från Mullard utgör ett mellanting mellan 
den nyss beskrivna »Master Trainern» och 
en kopplingsenhet för enskilt arbete med 
olika kopplingar. Dessa mindre tränings
a~parater är utförda så, att lödningsfri 
hopkoppling av ett stort antal standardise
rade elektroniska kretsar kan utföras. Det
ta system bereder eleven tillfälle att göra 

l Utges av Advance Components Ltd., Roebuck 
Road, Hainault, Iliord, Essex, England. 
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Fig.4 

. Master Trainer» från Mullord. Den omfattar tio kretspaneler med vars hjälp elektronisk apparatur av 
skiftande slag kan sammanställas. 

The Mullord . master trainer», which comprises ten specially designed electronic circuit panels. (Mullord 
Ltd., Mullord House, Torrington Place, Jondon W.C.I) 

Fig. 5 

En sex-transistors mottagare med ferritantenn är här uppkopplad med en . elektroniktränare. från · Radionic 
Produc!s Ltd. Avsedd för utbildnings~ndamål. 

One of the assemblies that can be made up from the Rodionic eleclronic construc!ion kit for instruc!ional 
purposes. (Radionie Products ltd ., Gatwick . Road, Growley, Sussex, England .) 

sig bekant med hur olika komponenter be
ter sig i en koppling och gör honom snabbt 
förtrogen med den färgmärkning som till
lämpas på olika slag av elektroniska kom
ponenter. 

Den handledning' som .medföljer dess~ 
mindre »trainers» från Mullard innehållel 
en del grundläggande teori, från en redo· 

1 »The Trainer Manual». MulIard Ltd. 



Fig.6 

Un'dervisningsapparat från Feedback ltd. för demonstration av logikkretsar. 

lagic teaching equipment - Feedback .Logiki!» - by Feedback ltd., 1 The Broadway, Crawbaraugh, 
Sussex, England. 

\ 

-\ 

Fig . 7 

Digitalkopplingspanel . Minipatch , från Ellioll Brathers ltd. 

This illustration shows an operator selling up the .Minipatch. patch-panel board digital educational device. 
(Elliall Brothers (london) ltd., 34 Portland Place, london W.l.) 

görelse för en diods användning till för
klaring av mottaktkopplade klass AB-slut-· 
steg. Uppgift om erforderlig experiment
apparatur och steg-för-steg-instruktioner 
för laborationernas utförande lämnas till-

sammans med »facit» för de resultat som 
bör erhållas .. 

Mullard har även gett ut ett häfte, De
monstrations and Experiments in Elec
tronics, som innehåller 22 experiment av 

mer praktiskt slag. Yidare ett antal blad 
i en serie Useful Ideas och Educational 
Electronic Experiments. 

»Radionic» heter en liten »trainen från 
Radionic Products Ltd. som också levere
ras med en liten instruktionsbok1

• Flera 
stift bord kan kopplas ·ihop, bl.a. kan en 
sex transistorers super byggas med detta 
system, liksom pulsgeneratorer, oscillato
rer, förstärkare, likspänningsomformare, 
pulsgeneratorer, switch ar och binära räk
nare. 

Moduluppbyggda »trainers» av detta 
slag aktiverar eleverna och upprätthåll~r 
därigenom studieintresset. 

Digitalteknisk träning 
En 'undervisningsanläggning för digital
tekniska tillämpningar introducerades vid 
en utställning anordnad av Institute of 
Physics and the Physical Society. Enheten 
består aven panel (se fig. 6) i vilken »di
gitalelement» innehållande transistorer 
kan pluggas in. Därvid sker automatiskt 
anslutning till ett gemensamt stabiliserat 
strömförsörjningsaggregaL Panelen rym
mer 32 enheter och kan utvidgas genom 
tillägg aven eller två underpaneler, varvid 
kapaciteten stiger till högst 96 enheter_ 

I utrustningen finns , elva olika typer av 
s.k.logiska kretsar (logbits), de är utmärk
ta med motsvarande schemasymbol och 
har in- resp. utgångar anpassade till var
andra. De logikkretsar som är tillgängliga 
är bl.a. nio »OCH/ NAND», nio »ELLER/ 
NOR»- och sex »ICKE/BUFFERT»-kret
sar, vidare nio bistabila och fem mon osta
bila vippor och en 10 kHz klockpulsgene
rator. I pulsformarsteg och fördröjnings
enheter ingår vardera fyra oberoende ka
naler, så att åtta kanaler blir tillgängliga. 

En handbok medföljer utrustningen , 
den innehåller fullständig specifikation 
och bruksanvisning, tillsammans med teo
retiskt material angående användningen 
av logikkretsar, vidare visas en del expe · 
riment med anknytning till digitalteknik 
i industriella sammanhang. I en andra del 
av handboken ingår ytterligare teori och 
här behandlas bl.a. räknare, skiftregister 
och pulstågsgeneratorer. Den tredje delen 
av handboken behandlar experiment som 
fordrar fler enheter än vad som ingår 
basutrustningen. 

Ett annat hjälpmedel vid utbildning 
digitalteknik är ett system »Minipatch» 
från Elliot Bros Ltd. i London. I denna 
utrustning ingår 'en kopplingspanel på vil
ken 24 »Minilog-element» ingår (se fig. 
7). Hopkoppling dem emellan sker ' med 
hjälp av kopplingssnören. Ett stort an'tal 
funktioner kan åstadkommas och digital
kretsarna kan användas för att styra t.ex. 
lampor eller reläer. 

Analogimaskiner 
För att träna elever vid högskolor och uni
versitet att använda datamaskiner fin,ns 

l »The Radionie Handbook». Radionie Pro
ducts Ltd. 
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Fig. 8 

Analog.imaskin med demonstrationsoscilloskop för utbildningsändamdl. (Frdn Redifon ltd.). 
! 

The Redifon 10120 analogue computer with large-screen oscilloscope which is designed for simpl icity of 
progratnmin'g for teaching purposes . (Redifon ltd., 8 Henshaw 'Road, Small Healh, Birmingham 10, 
Warwi~kshire! En!il'and.) 

bl.a. en del utbyggbara analogimaskiner 
för undervisningsändamål. 

Fig. 8 visar en analogimaskin med en 
omkopplingspanel för att förenkla pro
grammeringen vid· undervisning. Omkopp
lingspanelen är utbytbar, analogimaskinen 
kan därför användas av flera elevgrupper. 
Tjugo utrustningar av detta slag har in
stallerats vid olika skolor. 

För närvarande har endast ca 10 % av 
de brittiska universiteten och tekniska hög
skolorna en anal9gimaskin. Man väntar 
emellertid att inom några få år skall 40 
eller 50 % av dessa undervisningsanstalter 
ha _. sådana maskiner. Analogimaskinerna 
är avsedda att huvudsakligen användas 
vid undervisningen av blivande ingenjörer .. 
Utom att analogimaskiner möjliggör att 
en del tidsödande matematik kan kringgås 
erbjuder de en intressantare 'och åskådliga
re form av matematikundervisning. 

Den i det föregående nämnda analogi
maskinen består av följande enheter: tio 
dubbla chopper-stabiliserade likspännings
förstärkare ingående i tio operationsför
stärkare (samtliga omkopplingsbara som 
integrationsförstärkare) , fem 50 kohms tio- . 
varvs spiralpotentiometrar, tio enkelvarvs 
potentiometrar och en enstegs rampspän
ningsgenerator. 

En genomsnittsnoggrannhet om 0,5 % 
erhålles i analogimaskinen, men 0,1 % kan 
uppnås om så önskas. Koefficientpotentio-
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metrarna kan anslutas till ett instrument 
med vars' hjälp de kan nollställas med en 
noggrannhet av 0,1 % mot ett dekadmot
stånd. 

Även ianalogimaskinen »Tutor Il» från 
Solartron ingår utbytbara omkopplingspa
neler. Dessa paneler är utförda i form. av 
tryckt ledningsdragning. Till anläggning
en (se fig. 9) hör ett separat nätaggregat 
som kan användas för matning av upp till 
fyra analogimaskinenheter. Det ingår sex 
operationsförstärkare (tre dubbla); av vil
ka fyra kan användas antingen som sum
merings- eller integrationsförstärkare. De 
två återstående förstärkarna kan endast 
användas ~om silmmeringsförstärkare. Sex 

-fristående motstånd, åtta tiovarvs spiral
potentiometrar samt en tiovarvs referens
spiralpotentiometer ingår. 

Datamaskiner 
Ett nytt initiativ för användning av data
maskiner i undervisningssyfte är ett beslut 
att anordna datatransmission mellan tre 
brittiska utbildningsanstalter för att där
igenom maximalt kunna utnyttja en stor 
datamaskin (»Atlas») vid Londons univer
sitet. Utrustningen kommer att medge 
snabb överföring av data till datamaski
nen vid London-universitetet. Efter databe
handlingen överföres resUltatet per data
ledning till den konsulterande undervis-

Fig. 9 

Analogimaskin för undervisningsändamdl, . Tulor 
II . , frdn Solarlron. 

The Solarlran analogue compuler . Tulor 11». (The 
Solarlron Eleetronic Group Lid., Vietoria Road, 
Farnboroulilh, Hampshire, Enlilland .) 

ningsanstalten. Överföringshastigheten 
kommer att bli 100 tecken per sekund från 
fem-, sju- eller åttaspårs remsa. 

Yrkesträning 
Yrkesträning kan också med fördel bi
bringas genom undervisningsapparater av 
olika slag. Exempel härpå utgör verksam
heten vid Riversdale Technical College, 
där handelsflottans radiotelegrafister ut
bildas. Fyra av klassrummen i denna skola 
har ett antal arbetsplatser med manöver
paneler för telegrafi/telefoni-anläggningar 
samt konventionella trafikmottagare. Au
tomatiska morsesändningsmaskiner och 
bandspelare utnyttjas för elevernas tele
grafiträning. Det femte klassrummet inne
håller en övningsinstallation för telefoni
sändare, se fig. 10. Brus- och interferens
störningar kan läggas på signalerna för 
att simulera mottagningsförhållanden till 
sjöss. Ett väljarbord kan användas för 
uppkoppling av förbindelser mellan god
tyckligt valda elever i varje klass. Klassen 
kan därför indelas i grupper som· arbetar 
med ungefär samma hastighet, och instruk
tören kan således ansluta bandspelaren el
ler trafikmottagaren till valfri grupp i 
klassen utan att de andra eleverna blir 
störda. 

Ett mera sofistikerat yrkesträningsin
strument är flygsimulatorn, som tillåter 



träning av flygare under verklighetstrogna 
flygförhållanden. I en sådan simulator in
går flera hundra datamaskinenheter, men 
kostnaderna för en sådan flygsimulato~ är 
ändå rimliga i j ämförelse med vad . det 

Fig. 10. 

Manöve~bordet i »teleru mmel» vid Riversdale Technical College, där den brittiska handelsflottans radio· 
telegrafister lär in gällande sjörutin. (Apparatur från Kenton Laboratories Ltd.). 

The controI console in the telephony c1assroom at Riversdale Technical College, where ' British Merchant 
Nav~ student radio officers learn official seagoing procedures (Kenton Laboratories Ltd., Myron Place 
lewlsham, London S.E.13.) , 

skulle kosta att använda flygplan för ut
bildningsändamål. 

I en flygsimulator som nyligen installe
rats vid London Airport används en färg
TY-anläggning som är synkroniserad med 

simulatorns kontrollspakar för att ge rea
lism åt flygträningen. 

Datamaskinenheten har också använts 
för att simulera processkontroll vid atom
reaktorer. • 

Nya rör och halvledare 2N2913-2N2920 samt 2N2972-2N2979; 
de förstnämnda är försedda med standard
hölje TO-5, de senare med standardhölje 
TO-Is' Som typexempel för de nya tran
sistorerna anges data för 2N2915 med 
U OEJo=45 V, hFEJ för. de båda transisto
rerna i systemet matchad till ± 5 % och 
skillnad i UnEJ till maxinlalt 3 mV. Vid 
uppvärmning över området 25° C-125° C 
är den största inbördes avvikelsen i -U BEJ:S 

drift mindre än l m V. Förstärknings
bandbreddsptodukten /p är 70 MHz vid 
0,5 mA kollektorström, maximivärdet för 
kollektorkapacitansen är 6 pF och brus
faktorn såväl vid l kHz som under bred
bandsförhållanden är 4 dB. 

Nya infrarödkänsliga bild. 
omvandlare från Telefunken 
Infrarödkänsliga bildrör för omvandling 
till syriligt ljus får en allt större använd
ning inom industt:in, t.ex. för detektering 
av överhettade komponenter och i infraröd
mikroskop etc., för att nämna några exem
pel. Dominerande användningar är dock 
av militär natur. 

Tele/unken har introdtl.cerat en serie 
infra~ödkänsliga bildomvandlare som kan 
användas både militärt och civilt. Dessa 
rör har ganska avancerad .elektronoptik, 
som ger en god bild även i det fall att man 
använder en enda kombinerad accelera
tions- och fokuseringsspänning (diod-op
tik). Upplösningsförmågan är 40-50 lin
jer/mm i bildrörets centrumparti. 

Bildomvandlarna 6914 och 6929 har 
anodspänningen .+12 kY och +16 kV re
spektive. Röret B80 är ett tre-el~ktrodrör 
med anodspänningen .+16 kV, spänning-. 
en ."På fokusetirtgselektroden=+3 kV 
förhållande till katoden. 

BO 

Halvledarnytt från Italien 
Den italienska halvledarfabrikanten So
cieta Generale Semiconduttori SpA (SGS), 
som arbetar i nära förbindelse med Fair
child, har introducerat sex dubbeltransis
torer för användning i likströmskopplade 
differentialförstärkare och liknande appli
kationer, där exaktaste möjliga balans 
II: ellan två transistorer är nödvändig. 

De olika typserierna har beteckningarna 

En annan epitaktisk planartransistor 
med typbeteckningen 2N2616 karakteri-

. seras aven brusfaktor av endast 3 dB vid 
60 MHz, utkapacitansen 2,4 pF och /p= 
= 900 MIiz. P tot vid 25 ° C omgivnings
temperatur är 0,3 W. 
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Civilingenjör Lars-Erik 
Orrevall , sektionschef 
vid Elektroniklabarato
riet vid Philips Industri
elektronik AB, Solna. 

C lVI LI NG E NJÖR LARS-E RI KORREVALL Moduluppbyggd 

Att konstruera en universellt användbar 
pulsgenerator, med inställbar fördröjnings
tid, puls tid och med valbar form och stor
lek på utgångspulsen är en besvärlig upp
gift. Skall pulsgeneratorn dessutom ge 
pulståg och olika pulskoder är det snart 
sagt omöjligt att åstadkomma detta i en 
enda fast kopplad pulsgenerator. I varje 
fall blir en sådan både klumpig och dyr
bar. 

En smidigare lösning på problemet att 
få fram en universellt användbar pulsge
nerator är att konstruera den på . basis åv 
ett modulsystem. Man kan då ' bygga ett 
antal modulenheter för olika grundfunk
tioner och dessa enheter kan utformas så, 
att de kan kopplas ihop i sådana kombi
nationer att önskade funktioner erhålles. 
I föreliggande artikel skall beskrivas en 
pulsgenerator som baserats på denna ide 
och som utvecklats vid Philips Industri
elektronik AB i Solna. 

Instrumentets huvudprincip 
Utgångsspänningen från en pulsgenerator 
kan alstras på åtminstone två sätt. Ett sätt 
är att låta en fÖregående ~småsignalenheb 
bilda kantvågspulserna, dessa förstärkes 
och pulsformas ev. samtidigt i ett slutsteg. 
En annan metod är att förse slutsteget med 
två ingångar, varvid en startpuls i form av 
en nålpuls på den ena ingången startar en 
puls i utgångssteget, pulsen fortsätter till 
dess man matar in en stoppuls i form av 
en nålpuls på den andra ingången. 

Väljes det senare alternativet, kan man 
bygga 'upp pulsgeneratorn ' aven huvud
oscillator som alstrar nålpulser, ett antal 
pulsfördröjningsenheter och ett antal slut
stegsenheter. Pulsfördröjningsenheterna 
utnyttjas så att man får en fördröjd nål
puls en viss tid efter en startpuls. Den för
dröjda nålpulsen kan då antingen använ
~as för atl ~stari:a~ slutsteget - den ger 
då en vis!> nulsfördröjning - eller den kan 
användas till att )stoppa) en utgångspuls i 
slutsteget - och ger då en pulstid. 
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Förutom de redan nämnda modulenhe
terna behövs det i en avancerad pulsgene
rator en grindenhet och dessutom ett för 
hela generatorn gemensamt strömförsörj
ningsaggr~gat. 

Instrumentets uppbyggnad 
Pulsgeneratorn levereras i form aven 19" 
apparatlåda i vilken modulenheterna sät: 
tes in och sammankopplas på baksidan, 
se fig. 1. 

Huvudoscillatorn består aven frekvens-

stabil multivibrator, vars repetitionsfre
kvens kan inställas med en omkopplare 
och en lO-varvig potentiometer. Utgångs
signalen från generatorn är en för detta 
system standardiserad nål puls, som trig
gar de följande enheterna. 

I fördröjrtingsenheterna alstras utgångs
pulser i form av nål pulser, vilkas fördröj
ning i förhållande till triggpulsen är in
ställbar. 

l utgångsstegen ingår en bistabil multi
vibrator samt effektförstärkarsteg för po-



pulsgeneralor 

I föreliggande artikel beskrives en av 

Philips Industrielektronik AB konstru

erad moduluppbyggd pulsgenerator för 

pulsfrekvenser upp till 10 MHz samt 

med pulsfördröjning och pulstid från 

10 ns upp till 1 s. 

sitiva respektive negativa utgångssignaler. 
Då multivibratorn är i ena läget är ut
gångsspänningen noll. När en lämplig 
triggpuls når dess startingång, växlar den 
om och utgångsspänningen stiger till en av 
förstärkarinställningen bestämd nivå. Det
ta tillstånd behålls tills en ny triggpuls, 
som anländer till stoppingången, växlar 
om multivibratorn så att utgångsspänning
en återigen blir noll. 

Grindenheten har två funktioner, som 
väljs med en omkopplare på framsidan. 

I läge »OR» kan upp till tre signaler an
slutas till dess ingång, resulterande i en 
blandad utsignal. Vid »OR»+»AND» kan 
även en grindpuls anslutas, varvid utgångs
spänningen erhålles endast under grind
pulsens varaktighet. 

Alstring av nålpulserna 
Från början var bestämt att periodtider 
ner till 100 ns (motsvarande 10 ~Hz) 
skulle kunna erhållas. Det gällde därför 
att alstra nålpulser som är korta jämfört 

Fig. 1 

Philips nya pulsgeneratar 
PM5720·40 ör utbyggbar 
med alika modulenheter, 
som kon sammanställas i en 
stativen heL 

Philips modular pulse gene
rator PM 5720-40 consists of 
units which can be assem
bled in 19" cabinets . 

Fig. 2 

På pulsgeneratorns baksida 
är enheterna försedda med 
kooxialkontakter; erforderli
ga sammankopplingar mel
lan enheterna gäres här för 
att en pulsgenerator med 
änskade data fär pulsspän
ningen skall erhållas . 

The rear of every unit is 
provided with. caaxial re
ceptacles: the customer 
himself con make connec
tians to build a pulse gene
rator with wanted data. 

med pulsperiodtiden. Med tillgängliga 
transistorer (ASZ21) visade det sig möj
ligt att komma ner till ungefär 17 ns (mätt 
vid halva pulsampIituden), detta är fullt 
acceptabelt för period tider ner till 100 n~. 

Impedansnivån för nålpulserna var svå· 
rare att välja. För att spara effekt vore det 
önskvärt att man kunde hålla en hiig im
pedansnivå. Emellertid är ju triggpulserna 
ganska vassa, och det måste vara miijligt 
att skicka dem runt i systemet utlln risk 
fiir reflexioner (som skulle kunna ge upp
hov till falska triggpulser). Man måHte 
därfiir använda koaxialkahlar och aVHluta 
dessa med deras karakteristiska impedanH, 
åtminstone i den mottagande änden_ 

Vidare är det önskvärt att man snahht 
och säkert kan koppla om syst-emet. Av 
denna orsak har modulenheternas haksidor 
försetts med kontakter, där hopkoppling
en kan ske med ett koaxialkabelsystem, 
se Hg. 2. Anledningen till att lågimpediva 
koaxialkablar har valts för detta ändamål 
är att ett" lågimpedivt system är mera ' ro
bust än ett system för högre impedans, det 
blir följaktligen mycket driftsäkrare. Av 
denna orsak stannade vi för RG 58/ U
kablar och BNC-kontakter trots nackdelen 
med, högre strömförbrukning. 

För att ytterligare minska risken för 
överhörning och falska triggsignaler dri
ves f.ö. varje utgångskontakt av ett eget 
transistorsteg. 

Fig. 3 visar schemat för de pulsform
ningskretsar och nålpulsförs~ärkare som 
ingår i en del av modulenheterna. Princi
pen är följande: Tl är en strömswitch. En 
konstant ström flyter normalt genom dio

,den Dl, men kopplas till TI när dess bas 
göres positiv. Pulsen formas i kollektor
kretsen genom induktiv differentiering 
(V=L di/ dt). T2, T3 och T4 drives paral
lellt och ger en topp ström av 40 mA till 
utgångskontakterna. 'De utgångar som be
lastas med 50 ohm erhåller alltså en puls 
med amplituden 2 V. De icke belastade 
utgångarna klippes med dioder, så att driv-
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Fig . 3 

o) Förenklat schema för pulsformorsteg med eller
följonde pulsförstärkarsteg, som utnyttjas i de oli
ka modulenheterno . Pulserna formas genom induk
tiv differentiering . Frön utgångarna 1-3 tas interna 
triggpulser. Utgång 4 ger en triggpuls som kon an
vändas för triggning av annan elektronik . T1 = 
BSY38 T2-TS=ASZ21, Dl-02=AAZ13, 03-0S= 
AAY21. 

o) Simpiified schema tic of pulse shaper ond distri
bution ampl ifiers . The pulse is formed by d ifferentia
tian in on induc!ance. Internol trigger pulsas con be 
token from outputs 1-3. Output 4 del ivers o trigger 
far externa I use, e.g . triggering of on oscillascope. 
T1 = BSY38, T2-TS = ASZ21, 01-02 = AAZ13, 03-0S 
= AAY21. 

transistorerna ej mättas. T4 driver också 
T5, som ger en något fördröjd och förlängd 
puls, ,avsedd att trigga oscilloskop eller 
andra yttre kretsar. De valda kr.etsarna är 
som synes direktkopplade och innehåller 
inga kopp,lingskondensatorer, som kan ge 
upphov till besvärande ändringar av lik
spänningsnivåer när frekvensen ändras. 
Detta är speciellt viktigt när man arbetar 
med pulser, vars avstånd är statistiskt för
delade (såsom förekommer vid mätning 
på radioaktiv strålning). 

I fig. 3b visas en oscilloskopbild, dels 
aven intern nålpuls av standardtyp, dels 
av den triggpuls, som är tillgänglig på en
heternas framsida. (I båda fallen är ut
gångarna belastade med 50' ohm.)' 

Hela »triggsignalsystemet» är fullstän
digt »idiotsäkert». Man kan utan risk 
koppla samman vilka kontakter som helst. 
Utgångarna kan även gå obelastade eller 
vara kortslutna. 

Huvudoscillatorn 
Pulsfrekvensen genereras aven frisväng
ande kollektorkopplad multivibrator å'V 

speciell utformning, i vilken transistorerna, 
ej ·mättas. För att god temperaturstabili. 
tet skall erhållas användes kiselhalvledare . 
i denlia oscillator, som täcker o~rådet lO' 
Hz-lO MHz i sex· dekadområden. Se fig. 
4. Genom att en lO-varvig potentiometer 
användes erhålles noggrann avläsning på 
potentiometerskalan. Kalibreringen av ska. 
lan har,gjorts i pulstid (ej pulsfrekvens), 
detta för att underlätta handhavandet av 
denna enhet tillsammans med tidfördröj. 
ningsenheter, som är kalibrerade i tid. 

Huvudoscillatorn innehåller kretsar för 
yttre triggning och en speciell krets för att 
åstadkomma enstaka pulser. Enheten kan 
triggas med inspänni~g m~d praktiskt ta. 
get godtycklig kurvform och vid, signal. 
amplituder från 300 m V till 10 V. Överbe
lastning upp till 75 V är tillåten. Signa. 
lens frekvens kan vara 0-15 MHz. Nivå-
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:In 
Input 

+1OV 
+lOV 

Vtt .. trig9Puls 
External tTigg.rpulse 

-lOV 
Inre triggpuls ... 
Internal triggerpulses 

kontroll finnes så att triggpunkten kan 
förflyttas utefter signalspänningens· posi
tiva eller negativa flank. God stabilitet 
åstadkommes bl.a. genom att en tunnel
diod utnyttjas i triggförstärkaren. 

En puls i taget erhålles om man trycker 
in en tryckknapp. Det kan nämnas att en
staka pulser är bra att ha som pulsspän
ning vid felsökning på bistabila vippor. 
Man kan även starta »en-pulsfunktionen» 
externt med en tryckknapp ansluten via 
en ledning till puls generatorn. Man kan 
också i stället för tryckknapp använda en 
fingerskiva., I det senare fallet erhåller 
man det antal triggpulser. som man slår 
på skivan, 

Enhet för kort tidfördröjning 
De ' kortaste tiderna (10 ns-lOO ns) är 
svåra att ernå med en elektronisk krets. 
I stället användes för dessa tider fördröj
da triggpulser i en 50 ohms-kabel. 10 ns 
fördröjning erhålles i 2 m kabel. Fördelar 
med detta förfarande är att tidsfladdret blir 
litet och att s.tora pulsförhållanden (=puls
tid/ periodtid) kan uppnås. Storleken av 
det pulsförhållande som kan uppnås är 
endast beroende aven pulsformare i änden 

• på kå~eln:~ . 
För tidområdena (100 ns-l ms) an

vändes en emitterkopplad mo~ostabil mul
tivibrator. Den emitterkopplade multivibra. 
torn ger fördelen att transistorerna inte 
bottnar, denna koppling är också relativt 
okänslig för transistorernas läckström, 
varför germaniumtransistorer kan använ. 
das utan alltför stora problem. 

Enhet för lång tidfördröjning 
'tidfördröjningarna i enheten för lång tid· 
fördröjning erhålles genom att triggpul. 
serna startar ett linjärt svep, vars spän. 
ning jämföres med en likspänning. När 
svepspänningen uppnår den inställda lik. 
spänningsnivån ' utlöses en triggpuls. 

Ett av problemen vid konstruktionen av 

den komparatorkrets som jämför svep· och 
likspänning är att få en distinkt »omslags· 
punkt» med så litet tidsfladder: som möj. 
ligt. Kretsen måste därför ha mycket hög 
förstärkning. Från en långsam svepspän· 
ning, t.ex. en spänning som ändrar sig 
8 V / sek., skall uttas en nål puls, som stiger 
till 2 V på 5 ns . . Erforderlig förstärkning 
blir alltså: . 

2/ 8.5.10-9 =50.106 

I fig. 5 visas en koppling som uppfyller 
de antydda fordringarna. Tl och T2 utgör 
en differentialförstärkare med konstant 
strömmatning från T3. Svepspänningen 
matas in till basen på Tl, medan basen 
på T2 är ansluten till inställningspoten· 
tiometern. I T2:s kollektorkrets är inlagd 
en tunneldiod, Dl, som ger ett skarpt spän· 
ningssprång med im stigtid på någon ns 
när strömmen genom den passerar ett visst 
för varje tunneldiod karakteristiskt värde. 
Större delen av den nödvändiga förstärk· 
ningen erhålles från tunneldioden. 

Vanligtvis användes i komparatorer en 
Schmitt·trigger. En tunneldiod ger emel· 
lertid mindre tidsfladder, det uppmätta 
tidsfladdret är ungefär 0,01 % av fullt 
skalvärde - ett mycket lågt värde, en 10-
potens bättre än vad som normalt erhålles. 

En speciell finess är att enheten för lång 
tidfördröjning har en modulationsingång 
som gör det möjligt .att modulera tidför· 
dröjningen med en lågfrekvent signal. 
Man kan på detta sätt simulera inverkan 
av tidsfladder, t.ex. ett varierande radar. 
eko. 

"In terpulsenhet " 
Interpulsenheten är egentligen ingenting 
annat än. ett extra komparatorsteg. Det 
arbetar normalt med en lång tidfördröj. 
ningsenhet som huvudenhet och kan då 
inställas på tidfördröjningar som är kor. 
tare än huvudenhetens. Man kan, om man 
så önskar, använda mer än en interpuls. 
enhet till varje huvudenhet, eftersom in-



b) OscilloskopbiJd av triggpulserna. Pulsen t.v. är intern triggpuls, pulsen i.h. är 
extern triggpuls. Tidskolan är 10 ns/ruta, spänningsskalan är 0,5 V/ruta. 

b) Oscilloscope picture showing the internol trigger pulse (to the left) and the 
externa I trigger pulse (to the right): 10 ns/div, 0,5 VId iv. 

Fig. 4. 
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Oiagram, visande frekvensnoggrannheten hos en typisk huvudoscillator. 

Typical curves showing the accuracy ,of repetition time in a master generator. 

terpulsenheten medför obetydlig belast
ning på huvlldenheten. 

Interpulsenheten är ganska enkel, och 
man kan på detta sätt addera en extra 
fördröjningsfllnktion till låg kostnad. 

Olika typer av sllltsteg 
Beroende på vad plIlsgeneratorn skall an
vändas till blir (inskernålen beträffande 
utpulsens data ytterst varierande. Det har 
därför blivit nödvändigt att utveckla flera 
olika typer av slutsteg. Kraven på stigtid, 
pulstid, belastningsimpedans, maximal 
pulsamplitud och 'dämpning är i olika ty
per av slutsteg kombinerade på det sätt 
som framgår av tab. l (s. 76). 

Slutsteg för 5 V utspänning 
Slutsteget (PM 5727) är till sin karaktär 
en strömkälla, vilket innebär att utgångs
spänningen blir direkt proportionell mot 
belastningsimpedansen. Fig. 6 visar ett 
förenklat schema för den p.egativa pulsut
gången i detta slutsteg. T2 är en NPN 
kiseltransistor, som tillsammans med D3 
bildar en ström-switch för den ström som 
flyter genom R4. Drivpulsen kommer via 
en PNP-transistor Tl. Stigtiden blir myc
ket kort med denna kombination av kom
plementära transistorer. Normala värden 
är 7 il 8 ns (för 100 mA str(im; alltså 5 V 
i 50 ohm). Variation av pulsamplituden 
s~er genom att man via emitterföljaren T3 
;varierar strömmen genom R4. 

Hela slutstegsenheten är 9irektkopplad, 
vilket innebär två stora fiirdelar: dels att 
spänningsnivån mellan pulserna blir den 
sanna nollan, dels att pulserna kan gliras 
hur långa som helst utan att l>ulstaket 
lutar. 

Positiva och negativa kanalerna är helt 
oberoende av varandra, och vardera kana
len är försedd med en precisionsdämp
sats av stegtyp (»ladder type» ). Dämp
satsen är direkt graderad i spänning och 
ger 300 ggr dämpning, praktiskt taget 
utan distorsion av pulsformen. Tillsam
mans med den kontinuerliga variationen 
får man en maximal dämpning av 1000 
gånger (60 dB). 

Slutstegets dimensionering är i första 
hand gjord för 50 ohm, men man kan 
utan vidare ha lägre belastningsresistan
ser. Direkt kortslutning skadar inte slut
transistorerna. Vid högre belastningsresi
stans mättas sluttransistorerna (vid unge
fär 65 ohm - 6,5 V), men inte heller så
dan användning skadar slutsteget . . Dock 
måste observeras att pulserna förlänges 
med transistorernas efterledningstid, dvs. 
ca 20 ns. Vidare är dämpningslänkarna i 
dämpsatsen beräknade för 50 ohm, de an
givna utspänningarna stämmer endast för 
denna belastningsresistans. 

Slutsteg för 12 V utspänning 
Slutsteget för 12 V utspänning utgör en 
spänningskälla som ger 15 V i tomgång 
och 12 V i 50 ohm. Effekten blir alltså 
nästan 3 W i 50 ohm mot 1/2 W för det 

ELEKTROi'\IK 6 -196" 69 



Fig.5 

+1OV 

n 
s .. IPiim!~·n++-I 

SwHP in 

-20V 

+20V 

Pulsformar. 
L.-c:J.~ 

Puls. shaper 

Fig. 6 

..... -1:1---41 V 
-"iN 

Förenklat schema för den kamparatorkrets, bestående av skillnadsspänningsförstär
kare+tunneldiod, som utnyft.jas i modulenheten för långa pulsfördröjningstider 
(PM 5723). TI-T3=2N1613, T4=ASZ21, D1=lN3716. 

Förenklat schema för elt av slutstegen (PM 5727) . Negativa pulser med 
max. 5 V amplitud och mindre än 10 ns stigtid erhålles från detta steg. 
T1 =2N964, T2=2N2218, T3=OC23, D1=AAZ13, D2=lN914, 03= 
4xAAZ13. 

Simplified schematic showing the comparatar circuit of PM 5723. The circuit gives 
a fast switch action due to the combination af odifferenee amplifier and a tunnel 
diade. T1-T~ = 2N1613, T4 = ASZ21, Dl = 1N3716. 

Simplified circuit diagram showing the ampl ifier for negative pulses 
in the 5 V output unit (PM 5727). Rise and fall times of pulses are less 
than 10 ns. 

5 V-steg som nyss beskrivits. En annan 
skillnad är att i 12 V-slutsteget kan stig
och falltider kontinuerligt och oberoende 
av varandra varieras från ca 20 ns till ca 
10 .#s. Pulsflankerna är linjära, vilket 
åstadkommes genom att en konstant ström 
får ladda en kondensator under resp. stig
och falltiderna. Principkopplingen för hur 
detta åstadkommes visas i fig. 7. 

Slutsteget är försett med ett automatiskt 
överbelastningsskydd, som blockerar ut
pulsen om belastningen är sådan att slut
transistorerna skulle kunna ta skada. Kret
sen är så avvägd, att pulsförhållandet kan 
uppgå till 100 %, dvs. pulsen ka~ bli 
oändligt lång när belastningsresistansen 
är 50 ohm eller högre. Fig. 8 visar hur 
högt pulsförhållandet får vara vid lägre 
resistans er_ Den vänstra kurvan i fig·. 8 
gäller för korta pulser (L 10 fis), den 
högra gäller för långa pulser (::::'" 0,5 ms). 
Som framgår av diagrammet kan man t.ex. 
med 10 fiS pulstid uppnå ett pulsförhål
lande på 10 % vid ren kortslutning. Puls
strömmen är härvid nästan 900 mA. Detta 
kan t.ex. utnyttjas vid drivning av ferrit
kärno,. 
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T1 = 2N964, T2 = 2N2218, T3 = OC23, Dl = AAZ13, 02 = 1N914, 
03 = 4 X AAZ13. 

Även 12 V slutsteget kan samtidigt leve· 
rera både positiva och negativa pulser. 
Pulsamplituden kan regleras kontinuer
ligt (utan att stig- eller fall tiderna påver
kas). 

Slutsteg för hög pulsamplitud 
Slutsteget för hög pulsamplitud, PM 5729, 
är en enhet, som ännu befinner sig på ut
vel1klingsstadiet, varför här uppgivna data 
är preliminära. Målsättningen är emeller
tid att få fram en utpuls med 40 il SO -V 
amplitud i 50 ohms belastning och med en 
stigtid av ca l ns. För att uppnå detta 
måste avkall . göras på maximal pulstid 
och på maximal pulsperiodfrekvens. Med 
100 ns pulstid blir periodfrekvensen auto
matiskt begränsad till ca 100 kHz. Puls
tiden kan kontinueHigt varieras. 

Slutsteg för extremt kort stigtid 
Vid vissa mätningar fordras pulser med 
extremt kort stigtid, t.ex. för reflexions
mätningar på .koaxjalsystem. För detta än
damål har ett speciellt slutsteg PM 5736 
utvecklats. Eftersom en stigtid på mindre 
än 1 ns skall åstadkommas, kan i detta 

steg endast germanium-tunneldioder eller 
»snap·off-dioden (även kallade :.Boff-dio
den eller »step-recovery-dioden) använ
das. Den senare typen har valts, eftersom 
man då kan få något större pulsamplitud 
(1,4 V jämfört med 0,35 V). 

Vid reflexionsmätningarna måste man 
se till aU 'pulsgeneratorns utgång och in
dikatorns ingång (vanligen ett sampling
oscilloskop) är exakt lika med koaxial
systemets karakteristiska impedans (i vårt 
fall 50 <>hm). Detta innebär, att man för
lorar signalamplitud vid anpassningen. 
Har man då låg generatoramplitud att ut
gå från, kommer man efter anpassning 
och ev. efter insättande av ett antal däm
pare snart ner i så låga värden att brus
störningarna på samplingoscilloskopet 
blir besvärande. PM 5736 har av detta 
skäl försetts med två utgångar; som var
dera ger O, TV i 50 ohm. Man ansluter helt 
-enkelt det objekt, vars reflexioner man 
önskar studera, till den ena utgången, me
dan den andra föres till ett samplings
oscilloskop (se fig. 9). 

Ytterligare en fördel vinnes med den 
dubblerade utgången; man kan mycket 
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Förenklat principsehema för hur linjära stig- och falltider erhålles 
i 12 V-slutsteget (PM 5728). Strömmen 1, laddar kondensatorn C un
der stigtiden , medan I, bestämmer falltiden . T1 =2N2894, T2= 
2N2904, T3=BSV38, T4=2N2218. 

Diagram, visande det maximala tillåtna ,!>ulslörh&lIandet hos pM 5728 som funktion 
av belastningsresistansen och pulstiden . 

Diagram shawing the .functian of the overload pratection cireuit of PM 5728. The foad 
resistanee and the duration of pulse determines the maximum allowable duty eycle, 

Cireuit diagram showing the princip le af generating linear rise and 
fall times in the 12 V output unit (PM 5728) . The eum;nt Il charges 
the capacitor C during the rise time, while " determines the fall 
time. 
T1 = 2N2894, T2 = 2N2904, T3 = BSV38, T4 = 2N2218. 

lätt åstadkomma dubbelpuls. Om den ena 
utgången förses med en oavslutad kabel
stump, blir resultatet att man på den 
andra utgången får två pulser med en in
-bördes tidförskjutning (mätt från fram
kant till framkant) av två gånger fördröj
ningstiden hos kabeln (+ 1,5 ns intern 
fördröjning). Pulstiden bestämmer man 
med tidsavståndet mellim start- och stopp
pulserna som påföres PM 5736. 

Grindenheten 
För uppkoppling av pulsgeneratorn för 
mera komplicerade pulstyper, pulståg etc., 
är det nödvändigt att ha grindenheter i 
pulsgeneratorn. Det befanns ändamålsen
ligt att för detta ändamål ha en enhet, som 
utgör en seriekombination aven »ELLER»
grind och en »OCH»-grind. Funktionen 
framgår enklast av blockschemat i fig. 10, 
som visar att man kan blanda pulser kom
mande från tre håll. Med omkopplaren i 
läge »ELLER» är den gemensamma ut
gången direkt tillgänglig. I läge »OCH» 
är utgången normalt blockerad, och det 
fordras en grind puls för iltt ingångspulser 
skall släppas fram. 

Strömförsörjningsenheten 
I pulsgeneratorn användes en stabiliserad 
strömförsörjningsenhet för alla stegen. 
Dimensioneringen gjordes så att åtmins
tone två våningar i ett 19" skåp kan förses 
med ström. I större system kan man ha två 
eller flera strömförsörjningsenheter. I all
mänhet är strömförbrukningen i slutstegen 
mycket större än i övriga enheter, sÅ man 
kan också använda tumregeln: att det gå,r 
åt en strömförsörjningsenhet per slutsteg. 

De stabiliserade spänningarna är +10 
V och -10 V samt +20 V och -20 V. 
Vidare finns en icke stabiliserad spänning 
på ungefär +3 V. Spänningarna har en 
noggrannhet av 1 %, och brummet är 
mindre än 1 m V. Inre motståndet har 
gj orts lågt för att tidsjitter och störningar 
mellan enheterna skall hållas nere. 

Kretskonstruktion 
Målsättningen har varit att åstadkomma 
hög driftsäkerhet hos instrumentet; kom
ponenterna har därför utnyttjats för maxi
mal ·livslängd. 

Maximala omgivningstemperaturen har 
satts till +450 C~ detta med tanke på att 

instrumentet ev. kan monteras i stativ och 
därvid bli utsatt för uppvärmning från an· 
nan apparatur. 

Egenuppvärmningen i pulsgeneratorn 
blir obetydlig :_( < 5 o C). Kretsarna är dock 
beräknade och provade för att motstå 
+60 0 C omgivningstemperatur. Apparaten 
har också dimensionerats så att den funge
rar vid -150 C. 

Alla tidbestämmande potentiometrar är 
av- trådlindad typ och är belägna i lik· 
strömskretsar. Därigenom erhålles okri· 
tisk ledningsdragning och god långtidssta. 
bilitet hos potentiometerskalorna. 

I de flesta kretsarna arbetar transisto· 
rerna omättade för att de skall utnyttjas 
till det yttersta i fråga lim snabbhet. 

Mekanisk uppbyggnad 
Huvuddimensionerna hos pulsgeneratorn 
har valts så att modulenheterna kan mon· 
teras sida vid sida i 19" breda hyllor, som 
i sin tur kan skruvas fast framifrån i 19" 
apparatlådor i valbar höjd eller i 19" 
stativ. På framsidan av ei1heterna finns 
förutom inställningsorganen de kontakt. 
don som behövs för pulsgeneratorns anslut-
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Fig.9 

Fig. 11 a 

ningar till externa apparater. De kontakt
don som ingår i det interna systemet har 
däremot samlats på baksidan, se fig. 2. 
Där finns kontakter (typ Painton) för 
strömförsörjningen och BNC-kontakter för 
de interna triggpulserna (ut- resp_ ingå
ende) samt i vissa fall också för grindpul. 
ser och svepspänningar. 

Varje enhet består aven frontplatta och 
en bakplatta monterade på två pressgjutna 
aluminiumramar. Ramarna är så utforma
de, att man i dem kan montera kort för 
tryckta ledningar, och man kan även fästa 
övriga mekaniska delar inom ~nheten. Led
ningsdragningen till korten är så utförd, 
att korten kan vikas ut. Därigenom blir 
komponentsidan lätt åtkomlig för mät
ningar i samband med service (se fig. 12). 
Den mekaniska uppbyggnadens robusthet 
har kontrollerats genom att varje modul 
har typ provats i skakmaskin. 

I tab. l är data sammanställda för de 
enheter som för närvarande finns i pro
duktion, samt deras blockdiagram. 
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Exempel på modulkombinationer 
Med de moduler som beskrivits i det före
gående kan ett stort antal pulsspännings
typer erhållas. I det följande skall visas 
hur pulsgeneratorn kan »skräddarsys» för 
olika tillämpningar. 

Koppling för enkelpulsgenerator 
Om man vill bygga upp en enkelpulsgene
rator ·som ·ger en puls med variabel för
dröjning i förhållande till en referenspuls, 
se fig. 13, kan man välja flera kombinatio
ner av de fyra slutstegen och de tre tidför
dröjningsenheterna_ Med de tider som an
ges inom parentes i fig.13a kan inte mindre 
än 23 olika kombinationer komma ifråga, 
vilket ger en uppfattning om systemets 
flexibilitet. Antag att man vill ha följan
de pulsdata, jfr fig. 13: 

Periodtid T 1 = 10 #'f4 fördröjningstid 
T2=5.fts och pulstid Ta=l #s. Antag vi
dare att stigtiden skall vara ~O ns och att 
5 V spänning är tillräckligt. De senare 

Fig. 11 C 

Grindpuls in 
Gete pula in 

uppgifterna ger vid handen att slutsteg 
typ PM 5727 bör användas, jfr tab. 1. 

Periodtiden T 1 kan alstras aven huvud
oscillator, modulen PM 5720. När det gäl
ler att generera T2 oc.h...4.kan man välja 
mellan flera alternativa kombinatione:r av 
modulerna PM 5722, PM 5723 och 
PM 5725. Fig. 13b och c visar två tänk
bara lösningar i form av två blockscheman 
där tiddiagram över triggpulserna från de 
olika enheterna inritats. I fig. 13b visas 
endast signalförbindelserna: Detaljer som 
strömförsörjning har för enkelhetens skull 
utelämnats. 

I fig. 13b triggar modulen PM 5720 en 
enhet typ PM 5723 för lång tid fördröjning, 
den ger dels startpuls till slutsteget, dels 
en triggpuls till en modul PM 5722, som 
användes som pulstidsenhet, den ger stopp
puls till slutsteget vid slutet av varje puls. 

Fig. 13c visar ett · blockschema för en 
pulsgenerator för ingångspulser, i vilken 
en kombination av modulerna PM 5723 



Fig. 9. 

Bloeksehema för två olika mötuppkopplingar för pulsreflexionsmötningar. P=pulsgene. 
rator., S=samplingsoscillaskop, D=fördröjn}ngskabel, B=mätobjekt, A=dömpare, T= 
resistivt T·styeke. 

Two methods of performing refleetion measurements by means of fast rising pulses. 
p = pulse generator, S = sampling oseilloseope, D = delay eable, B = object to be 
measured, A '" qttenuator pad, T = resistive T·piece. 

Fig . 11 

Frontpanelen fö,' några av 'de olika madulenheter som ingår i pulsgeneratorn : al 
huvudgeneratorn PM 5720, b och c) pulsfördröjningsenheterna PM 5723 och PM 5725, 
d) ett slutsteg PM 5727, e) grindenhet PM 5732 och fl nätdelen PM 5740. 

The text plates of the various modules of the pulse generator. al master generator 
PM 5720; b and c) pulse delay units PM 5723 and PM 5725; dl output unit PM 5727; e) 
gate unit PM 5732, fl power supply PM 5740. 

Fi~. 11 d 

... 

och .. PM 5725 utnyttjas. I detta fall har 
man ingen särskild pulstidenhet, utan puls· 
tiden blir skillnaden mellan de båda enhe· 
ternas tidinställning. Modulen PM 5725 
ger framkanten på pulsen, medan modulen 
PM 5723 ger bakkanten. 

Exempel på koppling för trippel. 
pulsgenerator 
Låt oss nu ta ett mera komplicerat pro· 
blem, nämligen att bygga upp en trippel· 
pul;generator. Därvid är det enkl~st att 
börja med 'att rita upp en skiss för den 
önskade pulsföljden och i denna skiss 
sätta ut tidvariablerna. Se fig. 14a. 

För enkelhetens skull har alla tre puls· 
tiderna gjorts lika. Eftersom fyra obero· 
ende ' tidvariabler behövs, fordras utöver 
huvudoscillatorn . tre tidfördröjningsenhe· 
ter. En möjlig lösning för hur pulsgenera
torn skall hyggas upp av olika moduler 
framgår av blockschemat i fig. 14b. 

Fig. 11 e 

Fig.12 

Fig. 10. 

Bloeksehema för grindenheten. 

Block diagram of the gate unit. 

Fig.12 

De olika modulenheterna är uppbyggda på metallramar, vilka 
kretskort fastskruvas. Bilden visar huvudoscillatorn. 

Photo showing the mechanieal eonstruction of q module (PM 5720) 

Fig. 11 f 
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I vissa fall måste de önskade tre pulser
na vara tillgängliga på olika utgångar. 
Hur det kan ordnas visas i blockschemat i 
fig.15. 

Koppling för mera komplicerad 
trippe1pu1sgenerator 
En trippelpulsgenerator, som ger pulser 
med individuell fördröjning och med olika 

Fig_ 13 a 

,.,.. ~r I 

pulstider, se fig. 16a, kan också kopplas 
samman med de moduler som ingår i puls
generatorn, fIg. 16b. 

Som framgår av fig. 16a ingår sju tid
variabler, vilket indikerar att man förutom 
huvudoscillatorn (T 1) behöver sex tidför
dröjningsenheter. En pulsgenerator av det
ta slag kan: utföras på det sätt som fram
går av blockschemat i fig. 16b. 

Det är också möjligt att erhålla själv-

Fig. 13 b 

svängande system genom återkoppling. 
Pulsformarna i de olika enheterna levere
rar därvid den erforderliga förstärkning
en. Teoretiskt skulle man också kunna er
hålla ett självsvängande system genom att 
skicka in en puls på en tidfördröjnings
enhet. Den fördröjda pulsen på triggut
gången skulle då återkopplas till ingång
en, som i sin tur skulle ge upphov till en 
ny fördröjd puls osv. Det hela skulle 
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självsvänga med en frekvens=ljT där 
T = tidfördröjningen fördröjningsenhe
ten_ 

I praktiken omöjliggöres detta enkla 
arrangemang genom att pulsförhållandet 
i allmänhet inte kan uppgå till 100 %. 
Fördröjningsenheten är inte beredd att 
ta emot en triggpuls omedelbart efter det 
att den levererat en utimpuls. Genom att 
seriekoppla två tidfördröjningsenheter, 
som sättes på ungefär samma tid, dvs. en
heterna arbetar med ca 50 % pulsförhål
lande, kan man emellertid erhålla stabil 
självsvängning. Med t.ex. modulen PM 

Fig. 13 C 

Ta 

5723 kan man komma ner till en repeti
tionsfrekvens av 0,5 Hz, och med två mo
duler PM 5722 kan man komma upp till 
ca 30 MHz. Införes i kopplingen en grind
enhet med »OCH»-funktion kan man in
föra ett element, som bryter eller sluter 
återkopplingen. En sådan koppling kan 
användas till att generera puls tåg. Block
schemat i fig. 17 visar exempel på en kopp
ling av detta slag. Verkningssättet är föl
jande: en triggpuls från PM 5720 triggar 
igång en PM 5723, vars grindpuls sluter 
självsvängningskretsen PM 5732a-PM 
5722a-PM 5722b-PM 5732b. Den nöd-

Fig. 13 

o) Kurvfarmen hos en enkelpuls
spänning ; b) och c) två länkba
ro uppkopplingar av modulen
heter fär att åstadkomma puls
spänning enligt a) . 
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o) The wo ve form of a single 
pulse generator; b) and e) two 
different ways of aehieving the 
wave form in a) wilh the 
Philips modules . 

I 

o 

Fig.15 
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Fig.17 

6 

Fig. 14 

a) Kurvform hos trippelpuls
spänning; b) uppkoppling av 
modulenheter för erhållande av 
pulsspänning enligt o) . 

a) Wave form of o triple pulse 
generator ; b) one solution to 
the problem of syntethizing the 
wave form in a) . 

Fig . 15 

Uppkoppling av modulenheter i 
vilKa de tre pulsspänningarna 
enligt fig . 140 kon tas ut från 
tre olika utgångar. 

Pulse generator giving the same 
pulse pallern as in fig . 140 , but 
with the three pulses available 
on separate lines . 

Fig . 16 

o) Kurvform hos trippelpulsspän
ning med sju oberoende tid
variabler; b) uppkoppling av 
modulenheter för 011 åstadkom
ma pulsspänning enligt o) . 

o) Wave form of triple-pulse 
generator with seven inde
pendent time settings; b) practi
cal realisation of the pulse 
pallern in a) . 

Fig . 17 

Uppkoppling av modulenheter 
för alstring av pulstög. 

System for the generation of 
pulse trains . 

Fig . 18 

Oscilloskopbild visande pulståg som östadkommits 
med uppkopplingen i fig . 17. Pulstid 2,8 /loS, puls
luckan 5 /loS. Pulstögets periodtid är ungefär 65 /loS. 
Tidskala , 10 /losIruta. Amplitudskala ,lV/ruta. 

Oscilloscape picture of o pulse train generated by 
the system in fig . 17. The time scale is 10 /los/div, the 
amplitude scale 1 V/div. 

Fig . 19 

Oscilloskopbilder visande tvö olika kurvformer 
som erhållits genom blandning av pulsspänning 
frön tre slutsteg, typ PM 5727. Tidskala , 2 /los/ ruta. 
Amplitudskola , 2 V/ruta. 

Oscilloscape pictures showing pallerns which are 
the result of mixing pulses from three output units 
(PM 5727) . The time scale is 2 /los/div, the amplitude 
scale is 2 V/d iv. 

Fig . 20 

Pulsmänster som erhållits genom blandning av 
pulsspänning frön två slutsteg, typ PM 5728. Tid
skala , 0,5 /los/ruta. Amplitudskola , 2 V/ruta. 

Pulse pallern resulting from mixing pulses from two 
output units (PM 5728). The time scale is 0,5 /los/div, 
the amplitude scale is 2 Vid iv. 
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lob. 1. Modulenheter i Philips nya moduluppbyggda pulsgenerator 

Module units in the new pulse generator from Philips 

~ 

Philips 
beteckning 

PM 5720 

PM 5722 

PM 5723 

PM 5725 

PM 5732 

PM 5727 

PM 5728 

PM 5729 

PM 5736 
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Beteckning 
i fig . 13-17 

MG 

s 

L 

I 

G 

o 

o 

o 

o 

-

Användes som 

Huvudoscillator 

Pu Isfördröj ni ngsenhet 
(kor, tidfördröjning) 

Pu Isfördröj ni ng sen het 
(lång tidfördröjning) 

Pu Isfördröj ni ngsenhet 
(mellanpuls) 

Grindenhet 

Slutsteg 

Slutsteg 

Slutsteg 

Slutsteg 

Funktion 

Astabil multivibrator som ger n{"pulser med 17 
ns pulstid, pulsperiodtid 90 ns-l09 ms (pulsfre
kvens 9 Hz-ll MHz) i sex dekadomröden. Yttre 
oscillator 0-15 MHz kan anslutas via triggför
stärkare. 

Fördröjning av inkommande puls genom för
dröjningskabel 10 ns-l00 ns och 100 ns-l ms 
med monostabil multivibrator. 

Fördröjning av inkommande nålpuls, 1 I's-l s 
genom användande av linjör svepgenerator och 
komparator . 

\ 

Fördröjning av inkommande nålpuls med utnytt-
jande av svepspänning frå n PM 5723. 

Grindsteg för blandning av nålpulser samt 
stoppande eller framsläppande av pulserna i 
tak , med styrpuls. 

Stigtid: 10 ns; pulstid: min . 10 ns; pulsampli
tud : 0,005-5 V; belastningsimpedans : 50 ohm 

., 

Stigtid: 20-10000 ns; pulstid: min. 30 ns; puls
amplitud: 0,5-12 V; belastningsimpedans : 50, 
75, 93 och 135 ohm 

Stigtid : 1 ns; pulstid: 1-100 ns; pulsamplitud 
10-50 V; belastningsimpedans : 50 ohm 

Stigtid: 0,3 ns; pulstid: min. 3,5 ns; pulsampli
tud: 0,7 V; belastningsimpedans: 50 ohm 

, 
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vändiga första pulsen föres in från en mo
dul PM 5720 till första modulen i kedjan, 
PM 5732a. 

Utgångsstegets startingång matas från 
PM 5732b, så att den första pulsen blir 
fördröjd i förhållande till referenspulsen 
från PM 5720. Fördröjningen är=T22a+ 
+T 22b (=fördröjningarna hos resp. en
heter). Stoppulsen tages från PM 5722a, 
varför pulstiden blir=T22a och pulsluckan 
därefter= T 22b. Periodfrekvensen blir så
ledes= 1/ (T 22a+ T 22b). , Att observera är 
dock att vid mycket korta tider måste man 
även korrigera för fördröjningen hos hop
kopplingskablarna och grindenheterna. 

Självsvängningen fortgår till dess åter
kopplingen brytes, dvs. när grindpulsen 
från PM 5723 upphör. Antalet pulser i tå
get blir alltså heltalet i divisionen T 23/ 

/ (T22a+ T Z2b ) , och tåget upprepas varje 
gång PM 5720 lämnar ifrån sig en trigg
puls. 

Det är givetvis även möjligt att sätta 
samman en pulsgenerator där periodfre
kvensen inom pulsgruppen är helt obero
ende av pulstiden. Detta kan uppnås ge
nom att ytterligare en tidfördröjningsenhet 
utnyttjas. 

De hittills beskrivna pulsgeneratorkopp· 
lingarna har det gemensamt att skapandet 
av flerpuls eller pulsgrupper sker genom 
blandning av triggpulser före slutstegen. 
Därvid blir samtliga utpulsers amplituder 
lika och varieras samtidigt. Man har doek 
ytterligare en möjlighet, nämligen att 
blanda samman pulser från utgångarna av 
två eller flera slutsteg. De bästa förutsätt
ningarna för sådan blandning har modu
len PM 5727. I läget för max. utspänning 
ger slutsteget, som tidigare nämnts, en ren 
strömpuls. Om man inte är alltför kritisk 
i fråga om kurvformen, kan man låta slut
stegen arbeta direkt på en gemensam be
lastning. Inkopplas dämpsats får slutste
get 50 ohm källimpedans både vid pulser 
och mellan pulser. Man har då möjlighet 
att blanda med hjälp av ett resistivt bland
ningsnät. I tillbehörssatsen finns ett så
dant blandningsnät, avsett för blandning 
av två pulser, men det är möjligt att ut
föra blandning för godtyckligt antal pul
ser. Med detta slag av slutstegsblandning 
kan man erhålla komplexa kurvformer. 
Oscillogrammen i fig. 19 ger några exem
pel härpå. 

Med modulen PM 5728 går det bra att 
- - om vissa försiktighetsåtgärder vidtages 

- blanda pulser med samma polaritet . 
Fig. 20 visar en oscilloskopbiId som exem
pel på detta. 

Den moduluppbyggnad som tillämpats 
i den här beskrivna pulsgeneratorn med
ger utbyggnad av instrumentet för ett stort 
antal olika mätuppgifter. Utbyggnaden 
kan ske i en eller flera våningar, se fig. 1. 
De i artikeln givna kopplingsexemplen ut
gör givetvis ingen uttömmande lista på 
allt som kan åstadkommas, självklart kan 
modulsystemet också kompletteras med 
nya enheter i framtiden. • 
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RA G NAR FORSHUF V UD Badkarskurvan 

K urvan i fig. l pryder de flesta artiklar 
om tillförlitlighet. Det är inte svårt att gis
sa varför den har fått namnet »badkars
kurvan». Till badkarskurvan brukar man 
servera en liten berättelse om hur felfre
kvensen hos apparater eller komponenter 
varierar med tiden: först kommer de tidi
ga felen, eller inkörningsfelen, som emel
lertid avtar med tiden. Sedan följer en lång 
period med konstant felfrekvens, de slump· 
artade felens period, och slutligen, när 
grejorna börjar bli gamla och skrabbiga, 
kommer de s.k. utnötningsfelen allt tätare. 

Badkarskurvan presenteras ofta som nå
got allmärigiltigt, nästan självklart. Skri
ver man om tillförlitligheten hos appara· 
ter, använder man badkarskurvan som il
lustration. Skriver man om tillförlitlighe
ten hos komponenter, använder man bad
karskurvan som illustration. I den här ar
tikeln skall vi syna badkarskurvan i söm
marna och försöka komma underfund med, 
hur pass allmängiltig den kan vara. 

Apparater 
Vi tänker oss en bärbar militär radiosta· 
tion ,av äldx.e, rörbestyckad modell. När 
den var alldeles ny hade den en .del barn
sjukdomar. Det förekom ett par kallödning
ar, som. inte hade observerats vid avsyning
en. Ett .. rör sprack - förmodligen hade 
de~ spänningar i glasfoten. En lossnad 
mutter . orsak.a<;le. en kortslutning. 
. Sedan .dessa fel å~gärdats, blev felen re

lativt ~1l~y~ta . . ;Släddrar ~ i feljournal~r
~a finner vi rapporte:r om en del fel, som 

ständigt återkom: ett par slutrör, som 
måste bytas gång på gång, en krets, som 
ideligen måste trimmas. Under flera år 
höll sig felfrekvensen tämligen konstant -
naturligt, eftersom rörbytena och trim
ningarna varken gjorde apparaten bättre 
eller sämre än den var förut. 

Anlal 'elak· 
>0' 'amp"'l:!oo h 

300 

200 

100 

500 1000 

Fig . 2 

Stolpdiagram över antal felaktiga glödlampor per 
200 timmar. En normalfördelningskurva har lagts in 
som jömförelse. 

Efter många år, då vår bärbara station 
egentligen hade bort skrotas, men på grund 
av knappa anslag till försvaret fortfarande 
får duga, kommer felen allt tätare. Alla 
mekaniska kontakter är anlöpta, alla kon
taktfjädrar visar tecken till utmattning. 
En del rör, som hängt med ända från bör
jan, ger nu tappt. När stationen krånglar 
behandlas den alltid med den sedvanliga 
första hjälpen, nämligen några knytnäv-

slag på ovansidan, men allt oftare visar sig 
denna behandling verkningslös, och resul
tatet blir en ny rad i feljournalen. 

En sådan här apparat följer alltså bad
karskurvan mycket bra. Därmed är det 
naturligtvis inte sagt att alla apparater föl
jer samma mönster. Vad skall man t.ex. tro 
om en modern datamaskin, som innehåller 
helt andra komponenter än den rörbestyc
kade radiostationen av modell Ä? Följer 
den badkarskurvan eller inte? Ett sätt att 
finna svaret på den frågan vore ju att för
söka räkna fram felfrekvensens tidskurva 
ur felstatistik för de olika komponenter 
som ingår i maskinen. Den storhet man 
vill veta är, noga räknat, felintensiteten 
för varje komponentslag som funktion av 
tiden. 

Vad är egentligen felintensitet? 
Jag hör själv till dem som brukar hands

kas litet lättsinnigt med orden felfrekvens 
och felintensitet. Egentligen är det två 
skilda saker. Felfrekvens är ett enkelt mått 
på hur ofta felen förekommer (frequently 
betyder »ofta»). Felfrekvensen hos en viss 
apparat kan vara t.ex. 3 fel per månad. 
Felintensiteten är däremot ett relativt mått. 
Den anges i relation till antalet fungeran
de enheter (alltså inte till antalet enheter 
som var med från början). Felintensitet 
hos en komponent kan t.ex. vara 2 % per 
1000 timmar. 

Komponenter 
Att -få fram uppgifter om felintensitetens 
variation med tiden är betydligt svårare 



än man skulle kunna tro. Antag att man 
gör ett livslängdsprov med 1000 transisto
rer. (Ett ganska dyrbart nöje, som inte ens 
de största transistorfabrikanterna unnar 
sig varje vecka.) Efter 1000 timmar mäter 
man igenom transistorerna och hittar n 
exemplar, som har slutat att fungera. Ef
ter 2000 timmar mäter man igenom tran
sistorerna på nytt och hittar ytterligare 9 
exemplar, som har lämnat in. Efter 3000 
timmar, slutligen, hittar man ytterligare 
8 stycken felaktiga. 

Vad kan man nu dra för slutsatser av 
detta stora och dyrbara prov? 

Att transistorer har avtagande felfre
kvens? Nej. 

Att den provade transistortypen har av
tagande felfrekvens? Nej, inte ens det. 

(Ordet »typ» är förrädiskt. Samma kom
ponenttyp, tillverkad vid olika fabriker, 
kan ha olika egenskaper, och vid en och 
samma fabrik kan egenskaperna variera 
från parti till parti. Men även om vi bort
ser från dessa variationer och antar att 
»typ» anger en enhetlig produkt, så blir 
svaret på den senare frågan nej.) 

Vad kan man då dra för slutsatser av 
provet? Endast att de provade exemplaren 
uppvisat avtagande felfrekvens under de 
första 3000 timmarna. Först var felfre
kvensen 1,1 % per 1000 timmar, sedan 
sjönk den till 0,9 % per 1000 timmar, och 
slutligen sjönk den till 0,8 % per 1000 
timmar. 

Nu är denna slutsats ointressant. De pro
vade transistorerna har nämligen 3000 

Fig 1 

timmar på nacken och kan inte bli unga 
på nytt. Hur de kommer att bete sig under 
de följande 3000 timmarna, om provet får 
gå vidare, vet man ingenting om. 

Varför kan man då inte dra några slut
satser om typen som sådan? Fråga en sta
tistiker, och han kommer att svara: mate
rialet är för litet. Slumpens växlingar, till
fälligheternas spel, eller vad ni nu vill kal
la det, spelar en alltför stor roll. Om man 
upprepade provet med nya transistorer av 
samma typ skulle man kanske finna en sti
gande felfrekvens, t.ex. 9, 9, n i stället 
för n, 9, 8. Om man hade provat 10 gång
er så många transistorer och funnit no, 
90 och 80 stycken felaktiga, så skulle ·man 
möjligen ha kunnat våga sig på att säga 
att felfrekvensens fallande tendens inte be
rodde på en tillfällighet - men konfiden
sen i ett sådant uttalande skulle ha varit 
i knappaste laget. 

Ni kanske har hört talas om vilket enormt 
antal komponenter som måste provas om 
man vill ha fram ett maximalvärde på fel
intensitetens tidsmedelvärde. Den bistra 
sanningen är, att man, för att få en upp
fattning om felintensitetens tids beroende, 
måste göra prov som är ännu mycket stör
re, cirka två storleksordningar större. J u 
bättre kvalitet en komponent har, dess 
större och dyrare blir proven. När det gäl
ler moderna komponenter av god kvalitet, 
vet man därför mycket litet om hur fel
intensitetens tidskurva egentligen ser ut. 

Man kan inte lösa problemet genom att 
göra accelererade prov. Om man t.ex. hö-

jer omgivningstemperaturen i det nyss om
talade provet med 30° C, så kan det, om 
man har tur, ge en krympning av tidsaxeln 
med en faktor 10 utan komplikationer, men 
det innebär också att man måste göra mät
ningar var hundrade timma i stället för 
var tusende timma, om man vill ha ett lik
värdigt resultat. Antalet felaktiga exem
plar vid varje mätning blir oförändrat~ 
Har man bråttom med att få fram resul
tat, så är det accelererade provet bra, 
men det befriar en inte från nödvändighe
ten att prova mycket stora antal. 

Annat var det med elektronrören! Elek
tronrör går sönder mycket oftare än de 
flesta andra komponenter, och brukade gå 
sönder ännu oftare förr. Med ett relativt 
måttligt uppbåd av rör kunde man få fram 
ett statistiskt underlag som räckte till för 
att man skulle kunna rita upp en kurva 
över felintensitetens tidsberoende - och 
denna kurva visade en anmärkningsvärd 
likhet med badkarskurvan, med den enda 
skillnaden att botten i »badkaret» snarare 
var rund än flat. 

Accelererad provning av papperskonden
satorer visar däremot en felintensitet, som 
först avtar och sedan håller sig konstant. 

Samstämmiga uppgifter från dem som 
provat stora antal av transistorer, tyder på 
att dessas felintensitet är monotont avta
gande. 

Felintensiteten hos glödlampor följer 
inte heller badkarskurvan. Diagrammet i 
fig. 2, som är hämtat ur en bok av S Ogren" 
visar hur det gick med 1500 glödlampor 
som provades i 3200 timmar. Före 1200 
timmar inträffade inte ett enda fel, men ef
ter 3200 timmar var varenda lampa sönder. 
Diagrammet är en utmärkt illustration till 
skillnaden mellan begreppen felfrekvens 
och felintensitet. Efter 2400 timmar mins
kade felfrekvensen, men det berodde helt 
enkelt på att lamporna började ta slut. 
Felintensiteten, som ju räknas med anta
let överlevande som bas, ökade i själva 
verket under hela provet. 

Sammanfattning 
När det gäller moderna komponenter vet 
vi oftast mycket litet om hur felintensite
tens tidsfunktion ser ut. I de fall där vi vet 
något konstaterar man ofta att tidsfunk
tionen inte liknar badkarskurvan. Ibland 
saknas den ena väggen i badkaret, ibland 
den andra. Ibland finns där ingen flat bot
ten, utan den ena väggen börjar där den 
andra slutar. 

Om man sätter ihop en apparat av dessa 
komponenter, brukar apparaten ändå på 
något märkvärdigt sätt följa badkars
mönstret i stora drag, på så sätt att några 
komponenter står för de tidiga felen, and
ra för utnötningsfelen och andra åter för 
»badkarets botten». I nästa nummer kom
mer vi att behandla teorin bakom badkars-
kurvan. • 
1 öGREN, S: Driftsäkerhet hos militära va
pensystem. Stockholm 1963, Kungl. Flygför
valtningens Underhållsavdelning. 
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ELEKTRONIK ENKELT FÖRKLARAT 

Praktiskt O"" transistorer 

E n transistor är sammansatt av tre skikt 
av halvledande material, de tre skikten be
nämnes emitter, bas och kollektor. En till
ledningstråd är anordnad till vart och ett 
av de tre skikten för anslutning av dessa 
till yttre kretselement. I fig. la-d) visas 
olika utförandeformer av transistorer. 

Karakteristiskt för transistorn är att 
man kan kontrollera en ström som flyter 
mellan emitter- och kollektorskikten med 
en ström som tillföres mellan emitter- och 
basskikten. Inom vissa gränser är denna 
ström mellan kollektor och emitter - kol-

lektorströmmen, som den kallas - propor· 
tionell mot den ström som tillföres mellan 
emitter och bas, basströmmen. Viktigt är 
att man med basströmmen kan styra en 
kollektorström som är betydligt starkare 
- 10-100 ggr starkare - än basström· 
men. 

Det finns två slag av halvledarmaterial : 
av N-typ och av P-typ. I halvledarmaterial 
av N-typ leds strömmen huvudsakligen av 
negativa laddningsbärare, i halvledarma
terial av P-typ sker strömtransporten hu
vudsakligen med positiva laddningsbärare. 

I gränsskiktet mellan N- och P-ledande 
halvledare uppstår ett spärrskikt, så be
skaffat att ström huvudsakligen kan pas
sera i riktning från P- till N-materialet. 

NPN. och PNP.transistorer 
Fig. 2a visar hur en s.k. NPN-transistor 
är uppbyggd: två skikt av halvledarmate
rial av N-typ är anbringade på ömse sidor 
om ett skikt av halvledarmaterial av P-typ. 

P .g.a. de mellan P- och N-materialen ut
bildade spärrskikten kommer en NPN
transistor att i princip bestå av två dioder 



Transistorns egenskaper och verkningssätt kan på ett uttömmande sätt för

klaras med utgångspunkt i halvledarfysikaliska fakta. Men det är säkert inte 

så många tekniker som efter en sådan lektion känner sig bättre rustade att 

handskas med transistorer. I denna artikel genomgås enbart hur transistorn 

beter sig i praktiska kopplingar i elektronisk apparatur, artikeln bör därför 

ge åtskilligt i utbyte för tekniker som funderar på att börja syssla praktiskt 

med transistorer. 

med »katoderna» vända mot varandra, se 
fig. 2b. I fig. 2c visas symbolen för en 
NPN·transistor. Observera att emitterpi· 
len är vänd åt samma håll som emitter
basdioden! 

En PNP-transistor är uppbyggd på 
samma sätt som en NPN-transistor, skill
naden är att halvledarskikten av N-typ har 
ersatts med skikt av P-typ, se fig. 3a. En 
PNP-transistor är därför också uppbyggd 
av två motvända halvledardioder, men i 
detta fall är dioderna vända med »ano
derna» mot varandra, se fig. 3b. I symbo-

Fig.l 

Olika typer av transistorer : aj Odlad eller dragen 
transistor. bj Legerad transistor; emitter- och kol
lektormaterialet har legerats in på . basskivan •. ej 
Mesa-transistor; hor 16ga kapacitanser och läm
par sig för höga frekvenser. dj Planartransistor; 
best6r aven tunn plan skiva, i vilken PN-över
gångarna ligger skyddade ovett oxidskik!. 

Fig. 2 

len för PNP-transistorn, fig. 3c, är emitter
pilen vänd mot basskiktet, dvs. i samma 
riktning som emitter-basdioden. 

För att få en transistor att arbeta behö
ver vi två strömkällor: en för bas-emitter
dioden och en för de två motställda dio
derna mellan kollektor och emitter. Båda 
strömkällorna skall normalt vara polvän
da, så att bas-emitterdioden blir förspänd 
i framriktningen. 

Det inses att eftersom bas-emitterdioden 
måste förspännas i framriktningen blir 
resistansen bas-emitter relativt lågohmig 

Fig 4 

oj NPN-transistarns uppbyggnad. bj Transistorn UBE 
kon uppfattas som uppbyggd av tv6 motriktade 
dioder med katoderna vända mat varandra . ej 
Symboler för NPN-transistorn; t .v. svensk, t.h . in-
ternationellt antagen symbol. Observera att pilen i 
symbolen markerar emitter-basdiodens framrikt-
ning. 

Fig. 3 Fig 5 
aj PNP-transistarns uppbyggnad. bj Transistorn 
kan uppfattas som uppbyggd av tv6 motriktade dio-
der med anoderna vända mot varandra . ej Symbo-
ler för PNP-transistorn; t.v. svensk, t.h. internatio-
nellt antagen symbol. Observera att pilen i sym
bolen markerar bas-emitterdiodens framriktning. 

Fig. 4 

Genom att emitter-basdioden i en PNP-transistor 
förspännes i framriktningen uppst6r en basström 
18 genom bas-emitterdioden; denna ström styr kol- UBE 
lektorströmmen le mellan kollektor och emitter. 

Fig. 5 

Genom att emitter-basdioden i en NPN-transistor 
förspännes i framriktningen uppst6r en basström 18 , 

denna ström styr kollektorströmmen lo. 

le 

+ 
-_ EcE 

(av storleksordningen 1-2 kohm). Å and
ra sidan blir resistansen mellan emitter 
och kollektor relativt högohmig (av stor
leksordningen 10-100 kohm) enär ju en 
av de motvända dioderna (bas-kollektor
dioden) ligger förspänd i backriktningen. 

Basförspänningen 
Om emitter-basdioden förspännes i fram
riktningen, se fig. 4 resp. fig. 5, kommer 
en ström att flyta genom bas-emitterdio
den. Samtidigt kommer, p.g.a. att basskik
tet är mycket tunt, en strömgren att ut
bildas genom de motvända dioderna från 
emitter till kollektor - detta trots att bas
kollektordioden är förspänd i backrikt
ningen. Totala strömmen genom emitter
tilledningen blir summan av basström plus 
kollektorström. Förhållandet mellan kol
lektorström och basström benämnes lik
strömsförstärkningsfaktorn och betecknas 
med hFEI• 

För att få en PNP-transistor att bli le
dande mellan emitter och kollektor måste 
tydligen basen göras negativ i förhållan
de till emittern, i en NPN-transistor måste 
däremot basen då göras positiv i förhållan
de till emittern. 

Belastningsmotståndet 
Strömmen som passerar genom transistorn 
mellan kollektor och em\tter brukar ledas 
genom ett belastningsmotstånd, kollektor· 
motståndet RK , se fig. 6. Den ström som 
flyter genom transistorn mellan kollektor 
och emitter orsakar då ett spänningsfall 
U K över RK , så att spänningen över tran· 
sistorn U GEl minskar. Spänningen U GE 

brukar tas ut som utgångsspänning, denna 
utgångsspänning kommer tydligen att 
minska om den påförda basströmmen ökar, 
eftersom ju kollektorströmmen är propor
tionell mot basströmmen. 

Om man nu utgår från att basströmmen 
IB är proportionell mot den pålagda in
gångsspänningen Uin kommer tydligen 

. U VE att öka i samma proportion som Uin 

minskar och vice versa. 
Men är verkligen l B proportionell mot 
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Uin? Ingångsspänningen läggs ju över en 
i framriktningen förspänd diod, vars resi
stans varierar allt annat än linjärt med på
lagd spänning! Svaret är att l B blir pro
portionell mot Uin om Ui ,. utgöres aven 
spänningskälla som är högohmig i förhål
lande till resistansen i emitter-basdioden. 
Man kan då försumma inverkan av emit
ter-basdiodens varierande resistans. 

Bottning och spärrning 
Om man i en transistorförstärkare enligt 
fig. 6 ökar basströmmen över en viss gräns 
kommer kollektorströmmen till slut att nå 
ett mättnadsvärde. Ökad basström medför 
då inte någon motsvarande ökning av kol
lektorströmmen. Transistorn säges vara 
bottnad och den spänning som då kan mä
tas mellan kollektor och emitter, »botten
spänningen», är mycket liten, 0,5-1 V. 

Om basströmmen minskar, minskar kol
lektorströmmen. Kollektorströmmen mins
kar ända till den punkt vid vilken bas
emitterskiktet får otillräcklig förspänning 
för att vara i ledande tillstånd. Detta in
träffar vid 0,1-0,5 V mellan bas och emit
ter. Därvid har kollektorströmmen minskat 
till praktiskt taget O. En karakteristisk 
läckning kollektor-emitter hindrar dock 
kollektorströmmen att minska helt och 
hållet till O. 

Om bas-emitterdioden förspännes i back
riktningen kan basströmmen minskas till 
O. När basströmmen är reducerad till O 
säger man att transistorn är spärrad. 

Linjärt utstyrningsområde 
Mellan nyssnämnda gränser för spärrning 
och bottning är kollektorströmmen l a i 
stort sett proportionell mot basströmmen 
IB och samtidigt hFE gånger starkare. Ge
nom att på förspänningen bas-emitter över
lagra en växelspänning kan man få varia
tioner i basströmmen. Dessa ger exakt sam
ma variationer i kollektorströmmen, men 
då denna är betydligt kraftigare än bas
strömmen kan man över belastningsmot
ståndet RK i kollektorkretsen erhålla en 
växelspänning som utgör en förstärkt kopia 
av den på basförspänningen överlagrade 
ingångsväxelspänningen. 

Förspänning för transistorn i 
switchkopplingar 
Om man för en PNP-transistor vill ha ne
gativ förspänning på basen för att tran
sistorn normalt skall vara bottnad, kan 
man använda en spänningsdelare R1+ R2 
över en spänningskälla som har sin posi
tiva pol ansluten till emittern, se fig. 6. 
Man kan tydligen använda samma spän
ningskälla som användes för spänningen 
mellan kollektor och emitter. 

För att en i framriktningen förspänd 
transistor skall spärras fordras en ingångs
spänning via C som skall skifta basspän
ningen till ett positivt värde och som skall 
övervinna den negativa förspänning som 
påföres via R1 och R2. Den spännings
amplitud som erfordras för spärrning 
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Bottenspänning 

O ..--:,==""t~-,;:t ==-

Schema för switchkoppling med PNP-transistar, dör transistorn normalt är bottnad. En ingångspuls som 
gör basen negativ i förhållande till emittern åstadkommer att PNP-transistarn blir spärrad under pulstiden. 

+ ~--~~~------+----1~B~tt .... 
~ O enspaNllng 

+ U 
O BE ~

. tt 

Fig . e 
Schema för switchkoppling med NPN-transistar, dör transistorn normalt är bottnad. En ingångspuls som 
gör bosen positiv i färhållande till emittern åstadkommer alt transistorn blir spörrad under pulstiden. 

+ 

O-t-f--H-l----

Fig . 10 

Schema för PNP-transistor i linjär förstärkarkoppling. lämplig bosförspänning UBE erhålles genom att 
resistansvärde! för R1 justeras. 
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Fig. 7 

Schema för switchkoppling med PNP-transistor, där transistarn normalt är spärrad. Spärrningen häves med 
hjälp aven negativt riktad ingångspuls U'n' 

}lL unr 
T ~ r-1~-+~-t-t-f 

O U~ 
1 2 

6-__ ..... __ 6-I:~{-+ __ L-_ ..... ___ ... Bottllllspänning 

Fig . 9 

Schema för switchkoppling med NPN-transistor, där transistorn normalt är spärrad. En ingångspuls som 
gör basen positiv i förhållonde till emittern åstadkommer olt transistorn bottnar under pulstiden. 

r 

Fig. 11 

Rl 

R2 
-;-ECE Uut 
T 

Genom att i kopplingen i fig . 10 ersätta Rl med en 
spänningsdelare Rl + R2 och samtidigt infoga ett 
motstånd RE i emitterkretsen erhålles en automatisk! 
verkande stabilisering av transistorns arbetspunkt. 
RE avkopplas ev. med en stor kondensator CE. 

Fig . 12 

Vid Iransformatoringång på linjär förstärkare med 
transistor kan lämplig basförspänning erhållas på 
detta sält med spänningsdelare Rl + R2. R2 avkopp. 
las med en kondensator vars reaktans vid arbets
frekvenserna är < 10 ohm. 

måste självfallet vara större än den nega
tiva förspänningen U BE' 

Utgångsspänningen UCE kommer tydli
gen i denna koppling att variera mellan 
några tiondels volt vid bottning och vara = 
= EOE vid spärrning. 

Om switchsteget i fig. 6 normalt skall 
vara spärrat och skall drivas till bottning 
då en ingångs puls Uin påföres, måste man 
som visas i fig. 7 ha en extra spännings· 
källa för U BE med negativa polen ansluten 
till emittern. Den påförda pulsspänningens 
amplitud måste vara tillräcklig för att 
övervinna den positiva spärrförspänningen 

. och driva transistorn till bottning. 

En NPN·transistor är som ,redan visats 
en slags pendang till PNP·transistorn. 
Den arbetar på samma sätt som PNP-tran
sistorn, men måste ha arbetsspänningar 
med motsatt polaritet mot de som påföres 
PNP-transistorn. 

I fig. 8 visas en switchkoppling för en 
NPN-transistor som normalt skall vara 
bottnad. För detta ändamål fordras det att 
man har en spänningsdelare Rl+R2 över 
samma spänningskälla som den som ut
nyttjas för kollektor-emitterförspänningen. 
För att växla denna switch-transistor från 
bottnat till spärrat tillstånd fordras det en 
ingångsspänning via C som skall skifta 
basspänningen till ett negativt värde, som 
skall övervinna den positiva förspänning 
som påföres via Rl och R2. Den spännings
amplitud som fordras för spärrningen mås
te givetvis vara större än den positiva för
spänningen. 

Om man i stället i switchsteget i fig. 8 
vill ha transistorn spärrad i normalläge 
måste man förspänna transistorn med en 
separat spänningskälla U BE, som ger ba
sen en negativ förspänning via spännings
delaren Rl och R2. Den påförda pulsspän
ningens amplitud, som måste vara så rik
tad att basen blir mera positiv än emit
tern, måste vara tillräckligt stor, dels för 
att övervinna den negativa förspänningen, 
dels för att driva transistorn till bottning. 

I kopplingen i fig. 9 kan vi anta att 
switchtransistorn (av NPN-typ) normalt 
spärras med en basförspänning U BE av 
-l till - 2 V. När transistorn är spärrad 
är spänningen U OE över transistorn = bat
terispänningen EOE som vi kan anta vara = 
=+10 V. Om ingångskretsen påföres en 
positiv 10 V-puls (Ui ,,) som gör basen po
sitiv i förhållande till emittern, kommer 
bas-emitterdioden i transistorn att bli för
spänd i framriktningen, transistorn leder 
då och kollektorströmmen ökar t.ex. från 
O till 10 mA. Är då RK=l kohm, ökar 
spänningsfallet över RK till ca 10 V och 
U OE blir = O V (=bottenspänningen). 
När basspänningen återgår till »vilonivån» 
och transistorn åter spärras, blir 10 = O och 
U OE blir åter = + 10 V i förhållande till 
emittern. I detta exempel är amplituden 
för utgångs- och ingångssignalerna lika, 
någon förstärkning erhålles inte, man har 
endast en invertering eller polväxling av 

~ 116 
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ELEKTRONISK 

Ny serie datamaskiner från leT 

Den 29 september i år annonserade det 
engelska företaget International Comput
ers and Tabulators Ltd_ en ny serie data
maskiner, ICT 1900_ Karakteristiskt för 
datamaskinerna i den nya serien är fram
förallt att de kan byggas ut; man kan t.ex_ 
utvidga mindre maskiner steg för steg ge
nom att byta ut centralenheten mot en 
större och öka den perifera utrustningen_ 
Tack vare systemets enhetliga funktioner 
fordras ingen nyprogrammering efter en 
sådan utvidgning utan de program som 
användes för den mindre anläggningen 
kan även användas för den större_ 

Multiprogrammering 
I de större datamaskinerna som ingår i 
serien finns möjligheter till multiprogram
mering, varigenom upp till 16 olika pro
gram kan bearbetas samtidigt utan att någ
ra speciella hänsyn behöver tas vid pro
grammeringen och utan att det förekommer 
någon risk för sammanblandning av de 
samtidigt bearbetade programmen. 

Möjligheten till multiprogrammering in
nebär att maskintiden kan utnyttjas mera 
effektivt. Dessutom behöver inte den som 
vill ha ett problem omedelbart behandlat 
vänta tills dess att det pågående program
met körts färdigt, utan maskinen kan 
omedelbart matas med det nya program
met och bearbeta detta oberoende av tidi
gare påbörjad programbearbetning. 

Centralenheterna 
I ICT 1900-serien ingår 7 olika centralen
heter. Av dessa är tre enheter speciellt av
sedda för teknisk-vetenskaplig databehand
ling, medan de fyra övriga enheterna 
främst är avsedda för administrativ data
behandling, se tab. 1. Alla utom de två 
minsta centralenheterna, typ 1902 och 
1903, är utrustade med möjligheter för 
multi programmering. Samtliga centralen
heter har utbyggbara interna kärnminnen, 
lagringskapaciteten för de olika typerna 
framgår av tab. l, liksom minnescykeltid 
och den tid centralenheterna behöver för 
att utföra olika räkneoperationer. 

De båda minsta centralenheterna är ut
rustade med 8 datakanaler (in- och utmat
ningskanaler) . Antalet kanaler är dock inte 
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avgörande för hur stort antal perifera en
heter som kan anslutas till centralenheten. 
Det går t.ex. bra att via en kontrollenhet 
ansluta flera bandstationer till en och 
samma datakanal, och med en s.k. multi
plexenhet kan man till centralenheten an
sluta upp till 63 kommunikationslinjer till 
en enda datakanal i centralenheten. 

De båda centralenheterna 1904 och 1905, 
den senare avsedd för teknisk-vetenskaplig 
databehandling, är utrustade för multipro-

Fig . L 

grammering. Dessa båda centralenheter 
kan arbeta med upp till fyra huvudpro
gram samtidigt, vilka vardera kan inne
hålla två underprogram. Både typ 1904 
och 1905 är utrustade med 18 långsamma 
och 5 snabba datakanaler. De långsamma 
kanalerna är avsedda för anslutning till 
sådan perifer utrustning som remsstansar, 
remsläsare, kortstansar etc., medan de 
snabba kanalerna är avsedda att anslutas 
till bandstationer, skivminnen o.d. 

En liten datamaskinanläggning i den nya leT 1900-serien. Anläggningen består av (fr. v.) centralenhet, kan
solskrivmaskin, remsstans, remsläsare samt radskrivare. 

Fig. 2 

Blockschema, visande vilka olika typer av perifera enheter som kan anslutas till centralenheterna den 
nya leT 1900-serien. 

Fig . 3 

Medelstor datamaskinanläggning, bestående av (fr. v.) kartläsare, kortstans, konsolskrivmaskin, 4 band
stationer, centralenhet (längst bak), remsstans, remsläsare samt radskrivare. 



DATABEHANDLING 

Centralenheterna typ 1906 och 1907, av 
vilka typ 1907 är avsedd för teknisk-veten
skaplig databehandling, kan samtidigt be
arbeta upp till 16 samtidiga program, vilka 
vardera kan innehålla upp till 3 underpro
gram. Båda enheterna har 18 långsamma 
kanaler. Snabba kanaler kan erhållas i 
obegränsat antal. 

Den sista centralenheten i serien, som 
har typbeteckningen 1909, är speciellt av
sedd för teknisk-vetenskaplig databehand-

Fig 2 

[OJ 
[!l 
~ 
e 
Dokumentlösa,.e 
för MICR 
I . '200 dokument · 

r minut 

Trumminnen 
131.000,524.000 
.lIer- '2.097.000 
tecken 

INORGAN 
Hålrems!ösore 
:500 ener 1000 tecken 
per sekund 

Kortlösore 
300 ellu900 kort 
pu minut 

Frågestolion 
10 tecken 
per sekund 

----~--------~ 

Skivminne med 
utbytbar-o skivpackal" 
4.03 -16,12 miUone,. tecken 
MedeJacuuHd 87,5 miUsek. 

[IgJ 
. . 

ling. Den kan samtidigt bearbeta 4 pro
gram som vardera kan ha 2 underprogram. 
Till skillnad från de övriga centralenhe
terna har denna centralenhet två remsstan
sar och två remsläsare inbyggda. 

Perifer utrustning 
Som ingångsmaterial till ICT 1900 kan 
användas hålkort eller hålremsor. Till da
tamaskinen kan även anslutas en läs- och 

DATATRANSMISSION 

Telegraflinjer 
10 tc~tken 
persf!kund 

Telefonlinjer 
100 tecken 
per nkund 

Centralenhet 
1902,1903,1904 
1905,1906,1907 
eller 1909 

Andro dataterminaler 
10 tecJcen 

per sekund 

YTTRE MINNEN 
Skivminnen 
~1-1'26 miljoner 

,.tuken. Medel
CICCeSIotid '2.20 
milli.ek 

~ 

Magnetband 
20.800 tecken/sek 
41.700 .. .. 
64.000 • 

~' 

sorteringsmaskin för dokument med mag
netisk skrift, denna maskin har en arbets
hastighet på 1200 dokument/minut. Dess
utom kan s.k. frågestationer förekomma 
som inorgan. Utgångsmaterialet kan utgö
ras av hålkort, hålremsa eller erhållas på 
radskrivare. Till ICT 1900-serien hör en 
radskrivare som har skrivhastigheten 1350 
rader/ minut. 

Till centralenheterna i ICT 1900-serien 
kan man ansluta flera olika typer av yttre 

UTORGAN 
Plott~1""S tör 
grofi5k pruentotion 

TV - .kärmar för 
vi.uetl,",",,"foUon 

H61remsstansal'" 
no tecken 
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Sammonkopplil'l9 
med andra data· 
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1_6.000 lecl<on' ..... 
1004 dotalänk 

HålkomstQllSQr 
100 ell.er )50 kort 
per minut 

RocHkrivare 
~O,600el."'50 
rader- per min ... t. 
96, ll0 el. 160 
,""ken per rad 

I· ·1 
[§ 
[Ej] 
BJ 
~ 

. ~-Mognetband . 
96.000 tec;.ken/_ . . 
Upptil/'24bQ~ 
... 3~,. 

[BJ Magnelisld kort_ 
. )40- 2.1'00 mi!jorMr 

tedten. MedI!Iaccesf. ... 
_ tid )2) mmMk. 
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Tab. 1. Tekniska data för de olika centralenheterna 

Typ 1902 

Minnescykeltid (/Ls) 6 

Intern minneskapacitet 4096 
(ord om 16 bitar) 8192 

16384 

Datakanaler: 

långsamma 
snabba 
allmänna 8 

Tid för olika räkne· 
operationer: 

addition/subtraktion 18/Ls 
multiplikation 1,5 ms 
division 2,3 ms 

Antal huvudprogram 
som kan bearbetas 
samtidig; 

'Avsedd för teknisk.vetenskaplig databehandling. 

minnen. Bl.a. finns bandstationer, som har 
en arbetshastighet på upp till 96 000 tec· 
ken/s. Av ytterligare yttre minnen kan 
nämnas ett skivminne med utbytbara skiv
packar och med en lagringskapacitet på 

Översättning med datamaskin 

På världsutställningen i New York demon
strerade IBM bl.a. hur man kan använda 
datamaskiner för översättning från ett 
språk till ett annat. För detta ändamål 
har företaget i samarbete med det ameri
kanska flygvapnet utvecklat ett speciellt 
minne, vars lagringsmedium består aven 
rund plastskiva, på vilken man fotografiskt 
registrerar kodade ord och fraser på det 
språk som skall översättas. Varje ord be
står aven serie svarta rektanglar som är 
så små att det på en enda skiva kan rym_ 

mas ca 200 000 ord och dessas översätt
ning till annat språk, se fig. 

Den text som skall översättas inläses till 
datamaskinen med en skrivmaskin. Den 
som skriver på denna maskin behöver inte 
nödvändigtvis kunna det språk som skall 
översättas, man behöver endast göra en av
skrift av texten. 
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leT 1900·serien 

1903 1904 1905' 

2 2 

8192 8192 8192 
16384 16384 16384 
32768 32768 32768 

1& 18 
5 5 

8 

7/Ls 7/Ls 7/Ls 
650 ILS 40/Ls 40/Ls 
900/Ls 44/Ls 44/LS 

4 4 

upp till 16,12 milj. tecken. En nyhet är 
ett s.k. kortminne, bestående av magne
tiska kort, med vilket man kan erhålla en 
lagringskapacitet på 5400 milj. tecken, för
delade på två datakanaler. 

I minnet sker avläsning från lagrings
skivan genom att skivan får rotera fram
för en rörlig ljusstråle. När en mening ma
tas in till datamaskinen »uppsöker» ljus
strålen varje ord i meningen på plastski
van. När ljusstrålen »hittat» det rätta or
det matas denna information till datama
skinen som ger en exakt översättning. Sök
ningen av ett ord tar endast ca 1/40 s. 
Översättningen utskrives därefter automa
tiskt på en skrivmaskin. 

Fig. l 

Detaljförstoring av den plastskiva med kodad foto. 
grafisk registrering av ord och fraser, som används 
som lagringsmedium i det speciella minne som IBM 
utvecklat för användning vid översättning med 
hjälp av datamaskiner. 

1906 1907' 1909' 

1,1-2,25 1,1-2,25 6 

32768 32768 16384 

... ... 32768 
262144 262144 

18 18 18 
obegränsat obegränsat 

2,5 ILS 2,5/Ls 18/Ls 
11,25/Ls 11,25 ILS 67 ILS 

18 ILS 18 ILS 71 /LS 

16 16 4 

Till IeT 1900-serien kan även erhållas 
presentationsenheter för visuell presenta
tion av erhållna resultat på katodstrålerör. 
Likaledes finns »plotters» för grafisk pre
sentation, t.ex. för uppritning av kurvor. 



Nu har 
alla Westinghouse 
JEDEC halvledare 
denna livstids-garanti: 
Westinghouse garanterar ersättning till den ursprung

lige köparen i form av repafdtion eller matcrialutbyte. 

fritt fabriken, för alla fel i utförande eller material på 

varje kiselhalvledare av JEDEC-typ. Garantin gäller 

under hela livslängden på den utrustning i vilk'.!l1 den 

ursprungligen installerats, förutsatt att denna används i 

enlighet med av fabrikanten angivna driftsdata och 

enligt allmänt vedertagna tekniska principer. 

Denna garanti gäller tillsvidare för hah ledare som 

levererats från fabriken efter den 1 april 1964. Garantin 

täcker alla Westinghouse's ansvarstaganden beträffande 

n:imnda produkter. Den enätter lt1a andra specihcerade 

och underförstådda garantier. WestinghQuse ansvanr 

icke för några följdskador 

Finns hos 
NORDISKA ELEKTRONIK 
Drottninggatan 24. Stockholm C 
Tel. 208380 - 217880 

Ni kan vara trygg 
001 det är 'Westinghouse 

Westinghouse Electric International Company, 
200 Park Avenue, New York 10017, USA 

Rep,.esentant ; Danma,.k: 

A/S Nordisk Elektronik, Danasvej 2, Köpenhamn V, Tel. EV A 8285. 
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Stor datamaskinanläggning 

IBM har vid sin datacentral i Stockholm 
installerat en datamaskinanläggning, som 
är den största datamaskinanläggning som 
f.n. är i drift i Skandinavien. Anläggning
en består av två datamaskiner: en 
IBM7044 och en IBM1401, av vilka den 
senare används som s.k. satellitmaskin för 
inmatning av program och data samt för 
utmatning av färdiga resultat. Överföring
en av data mellan de båda maskinerna sker 
via magnetbandstationer, vilka läser och 
skriver data med en hastighet av 60 000 
tecken/ s. 

IBM7044 är en snabb binär datamaskin 
som arbetar med fast ordlängd. Maskinens 
kärnminne har en lagringskapacitet på mer 
än 32000 ord, accesstiden är 2 flS. Central
enheten innehåller kretsar för s.k. räkning 
med flytande komma i enkel och dubbel 
precision. I den perifera utrustningen in
går 14 magnetbandstationer av vilka 4 är 
omkopplingsbara mellan de båda datama
skinerna och 10 är fast anslutna till 
IBM7044. Vidare innehåller anläggningen 
2 hålkortsläsare och -stansar, 2 radskriva
re, ett yttre kärnminne för IBM1401 och 
remsläsare. 

~90 

Fig. l 
IBM :s datamaskinanläggning IBM704411401 , sam är den största datamaskinanläggning sam f.n. är i drift i 
Skandinavien. I förgrunden manöverenheten för IBM7044. 

FERRANTI 

Generalagent 

SEALED BEARINGS D SEALED WINDINGS D SPECI
FICATlON E.L. 1892 O STAlNLESS STEEL CONSTRUC
TION D SUPER EFFICIENCY D SHAFTS, TERMINA
TlONS & SPECIAL DESIGNS TO CUSTOMER REQUIRE
MENTS. 

Sample performance data from our range of frame sizes 7 to 20 

I I RAT ED I l FRAME SIZE SPEED TORQUE EFFICIENCY WINDING 
R.P.M. GM. CMS. 0/0 

SIZE 11 
FOR 115 OR 

21,000 80 65 SINGLE SPEED 

200 VOlT 10,800 90 70 SINGLE SPEED 
3 PHASE 400 els 

OPERATION 10,000 60 60 TWO SPEED 

22,000 60 65 

Ferranti Precision A.c. Induction Motors are manufac
tured in N.A.T.O. and International frame sizes. They are 
fully approved by the United Kingdom Ministry of 
Aviation to Specification E.L. 1892, which requires a 
minimum operational life on full load of 1,000 hours in 
an ambient temperature range of -65°C to +85°C at 
altitudes up to 60,000 ft (18,300 metres). 

FERRANTI LTD: fERRY ROAD, EDINBUR6H 5, SCOTlAND. 

BERGMAN & BEVING AB 
Fack, STOCKHOLM 10_ Tfn 08/6792 60 
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Rustrak 
miniatyrskrivare 
mäter och 
registrerar: 

• ström 
• spänning 
• effekt 
• temperatur 
• fuktighet 
• varvtal 
• töjning 

• vikt 
och mycket annat 

Rustrak mmiatyrskrivore 
finns för 1, 2 och 4 kanaler 
och kon levereras i en 
mängd olika utföranden, 
bl.a. med 
fönsterlucka för notering 
utlöpande, avrivbart diagram 
specialskolor 
alormkontakter 
förstärkare 
reglerfunktion 
styrd registrering 
batteridrift 
99 olika pappershastigheter 

RUSTRAK 
rninialyrskrivare 

Rustrak 
mInIatyr
skrivare 
modell ae 
0-1 mA = .± 2 '}'o 
Ri 100 ohm 

220 V 50 pIs 
pappershastighet l"/tlm. 
mått 92 x 145 x 105 mm 
pris kronor 660 

4·kanals 
impulsskrivare. 

2.kanals skrivare Skrivarna kon förses Skrivaren kon användas portabelt eller monteras infälld 

MM 1/64 

med utlöpande, med fönsterlucka i panel. 19" standard·panel med .hål för två, tre eller 
avrivborr diagram. för notering. fyra skrivare finns som tillbehör. 

Vi sänder gärna utförlig katalog och priJIista på begäran . 

. AB ZANDER & INGESTRÖM 
Avd. Mätare och Instrument 
Box 12088, Stockholm 12 
Tel. 08/540890 
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Systemet är monitorstyrt, vilket innebär 
att det styrs av ett övervakande program. 
Därigenom har de flesta manuella opera· 
tioner kunnat elimineras. Systemet kan 
programmeras med flera av de vanligaste 
s.k. lättkodningsprogrammen, t.ex. Fortran 
och Cobol. 

IBM:s datacentral utför databehand
lingsuppdrag ; vid datacentralen finns bl.a. 
avdelningar för systemanalys och teknisk
vetenskaplig databehandling, vilka står till 
kundernas förfogande. 

Datamaskin från Marconi 

På utställningen Instruments, Electronics 
and Automation Exhibition (IEA) som 
hölls i London under tiden 25-30 maj i 
år visade Marconi Company Ltd. en ny li
ten datamaskin i experimentutförande. 
Den nya datamaskinen, som fått beteck
ningen :.Myriad», är avsedd för lufttrafik
kontroll och för militära ändamål. Datama
skinen är delvis uppbyggd med mikrokret
sar, vilket gör att den fått synnerligen 
blygsamma dimensioner, se fig. Tekniska 
data för maskinen och uppgift om när den 
kommer på marknaden föreligger ännu 
inte. 

lipot 
VÄRLDENS STÖRSTA PROGRAM 
AV 
PRECISIONSPOTENTIOMETRAR 
Ur programmet i övrigt 
1-40 varvs precisionspotentiometrar 
Servopotentiometrar 
Steglösa trimpotentiometrar, okänsliga 
för fukt och för temperaturer upp till 
2QO°C 
Servomotorer och -system 
Differentialtra nsformatorer 
Hallgeneratorer 
Fördröjningslinjer 

® 

VI LAGERFÖR SAMTLIGA VÄRDEN 
AV ALLA VANLIGAST FÖREKOMMANDE 
STANDARDPOTENTIOMETRAR 
Till institutioner och registrerade firmor 
sänder vi gärna kataloger, specialpro
spekt och tekniska specifikationer. 

Utställning och försäljning i Göteborg: 
AB TEKNOVAC, Rosenhillsgatan 2, 
Göteborg S, Tel. 20 97 87 

Standard linearitetstolerans 0,25 <7"0, 0,1<7"0, 0,05 <7"0 

Typ A. 10 varvs standardpotentiometer. Marknadens mest sålda 
flervarvspotentiometer med lOCO-delad precisionsskala. Militär
testad - kvalitet och precision av högsta klass. 

Typ 7216. 10 varvs miniatyrpotentiometer med l0c0-delad skala 
för begränsade utrymmen. Dimensioner 22x37 mm. Trots minia
tyriseringen en precisionskomponent med mycket hög kvalitet. 

AB NORDQVIST & BERG, Snoilskyv. 8, Stockholm K, Tel. Växel 520050 

90 ELEKTRONIK 6 """ 1964 



BROWN BOVERI säljer nu: 

MIKROBRYTARE 
PETERCEM 

BRYTARE MED: 
Hög kvalitet 
Lång livslängd 
Hög elektrisk kapacitet 
Lågt pris 

BRYTARE FÖR: 
Standardbruk 
Flyg 
Elektronik 
Industri 

BROWN BOVERI LYaN . 

I tabellen nedan angives värden för max. strömstyrka. Värdena gäller vid en manöverintensitet av 30 manövrer per minut. 

Modell MOM Modell M 

I 
Modell SP 

Modell C o. F1 Modell H Mini Extra tunn Okapslad 
Standard Mini Okapslad M I CM I M SP I E SP I ASP 

10A 250 V"" 2A 250 V"" 2A 250 V"" 5 A 250 V"" 3A 250 V"" 4A 250 V"" 7,5A 250 V"" 12,5 A 250 V"" 
15 A 125 V"" 5A 125 V"" 3A 125 V"" 10A125V"" 5A 125 V"" 8A 125 V"" 15 A 125 V"" 25 A 125 V"" 
8A 30V= 2A 30V= 2A 30V= 4A 30V= 2A 30V= 4A 30V= 6 A 30V= 15 A 30V= 

SVENSKA. ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET 

BROWN BOVERI 
Drottninggatan 50 -52 Stockholm C Telefon 232935 
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lYI E D I C I N S K 

Elektronisk utrustning för hjärtkontroll 

När en människa blir medvetslös, t.ex. ef
ter att ha drabbats aven högspännings
olycka, kan det vara svårt för tillskyndan
de hjälpare att avgöra om hjärtat arbetar 
eller inte. Det västtyska företaget Teldix 
Lu/t/ahrt-Ausrustungs GmbH har utveck
lat en liten apparat, med vilken man lätt 
kan kontrollera hjärtverksamheten. Appa
raten är så liten att den ryms i en förbands
låda, vikten är endast 375 g. 

När man skall använda apparaten klist
rar man eller spänner fast två elektroder 
på patienten, se fig. De elektriska signaler 
som hjärtverksamheten ger upphov till -

~94 

E L E KTRONIK 

11!LDI@ •• 

TELTRONIC ,FÖR EDRA ELEKTRO·KOMPONENTER 
RAF I-Jautz-Marquarclt-Hirschmann 
• Tryckknappar 

• Omkopplare 

• Strömbrytare 

• lamphållare 

• Glim- och glödlampor 

• Säkringshållare 

• Motstånd 
1126 S 2 

Schaleco-T echnik 
Elektrolytkondensatorer i 

• lågvoltsutförande 

• Högvoltsutförande 

• Aluminiumbägare 

• Aluminiumrör 

• Specialutföranden 

.. ~, 
• lågt pris - Kart 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. 
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Typ G 

TE 

General Controi 
• lN 1 låsbar rall 
• ID 10-2 10 varvig skala 
• CM-3 siffervisande skala 
• CPM-1S 10 varvig potentio

meter 
• CPl-1S S-varvig potentio

meter 
• CPK-1S 3-varvig potentio

meter 
• MN metallrattar 

WAKI 
WAKI Kellogschalter i 

• Miniatyrutförande 

• Normalutförande 

• Enligt DIN-normer 

• Med och utan låsning 

• För stark- och svag
ström 

• Kapslade och okops
lade 

le AB 
NY ADRESS 
HÄRJEDALSGATAN 56 

BOX 28, VÄLLINGBY 1. 

TELEFON 08/8753 00 - 8749 00 



.. Val av dämpsatskopplingar 

Man skiljer mellan två huvudtyper av kopplingar för dämpsatser, obalanserade och balan
serade. Om man bortser från förekomsten av eller bristen på symmetri har dessa båda 
dämpsatstyper identiskt utförande. 
Man kan även göra en ytterligare uppdelning av d,ämpsatskopplingarna i sådana med kon
stant och varierande impedans. 
Steg-potentiometrarna och L-kretsarna uppvisar konstant impedans endast från en sida och 
variabel impedans från den andra. Resterande kopplingstyper, T-brygga, T-träd och deras 
balanserade motsvarigheter, har däremot konstant impedans från båda sidor. 
När man skall välja koppling blir det alltid fråga om en kompromiss mellan sådana faktorer 
som kostnad, komplexitet och påverkan av samverkande kretsar. 
I mixerkopplingar av hög klass och avsedda för LF-området brukar man. som regel välja 
kopplingsvarianter med konstant impedans. Vid konstant impedans kan man noggrant an
passa den fasta dämpsatsen och förhållandena i en kanal påverkas inte av inställningen i 
någon av de övriga kanalerna. Denna fördel går förlorad om man använder kretsar med va
riabel impedans. Normalt är en dämpsats av stegtyp att föredra framför en potentiometer 
därför att impedansvariationen vanligen inte överstiger förhållandet 2: 1, och detta är mycket 
bättre än vad som är fallet hos en potentiometer. Det är dessutom att föredra att koppla 
sidan med konstant impedans till den fasta dämpsatsen om man vill uppnå ett optimalt för
hållande. 
Det bör speciellt framhållas att steg kopplingen och potentiometern uppvisar en viss inkopp
lingsdämpning. Storleken på inkopplingsdämpningen hos en steg koppling beror dels på hur 
den är konstruerad och dels på vilka impedansvariationer som kan tillåtas. Paintons dämp
satser är normalt konstruerade för att ge så liten impedansvariation som möjligt och de har 
följaktligen relativt hög inkopplingsdämpning. Huvudorsaken till inkopplingsdämpningen är 
det seriemotstånd som ligger inkopplat till löparen och som har till uppgift att reducera 
impedansvariationen. 
Paintons sätt att konstruera en stegkoppling bygger på att den karakteristiska impedansen 
skall vara lika med den önskade impedansen för den färdiga dämpsatsen. 
Seriemotståndet kopplas in för att öka impedansen från dess sida sett. 
Alternativt kan man göra stegkopplingen utan detta seriemotstånd, eller av sektioner med 
dubbla impedansen för den slutliga kopplingen varigenom seriemotståndet kan utelämnas. 
Stegkopplingen kan även sammansättas av L-länkar med eller utan seriemotstånd. 
Dessa senare alternativ ger samtliga lägre inkopplingsdämpning, men även sämre anpass
ning. Den lägsta inkopplingsdämpning som kan ernås med en modifierad stegkoppling är 
c:a 1,3 dB, och detta värde skall jämföras med 6 dB inkopplingsdämpning hos Painton 's 
standarddämpsatser . 

. Tillverkningsprogrammet av standardtyper är mycket brett och täcker de flesta behov. Två 
nya typer har nyligen utvecklats och är inom kort i produktion. Nedanstående dämpsatser 
kan erhållas i önskade dämpningar och impedanser. Högsta rekommenderade frekvens har 
angivits för respektive dämpsats. 

T 70 och 72 
Fasta block 
audio-frekv. 
0.1-35 db 

M och MO 
Variabel 0-20 steg 
~MHz 

8M 
Variabel ~o steg 
0-5 MHz 

EM2 
Variabel 0-60 steg 
audio-frekv. 

FLAT FADER 
Variabel 0-70 steg 
audio-frekv. 

75. 150. 600 fl imp. 
valfr i dämpning 
valfri imp. 

valfri dämpning 
valfri imp. 

Genom att sända oss 

valfri dämpning. 
valfri imp. 
lätt »gangbar. 
plug-in typ 

Ert namn och adress får Ni fortlöpande utförliga informationer 

om PAINTON :s kvalitetskomponenter 

SVENSKA PAINTON AB 
STOCKHOLM - ÅKERS RUNÖ TELEFON 0764/20110 

valfri dämpning 
valfri imp. 
plug-in typ 
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som är desamma som utnyttjas vid upptag
ning av elektrokardiogram - omvandlas 
i apparaten till en hörbar ton. Man erhål-

Portabel elektrokardiograf 

Det engelska företaget Newmark Instru
ments Ltd. har utvecklat en liten portabel 
elektrokardiograf. Elektrokardiografen, 
som har typbeteckningen »Cardette», väger 
endast 3,6 kg och har dimensionerna 
229X 154X 94 mm. Den är batteridriven 
och har ett inbyggt laddningsaggregat för 
den ackumulator som driver apparaten. 
Normalt är känsligheten l m V I cm, men 
med en inbyggd förstärkningskontroll kan 
känsligheten ökas med 60 %. Man kan 
därigenom förstora delar av EKG-kurvan 
om man vill göra detaljstudier av kurvans 
förlopp. • 

ler därvid en kontinuerlig information om 
hjärtat arbetar eller ej och behöver inte 
ständigt ta pulsen. Förutom vid olycksfall 

är apparaten användbar i alla situationer 
där man på ett enkelt sätt vill övervaka en 
persons hjärtverksamhet. 

ICKEFÖRSIÖRAN DE S Kl KlI JOCKLEKSMÄIN I NG 
P E R M A S C O P, nät- eller batteridrivna, för mätning av skikttjockleken på metal
ler. Mätområden valbara från ett fåtal .um till 10 mm. 
Mätnoggrannhet bättre än 3 % av mätvärdet. 

B E T A S C O P för mätning med högsta noggrannhet av praktiskt taget alla typer av 
skikttjocklekar på alla typer av basmaterial. Mätningen är baserad på betastrålars 
återspridning, som är proportionell mot atomnumret hos det bombarderade mate
rialet. 
Mätområdet sträcker sig från 0,1 .um och uppåt. Mätnoggrannhet upp till 1 % av 
mätvärdet. 
Instrumentet kan även användas för materialanalys. 

p O R O S C O P för detektering av porer i isolerskikt. 
Från 0,5 till 25 kV likspänning. 

S PE C IALUTR U STN I N GAR 

Kontinuerlig mätning av tjockleken av ex.-vis gummi-, plast- och pappersfolier. 

Kontinuerlig detektering av porer i isolerfolier. 

Permascop-anläggning för snabb statistisk utvärdering av mätvärden vid serie
kontroll. 

HENRY lNA'LLENBERG & CO, AB 
Birger Jarlsgatan 4, STOCKHOLM O. Tel.: 08/6791 50 
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om modern 
reglerings teknik 

METRAWATT MINIATYR.REGULA TORER 

Typ Tillsla~s-

I 
Mätnog-

I 
Egenför-

grannhet brukn. känslig et +% VA c :a 

PRM ±1,5% 2,5 

RO I ±0,5° C 0,5 

Den nya RO-regulatorn arbetar enl. poten
tiometerprincipen. Mätkrets: Växelströms
matad bryggkoppling för motståndsgivare 
PT-100, NI-100 eller liknande. Förstärkare: 
Av växelströmstyp med kippsteg. Tryckt 
koppling med transistorer. Inställning: Med 
två signallampor och 200 mm trumskala 
samt termisk återföring. Mätverkslös, robust 
uppbyggnad, extremt hög tillslagskänslighet 
och noggrannhet. 

1,5 

5 

Typ PRM och ~O 

Utföranden med vridspole- eller korsspolemät

verk för två eller tre kopplingsfunktioner. 

Heltransistoriserad avkänningsanordning och 

tryckta kretsar. Tillåten omgivningstemperatur: 

-10 till + 600 C. »Plug-in » matningsrelä . För

dröjningsfri regleringsfunktion. 

Skal- Front-Relä Givare längd mm ram mm 

Motstånds-
l -pol växl. eller termo- 61 96 X48 
0,5 A el~ment 
eller 
3-pol växl. 
6A Motstånds- 200 96 x 48 

, 
. 

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

SUNDSVALL 
Tel. 11 4275 

FALUN 
Tel. 17585 

Filialer: 

STOCKHOLM 
Tel. 21 1532, 
·33, -37, -40 

GöTEBORG 
Tel. 178360 

MALMö 
Tel. 29988 

Service-Reservdelar : 

VÄLLINGBY 
Tel. 870250 
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Problernhörnan sortering har maximal otur, så hamnar ett 
udda antal transistorer i varje fack. Då 
kommer det nämligen, sedan man plockat 
ut så många par man kan, att ligga en 
överbliven transistor i varje fack. Om man 
vill ha 500 matchade par bör man alltså, 
för att vara absolut säker på att lyckas, 
köpa hem 1030 stycken transistorer. 

Problem nr 4/64 
gällde matchning av transistorer. Transis· 
torerna skulle matchas med avseende på 
strömförstärkningsfaktorn hpl!! dels vid 
10 = 10 mA, dels vid 10 =100 mA. Ström· 
förstärkningsfaktorerna för de två transis
torerna i ett par fick inte skilja mer än en 
faktor 1,3 vid någondera strömmen. Sprid
ningen var rätt stor från börj an: 

hUl!! vid 10 = 10 mA: 40-145 
hUl!! vid 10 =100 mA: 25-110 

Det tillvägagångssätt som föreslogs var 
att transistorerna skulle uppdelas i fack. 

Fig 1 

t 110 

hFE(lXlmA) 85 

66 

51 

40 

31 

25 
40 52 67 87 . 112 145 

-hFE(lOmA) 

Frågan var hur fackindelningen skulle gö
ras, och hur många transistorer man måste 
köpa hem för att säkert få ihop till 500 par. 

Vi vet inte om det berodde på att pro
blemet var av den mera ovanliga sorten 
eller att läsarna under semestertiden hade 
annat att tänka på - i alla fall var det 
ingen som skickade in någon riktig lös
ning. Fackindelningen kan t.ex. göras så 
som visas i fig. L 

Man får totalt 30 olika fack. Två tran
sistorer som hamnar i samma fack måste 
alltid utgöra ett par. Om man nu vid en 

Fig 2 

(f) cp) &J &J &J cp) 
@)0®&>@(2) 

64 J2 16 8 4 2 1 

~~~ 
V/UV,~WDI~Y-

I I I . 

Det nya problemet är insänt av Lennart 
Brynieisson, Igelkottsvägen 61, Bromma: 

Problem nr 6/64 
Konstruera med hjälp aven strömkälla 
sju glödlampor samt 12 tregangs två
vägs omkopplare anordnade i två rader 
med sex omkopplare i varje rad, en 
»additionsmaskin» för två sexställiga 
binära tal. Den skall fungera enligt 
följande: talen som skall adderas »slås 
in» med resp. omkopplare i en rad. 
Om man t.ex. utför adderingen 

14 
+37 

51 

eller med binärt skrivsätt 
001110 

+ 100101 

110011 

så skall inställningen på adderingsma
skinen se ut så som visas i fig. 2. Resul-

~98 

Kodskiva i glasfiber 
Cu-folie-Isolation i plan 

(.flushed») Glanspolerad. 
Ni-Au-Rh-pläterad 

I TRYCKT LEDNINGSDRAGNING 
Automatiserad tillverkning - jämn kvalitet - fördubblad produktion - lägre pris. 
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Tl·KORT 
är vår benämning på elt kort med tryckt ledningsdragning . 
Vi utför enkla och kvalificerade TL-kort. med eller utan plä
terade hål. Komplett mekaniskt bearbetade i samtliga stan
dardiserade laminatmaterial. 

VARA SPECIALITETER: 
Osynliga genomföringar mellan fram- och baksida. 
Försänkt ledningsmönster även i epoxy på glasfiberbas. 
Galvanisk plätering utföres i lödtenn, koppor, nickel, guld 
och rhodium . Kemisk plätering utläres i guld, tenn och koppor. 
IEC-standardnormer tillämpas. 

Med prototyp. principschema. ritningsoriginal eller fotomate
rial som underlag utarbetar vi TL-kort för Ert behov eller 
komplett färdigmonterade enheter på TL-kort. 
Kontakta oss gärna redan på ritbordsstadiet - det spar kost
nader för både Er och oss. 
Prototypverkstad för snabbleverans av små serier. 
Fortlöpande teknisk forskning och metodutveckl ing. 

(Ett företag i Gylling-Koncernen) 
Avdelning TL Sjöbjörnsvägen 62, Gröndal , tel. 180000 



ny 
modul pulsgenerator 

med 
enastående egenskaper 

. PHILIPS 

e 

.. . 

..•.....•......... 

F6rsiljning och service över hel. vi riden 

Svensk. Aktiebolaget Philips 
Matinstrumentavdelningen. Fac;k Stockholm 27. Tel. 08/635000 

Philips EMA Department. EINDHOVEN. Holland 

' .................. . 

ett ytterst flexibelt 
pulsgeneratorsystem, som lämnar 
bestämbara Rulsformer på en 
eller flera kanaler 

. ........................ 

Systemet sammansätts, med följande enheter:. 

Huvudoscillator PM 5720 10 Hz - 10 MHz 
Yttretriggning O - 15 MHz. Engångspulser/Fjärrstyrning 

Kort-tidsfördröjning/bredd PM 5722 Hl ns -1 ms 

Långtidsfördröjning/bredd PM 5723 1 /I-s - 1 S 
Yttre grindutgång. Möjlighet till modulering av fördröjning/bredd 

MelJanpulsenhet PM 5725 För bestämning aven extra 
pulsfördröjnirig/bredd i samband med PM 5723 

AND-OR grind PM 5732 Blandare och AND·grind 

Utgångsenhet PM 5727 Max. utgång 5 V över 50 ohm 
ry1in. utgång 5 mV över' 50 ohm. Stig- och falltid < 10 ns . . 
Akta positiva och _negativa pulser tillgängliga samtidigt 

Kraftaggregat PM 5740 110 - 245 V, 50 - 60 Hz 

, . ,~. . \ ." . ~ 

elektroniska mätinstrum:ent 

Fullständiga tekniska data om Philips kompletta program av elektroniska . 

mätinstrument och mikrovågsutrustningar 

finner Ni i P.hilips EMA.katalog. rekvisitionsnummer 80.053 B. 
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tatet skall erhållas på glödlamporna 
som anordnas i en rad under de två ra
derna av omkopplare, varvid en lysan
de lampa betecknar »1» och en icke-

lysande lampa betecknar »0». Rubinlaser för batteridrift kront med utlösning av kameran. Lasern 
kan användas för t.ex. avståndsmätningar 
och vid stroboskopfotografering. Förslag till lösningar på detta problem 

kan insändas för bedömande under adress 
ELEKTRONIK, postbox 21060, Stock
holm 21. Skriv »Problemhörnan» på ku
vertet. Särskilt intressanta eller tankeväc
kande lösningar belönas med ett omnäm
nande i denna spalt i ELEKTRONIK nr 
2/ 65 och dessutom med en pekuniär upp
muntran, kronor 25: -. I samma nummer 
kommer också den rätta lösningen på pro
blemet. 

Lösningar på problem 6/ 64 måste vara 
redaktionen tillhanda senast den l januari 
för att de skall bli föremål för bedömning. 

Förslag till nya problem från läsarna är 
välkomna, det bör vara problem som krä
ver en del eftertanke och som inte enbart 
kan knäckas med grovräkning. Om proble· 
men kan lösas på flera sätt från skilda 
utgångspunkter är bara bra, men proble
men måste vara strikt formulerade och 
fullt entydiga. 

Problemförslag bör åtföljas av åtmins
tone en fullständig lösning. 

För problemförslag som kan användas 
i Problemhörnan utgår 50: - i honorar. 

Synkrona 
manöver-o 
motorer 
Små dimensioner 

Det västtyska företaget Siemens & Halske 
AG har utvecklat en batteridriven rubin
laser med små dimensioner. Lasern består 
av två enheter : en generatorenhet och -en 
laserenhet. I generatorenheten ingår ström
försörjningsdelen med batterier och blixt
kondensatorer. Ilaserenheten ingår blixt
lampa med tändkrets - bestående aven 
spole och en kondensator - samt reflektor 
och rubinkristall. Generatorenheten kan 
även användas för att uppladda ett yttre 
kondensatorbatteri, som i sin tur kan an
slutas till laserenheten. Lasern arbetar 
med en spänning på 515 V, vilket motsva
rar en pumpenergi på 101 joule. Vid full 
effekt lämnar lasern pulser med ett energi
innehåll på 151 joule. 

På laserdelen finns kontakter för anslut
ning till blixtkontakten på en kamera, ut
lösning av lasern kan således erhållas syn-

RSM64 RSM 48 

- högt vridmoment 
Momentan: 

Start - St~pp - Rever
sering. 

12-380 V - 50/ 60 Hz, 
Standard 220 V 50 Hz, 
med kuggväxlar: 120 r/ m 
-l r/ 24 h. 

Leverans från lager. 
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RS M 48 

Stockholm 08/5411 60 Göteborg 031/40 04 65 Malmö 040/75100 
Jönköping 036/160980 . Sundsvall 060/156742 

HHK 
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STROMTRYCK 
Det lönar sig att konsultera Cromtryck på 
ett tidigt stadium när Ni planerar att arbeta 
med tryckta kretsar. Tag kontakt och låt 
oss först och främst · undersöka om en 
tryckt krets enligt Era önskemål kan pro
duceras till rimlig kostnad. Genom objek
tiv rådgivning och kvalificerad service vill 
v i redan från början underlätta Ert ' arbete 
och göra allt för att nå ett gott slutresultat. 
Ni får till självkostnadspris det material Ni. 
behöver för utformningen av kretsmönstret 
samtidigt som vi lä'1:lnar erforderliga in
struktioner. Vill Ni beställa en prototyp kan 
Ni få den mycket snabbt - i regel prak
tiskt taget omgående. 
Cromtryck ·AB har nu en av Europas mo
dernaste anläggningar för produktion av 
strömtryck - tryckta kretsar som uppfyl-

Bilden visar en tryckt kret~ i skala 1 :1 enl igt den nya tekn iken för mikromoduler . 

- tryckta kretsar för höga anspråk på kvalitet och service 
ler även exceptionella krav på driftsäker
het. Vi samarbetar med den internationellt 
ledande företagsgruppen på detta område 
- bLa. Photocircuits Corporation i New 
York och Technograph Printed ·Circuits Ltd, 
London. Genom licensavtal med dessa fö
retag tillförsäkras ' Cromtryck AB full tek
nisk service och ' rätt att på svenska mark
naden producera och erbjuda alla special 
produkter från dessa företag. För Er som 
beställare" är detta garanti för att Era 
tryckta kretsar framställs enligt de moder
naste metoderna och meil utnyttjande av 
gruppens samlade erfarenheter och re
surser. 

Kontakta Cromtryck när Ni vill ha tryckta 
kretsar i hög kvalitet till 'rimlig kostnad. 

Vårt program omfattar bloa.: 
enkel- eller dubbelsidigt tryckta kretsar 
kretsar med kontaktfingrar pläterade 
med nickel-rhodium eller hårdguld 
kretsar med antilödlack 
kretsar med hela ledningsytan pläterad 

med silver-tenn-guld 
kretsar i flush, kretsar i multi layer 
tryckta motstånd 
kretsar med genom pläterade hål 
miniatyrkretsar 
flexibla tryckta kretsar 
motorer med tryckt ankare 
kretsar på keramik 
chemical milling 
strain gauges (töjningsmätare) 
bimetallelement 

CROMTRYCK AB Jämtlandsgatan 151, Vällingby. Telefon växel 372& 40 
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Telefonerande larmsystem 

Det engelska företaget EMI Elt;ctronics 
Ltd. har utvecklat ett larmsystem, som är 
speciellt avsett att användas i obevakade 
byggnader o.d. Larmsystemet är så kon· 
struerat, att det vid ett larm tillfälle själv 

kan ringa upp ett visst telefonnummer och 
ge besked om orsaken till larmet. 

I utrustningen ingår en speciell band
spelare med flera spär, denna bandspelare 
startar när ett larmtillfälle uppkommer. 

INTERNATIONAL RECTIFIER 

HALVLEDARE 
för Er som kräver 

KVALITET 

SERVICE 

EKONOMI 

Militöra och industriella typer
hör till marknadens mest hög
klassiga 

Samtliga standardtyper lager
förs i Stockholm. Flygleveranser 
från centrallager i Bryssel varje 
vecka 

Kraftiga prissönkningar och för
månligare rabattgruppering. Ra
battering börjar nu vid lOst. 

Olika meddelanden har på förhand spelats 
in på bandet och anpassats till de funktio
ner som utrustningen övervakar. Om an
läggningen är kopplad till en automat
växel ~slån den automatiskt ett telefon
nummer, som finns inspelat på det första 
av magnetbandets spär. Om det inte går 
att komma fram på detta nummer slår den 
ett annat nummer, som finns registrerat på 
ett annat spår på bandet. Går det inte hel
ler, försöker den åter det första_ Den fort
sätter så tills svar erhålles på något av 
numren. När förbindelsen etablerats »be
rättar» utrustningen varifrån samtalet kom
mer. Den som svarar på det uppringda 
numret sänder då en svarssignal med en 
till telefonen kopplad svarskodgenerator. 
När larmutrustningen mottar denna svars
signal sänder den ett meddelande om vad 
som föranlett larmet. • 

Fig . l 

Larmsystem sam själv >ringer upp och berätta .. 
när en larmsituatian uppstår. På det chassi sam 
delvis tagits ur lådan ses den bandspelare på vars 
band de alika meddelandena och de telefonnummer 
sam skall ringas upp i en larmsituation finns in
spelade. 

Omfattande program 
Zenerdioder 0,25-50 W, 2,6-200 V 
Kiseldioder 0,5-250 A, 50-1600 V PRV 
Tyristorer 3-235 A, 50-1300 V PRV 
Högspänningsdioder 100 000 V 

Tekniska uppgifter och datablad utsändes regelbundet över 
våra nyheter_ Om Ni inte erhållit dessa meddela oss för in
föring i vårt register. 

Solceller och fotoceller 
NY SVENSK ÖVERSIKTSKATALOG 

Transientskydd m.m. med aktuell prislista finns färdig. Vi sänder den gärna! 

AB NORDQVIST &. BERG Snoiiskyvägen 8, Stockholm K, Tel. 08/520050 
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PRECISIONS
OHMMETER 

TERA
OHMMETER 

PRECISIONSINSTRUMENT 
FÖR LIKSTRÖM 

Typ 

02 

03 

H 20 
H 21 
H 22 
H 23 
H 24 
H 27 
H 28 
H 30 
H 31 

Mätområden 

PRECISIONSOHMMETER 
Precisionsohmmetrarna är helt transistorise
rade och har mätområden avpassade till halv
ledarteknikens krav. 
Mätning sker med konstant ström och instru
menten har därför linjär ohmskala. 
Inställningstid: 1 s. 
Spänningsfall över mätobjektet: 

TERAOHMMETER 

Typ 02 150 mV 
Typ 03 450 mV 

Teraohmmetrarna utgöres i princip av själv
balanserande rörvoltmeterbryggor med in
byggd provspänningskälla. 
Mätning sker vid konstant spänning, normalt 
85 V, i typerna H27 och H28 108V. 
Typerna H30 och H31 är försedda med anord
ning för snabbladdning av mätobjektet och är 
därför speciellt lämpliga för mätning av hög
värdiga kondensatorer. 
Teraohmmetrarna är normalt utförda för jord
ning av skyddsringselektrod och kabelskärm. 
Typerna H20, H21, H22, H30 och H31 kan även 
utföras för jordning avena mätobjektpolen. 

Noggrannhet Pris 

0--50--150--500--1500 O 
0--5-15-50--150 kO 
0--150--500--1500 O 
0--5-15-50--150--500 k O 

0,5 MO-- 0,1 TO 8 steg 
5 MO-- 1 TO 8 steg 

50 MO-- 10TO 8 steg 
500 MO-- 100TO 8 steg 
1,5 MO-- 1000 TO 8 steg 

5 GO-- 1000 TO 8 steg 
50 GO -- 10000 TO I 8 steg 

0,7 MO-- 0,1 TO i 8 steg 
7 MO-- 1 TO i 8 steg 

± 0,5% 

± 0,5% 

< 10GO 
10 GO--100 GO 
> 100GO 

±3% 
±5% 
±10 % 

975:--

975:--

645:-
645:-
755:-
840:-
840:-
855:-
930:-
755:-
755:-

Typerna H21--H24 kan levereras kalibrerade för andra provspänningar: 
Provspänning 10V Pristillägg 

" 
" 
" 
" 
" 

100V 
170V 
300V 
500V 
100V/1000V 

" 
" 
" 
" 

45:-

225:-
360:-
675:-

ANDRA KNICK-PRODUKTER: 
• Pikoamperemeter 
• Nanoamperemeter 
• Mikrovoltmeter 
• Likspänningsförstärkare 
• Normalspänningsgivare 

ENSAMFORSÄLJARE: 

SCIAftDI~ A.B 
Box 314 Göteborg 1 Tel. 031/238112 
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LF -generator 0,005 Hz-
60 kHz 

Hewlett-Paekard Co., USA, visade en tran
sistoriserad LF-generator, modell 203A, 
för sinus- och kantvåg inom frekvensområ
det 0,005 Hz--60 kHz. På beställning kan 
generatorn erhållas med ytterligare två om
råden ned till 0,00005 Hz (!). Distorsio
nen är mindre än 0,06 %. Generatorn har 
två utgångar för sinusvåg och två för kant
våg, det inbördes fasläget mellan de signa
ler som kan taoS ut från dessa två par ut
gångar kan varieras 0--360°. På samtliga 
utgångar kan man erhålla en utgångsspän
ning på upp till 30 V (topp till topp). Fre
kvensen hos utsignalen kan ställas in med 
en noggrannhet på ± l %. Generatorn är 
avsedd att användas vid fasvridnings- och 
distorsionsmätningar, inom servoteknik etc. 
Pris: 7595: - . 

Svensk representant: HP-InstrumentAB, 
Centralvägen 28, Solna Centrum. 

Tyristorer 

"Digitalsignalgenerator" 
0-1,2 MHz 

Schlumberger Messgerätebau GmbH, Väst
tyskland, presenterade en ny digitalsignal
generator, typ FS1, med frekvensområdet 
0-1,2 MHz. Inställningen av frekvens 
sker i 6 dekader, vardera med 12 kristall
kalibrerade lägen, samt med en fininställ
ningsskala. Kristallstabiliteten är 3 '10-9, 

upplösningen är ± 0,01 Hz (kontinuerligt 
varierbart på fininställningsskalan) . Gene
ratorn lämnar 2,5 V utsignal över 75 ohm, 
max. störningsmodulering - 80 dB. Gene
ratorn, som är transistorbestyckad och bat
teridriven, är avsedd att användas vid mät
ning på filter, smalbandiga kommunika-

tionssystem, telemetrisystem etc. Pris: 
14650: -. 

Svensk representant: Sehlumberger 
Svenska AB, Vesslevägen 2-4, Lidingö 1. 

Digitalt universalinstrument 

Det amerikanska företaget Eleetro Instru
ments Ine. ställde ut ett digitalinstrument, 
modell 883, för mätning av lik- och växel
spänning samt resistans. Instrumentets in
dikeringspanel är försedd med fem siffer
enheter samt komma- och polaritetsindi
kering. Instrumentet har följande mätom
råden: likspänning upp till ± 999,99 V, 
växelspänning upp till 0999,9 V samt re
sistans upp till 9999,9 kohm. Mätnoggrann
heten varierar, beroende på mätområde, 

~104 

för högsta anspråk, 
hög spänningsstabilitet, 
högre verkningsgrad, t· t 

,,-m....--inim_alt_utry_mm_eSbe_hov_. _-:---_~ ransls or ag 
Ensam representant: 

Box 11060 Bromma 11, Tel. 08/290460 
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Schweizisk halvledarfabrik 
för transistorer, tyristorer 
och kisellikriktare. 



""""""""""""""""""" LTRONIX STABILISERADE 
LIKRIKTARE 

LÅGSPÄNNINGSPROGRAMMET 

> " > z " E E Z " z · -' 
l- l- V) Z -' 

V) Z ~ 
Z o.. 

:et et Z -' C 
Z :et o.. -' 

" -' l- :et o.. O 
Z Z a: ~ :.: C ~ :z " " o.. " ~ > O Z Z > ~ 

o.. :.: 
Z ~ ~ E a:a et et ~ v " :et ~ :;) ~ a: o.. V) et :.: o.. o.. ~ a: o.. :0 -' ..... l- :0 " a: C a: ..... 
V) a: " " :;) V) a: O ..... a: :.: 

TYP ..... ..... o.. o.. a: ~ 
..... a: ..... O o. :> :;) V) a: a: a:a V) o.. > a:a 

D6-6 5,5-6,5 6 7 40 A PI 6 
2O~ 2x5,5-6,5 6 7 40 A P2 12 
C7-20R :r-7 20 lO 50 0,5 V&A X X X R3 20 

C25-5 G-25 5 10 50 0,5 V&A X P2 9 
B28-5R 0-28 5 5 50 0,5 V&A X X X R3 11 
C28-1OR 0-28 10 10 50 0,5 V&A X X X R3 17 
C28-20R 0-28 20 ID 75 1 V&A X X X R3 1!l 

C«>-05 G-40 0,5 15 10 0,25 V&A X PI " 2C4G-05 2X~40 0,5 15 10 0,25 V&A X P2 8 
3C4G-05 3XG-40 0,5 15 10 0,25 V&A X P3 12 

C4G-I G-40 15 10 0,25 V&A X PI 5 
2C4G-I 2xG-.40 15 10 0,25 V&A X P2 ID 
2C4G-IR 2x()-40' 15 10 0,25 V&A X X X R3 13 

3C4G-I 3x()-40 15 10 0,25 V&A X P3 15 

B4G-I ()-40 5 lO O.oa V&A X PI 5 

2B4G-I 2xG-40 1 5 10 O.oa V&A X P2 10 

3B4G-I 3xG-40 1 5 10 0,08 V&A X P3 15 
BSO-3 O-SO 3-6 10 30 0,5 V&A X X X R3 13 

C5G-5R G-SO 5 20 SO V&A X X X R3 17 
C5G-IOR G-50 ID 20 80 1 V&A X X X R3 25 

C5G-SO ()-50 SO 40 100 2 V&A X X X Spec. 

B6()-1 ()-60 7 ID 0,15 V&A X PI 6 

2B6G-I 2x()-60 7 ID 0,15 V&A X P2 12 

2B6G-IR 2x()-60 7 ID 0,15 V&A X R3 15 

3B6G-I 3x()-60 7 10 0,15 V&A X P3 18 

Rekvirera ')lår nya kortformskatalog, sept. 1964. 

Danmark: Tage Olsen A/S, 1 Rönnegade Ö, Köpenhamn 

Finland: Ing.byrå Atomica, Högbergsg. 27, Helsingfors 

Norge: Morgenstierne & Co, Wessels gate 6, Oslo 

""""""""""""""""""" LTRONIX 
.""""""""""""""""""""", 

Jämtlandsgatan 125 Telefon 08/8i0135 

Oltronix-aggregat 
en svensk 
elektronikprodukt 

Svenska AB Oltronix tillver
kar i dag ett femtiotal olika 
typer av likspänningsaggregat 
med elektronisk stabilisering. 
Vi presenterar här vlirt Ug
spänningsprogram. Utspän
ningen frlin aggregaten är kon
tinuerligt variabel över hela 
omrlidet med en grov- och 
fininstätlningskontroll. Samt
liga förutom tvli typer har sli
väl volt- som amperemeter 
samt kontinuerligt inställbar 
strömbegränsning. 

Modulsystem 

Aggregaten i bordsutförande är 
byggda i ett modulsystem, som 
gör det möjligt att placera en, 
tvli eller tre aggregat i samma 
klipa. Aggregaten i rackutfö
rande är försedda med pUt
klipa och gummifötter och kan 
därför ocksli användas som 
bordsaggregat och är stapel
bara. 

Konstant ström 

De Oltronix-aggregat som är 
försedda med strömbegräns
ning, kan direkt användas som 
konstantströmkätla över hela 
spänningsomr1idet. För att er
Mlla högre strömstabilitet, kan 
fjärravkänningsutg1ingen anslu
tas över en stabil resistans i se
rie med lasten. 

Programmering 

I provutrustningar, där det är 
önskvärt att snabbt kunna in
ställa i förväg valda spän
ningar, antingen helautoma
tiskt eller med tryckknappsats, 
kan Oltronix programmerbara 
aggregat användas. Utspän
ningen kan genom en särskild 
programmeringsingling styras 
med en yttre resistans eller 
spänning. 

Modulation 

Oltronix programmerbara låg
spänningsag~regat har en mo
dulationsingang, genom vilken 
utspänningen kan styras eller 
moduleras med en yttre signal, 
t.ex. kan brum av olika am
plitud och frekvens överlagras 
eller aggregatet användas som 
en likspänningseffektförstär
kare. 

Fjärravkänning 

Vid stort strömuttag genom 
långa matningsledningar är det 
ofta önskvärt att kunna be
gränsa inverkan av spännings
fallet i tilledningarna, vilket 
ju p1iverkar utspänningens be
lastningsberoende frlin lasten 
sett. Oltronix högströmstyper 
har därför särskilda uttag för 
yttre avkänning av spänningen 
över lasten. 
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mellan 0,01 och 0,1 %. Instrumentet har 
utgång för anslutning till skrivare. Pris: 
39950: -. 

Svensk representant: Teleinstrument AB, 
Härjedalsgatan 138, Vällingby. 

Digital frekvensmeter 

Det engelska företaget MarconiInstruments 
Ltd. visade en digital frekvensmeter, typ 
TF 2401. I standardutförandet har fre
kvensmetern frekvensområdet 0,1 Hz-50 
MHz; med en speciell tillsatsenhet kan 
man utvidga frekvensområdet upp till 600 
MHz. Frekvensmetern kan även användas 
för mätning av perioder och tidintervall, 
mätområde 0-10 MHz resp. 0,1 ps-IOs 
s_ Instrumentet har känsligheten 100 m V. 
Presentationen sker på en digitalindikator 

med åtta sifferenheter. En inbyggd kri
stalloscillator, som arbetar på frekvensen 
l MHz, har en stabilitet på ± 3.10-9 / dag. 
Pris: 18 425: -. 

Svensk representant: Svenska Radioak
tiebolaget, Fack, Stockholm 12. 

Nytt oscilloskop 

Cossor Instruments Ltd., England, presen
terade ett nytt laboratorieoscilloskop, typ 
CDlOO, i plug-in-utförande. Till oscillo
skopet finns förstärkare i såväl enkel- som 
dubbelstråleutförande. Som typexempel på 
förstärkarna kan nämnas en dubbelstråle-

förstärkare, CAM301, med bandbredd O-
35 MHz, känslighet 5-20 m V/cm fördelat 
på 12 steg, stigtid < 10 ns. Av svepenheter 
kan nämnas CTB400, som har 23 kalibre
rade sveptider från 2 s/cm till 10 ns/ cm, 
kalibreringsnoggrannhet ± 3 %. Band
bredden för den i svepenheten ingående 
x-förstärkaren är 0-5 MHz, känslighet l 
V/ cm. Pris: ej fastställt. 

Svensk representant: !vI Stenhardt AB, 
Björnsonsgatan 197, Bromma. 

Ny potentiometer skrivare 

Det amerikanska företaget Varian Associa
tes visade på IM en serie skrivare, G-40-

~ 106 

T N RAM 
nya serier 

• BILDROR 
• ELEKTRONROR 
• HALVLEDARE 
för radio, TV och industri 
Snabb leverans från lager Stockholm, Göteborg, 
Malmö och Luleå. 

Kortfattad aktuell databok med jämförelse
tabeller och riktprislista kostnadsfritt på 
begäran. 

TUN GSRAM OBS! FORMÅNLlGA FORSALJNINGSVlllKOR 

ORION FABRIKS- & FORSÄLJNINGS AB 
Vretensborgsvägen 10-12, Hägersten. Tel. 08/4529 10 
Postadress : Fack, STOCKHOLM 42 en ljuspunkt i ti!lvaron 
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Göteborg : Tel. 031/11 7270. Malmö : Tel. 040/978900 
Luleå : Tel. 17800 



NY 
PHILIPS 

dubbelstråle
oscilloskop 

Hög ljusstyrka och skarp teckning tack 
vare ett nytt katodstrålerör med dubbelkanon 
och 4 kV accelerati onsspänn ing. 
Full avlänkning för båda strålarna. 

Logiskt uppbyggd frorrt 
medger lätta och snabba inställningar. 

19 kalibrerade svephastigheter från 0,5 " .s/skd. -
0,5 s/skd., svepexpansion upp till ggr. 5. 

Stabil jitterfri triggning med 
automatisk eller manuell inställning, 
speciellt läge för TV·bildpulser. 

T ransistorbestyc·kat. 

Kompakt och lätt (11 kg). 

HÖG KÄNSLIGHET STOR BANDBREDD 

20 mV/skd. 
2 mV/skd. 

(1 skd. - 8 mm) 

0-10 MHz 
0-1,5 MHz 

Komplett program av tillbehör. 

En omfattande bruksanvisning med detaljerade 
serviceinstruktioner medföljer varje instrument. 

Särskilt fack för nätkabeln. 

Genomskinligt dammöverdrag med fickor för 
alla tillbehör medföljer. 

Låg effektförbrukning (70 W) 
och stort frekvensområde hos 
nätspänningen (50 - 400 Hz). 

Oscillogramtagning underlättas genom tre fasta 
belysningslägen hos den 'graderade skalan. 

Alla .komponenter lätt tillgängliga för uhdeJhål1. 

PHILIPS. 
elektroniska mätinstrument 

Försäljning och service över h.la vi riden 

Svenske Aktiebolaget Philips 

Mätinstrumentavdeln ingen. Fack Stockholm 27. Tel. P8/ 63 50 00 

Philips EMA Department, EINDHOVEN. Holland 
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serien. I serien ingår skrivare med mätom· 
råden från 0-1 loV till 0-100 V. Gemen· 
samt för skrivarna i serien är att de har en 
skrivbredd på ca 25 cm (10"), balanse· 
ringstiden för pennan är 0,5 s, känslighe· 
ten är 0,1 % av fullt utslag. Registrerings
noggrannheten är 0,25 %. Skrivarna kan 
erhållas med 24 pappershastigheter - från 
0,5" /h till 16" /min. Priser: G-40 7760: -, 
G-41 7110: -, G-42 6430:-. 

Svensk representant: LKB-Produkter 
AB, Box 76, Stockholm-Bromma 1. 

Ny spektrumanalysator 

Hewlett-Packard Co., USA, visade en ny 
spektrumanalysator, modell 8551A/851A, 
som täcker frekvensområdet 10 MHz-12,4 
GHz; med yttre blandare med vågledar
ingång kan även frekvensområdet 8,2-40 
GHz täckas. Analysatorn har 10 kalibre
rade spektrumbredder från 100 kHz till 
2 GHz, spektrumbredden är dessutom kon
tinuerligt inställbar. Spegelfrekvensavstån
det är 4 GHz. Analysatorns sveptider, HF
och MF-dämpsatser samt MF-bandbredder 
är kalibrerade. Tack vare den fastlåsta 
lokaloscillatorn erhålles en mycket låg 
oavsiktlig frekvensmodulering. Lokaloscil
latorns noggrannhet är l %. Den nya spek
trumanalysatorn är avsedd att användas 
för mätning av filterkurvor, för kontroll 
av signalspektrumet från mikrovågskällor 
o.d. Pris: 60050:-. 

Svensk representant: HP-Instrument AB, 
Centralvägen 28, Solna Centrum. 

Spänningskalibratorer 
Kin Tel Division, USA, ställde ut en serie 
likspännings- och växelspänningskalibra
torer. Kalibratorerna kan erhållas med 
områden för likspänning 0-1,111111 kV, 
upplösning l p.V, samt med områden för 
växelspänning O-llOO V. Vid likspän-
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TEFLON - isolerad ledningstråd . 
. . . ledningstråd med hög temperaturbeständighet och som ej skadas vid 
lödning. Utomordentlig isolationsresistens. Låg förlustfaktor. Tillverkas och 
kontrolleras enligt US Mil-W-16878. TILLVERKNINGSPROGRAM: AWG 
12-32 med 1-7-19-trådig försilvrad kopparlina. Skärmade och ytterisole
rade ledningar. Koaxialkablar. Värmekablar. Fyll i kupongen så sänder vi 
utförliga data. 

.HABIA kommanditbolag 
BRANTSHAMMAR D KNIVSTA D TEL. 018/81000 '-_ ..... _--_._----

Till HABIA Kommanditbolag, Brantshammar, Knivsta I 
Sänd "TEFLON PRODUCTS FOR THE ELECTRONIC INDUSTRY" 

Namn ______________________________________________ __ I 
------1 Företag 

Adress ---~-=--,-----I 

I Postadress E-nik 6-6-4 I ------------
ELEKTRONIK 6 - 196-4 107 



KALKYLERA MED NOVOPERM 
Impulsgivare och grönslögesbrytare - med NOVOPERM mllgnetiska 
spaltomkopplare får Ni båda. 

NOVOPERM ör ell elektroniskt kopp'lingselement för 16ga spön
ningar och 16ga strömmar - nod 1011 mikroampere. Den ör full
stöndigt -·studdri och har mycket 16ng Iivslöngd -10' kopplingar. 
Max. kopplingsfrekvens är 100 H" och bryteffekten max. 2SO VA. 
Kopplingsläget är noggrant inställbart och repetitionsnoggrannheten 
har uppmätts till O,OOS-O,OI mm. 

NOVOPERM är robust och driftsäker. Den tillverkas av slagfas! 
termoplast och inneh611er kvicksilvervälla kontakter, varför den · ör 
lägesberoende. Den har hög beständighet mot kemiska angrepp 
och okönslighet för stötar och vibrationer. 

För fler .fakta - begär i dag broschyr nr 24881 

I ~ II 
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NORDISKA 
INSTRUMENT 

Wibom & Son - Kommanditbolag 
Riddargalon 16, Sthlm O. Tel. 67323-4. 67 32 35 
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ning är noggrannheten 0,01 % av inställt 
värde eller 25 ",V, vid växelspänning är 
noggrannheten 0,01 % inom frekvensom
rådet 20 Hz-20 kHz och 0,02 % inom 

frekvensområdet 20 Hz-30 kHz. Priserna 
för kalibratorerna varierar från 4450:
och uppåt. 

Svensk representant: Schlumberger 
Svenska AB, Vesslevägen 2-4, Lidingö 1. 

• 

AKTUELLA 
FÖRKORTNINGAR 

10000 
INITIALORD 14:50 
SAMMANSTÄUDA A V ERIK TROlLL 
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 korsordslö
sare 

EN HANDBOK NI INTE KAN UNDVAIA 
NORDISK ROTOGRAVYR 



Vill Ni se 
skarpa knän? 

IR har dem ... I mer än 1.500 olika 
typer ' ocH storlekar av zenerdloder. 
Samtliga har den exakta, skarpa och 
effektiva knäform som elektronik-kon
struktören uppskattar. Dessa knän er
hålls jnte aven tillfällighet utan beror 
på en noggrant kontrollerad tillverk
ning, ett omsorgsfullt utvalt basmaterial 
och den stora tekniska erfarenheten 
som finns hoå IR. 
Om Ni kontaktar oss sänder vi Er gärna 
en svensk sammanställning över våra 
typer av zenep:lloder 250 mW-50 W, a,9 
-200 V dbhtJttörliga dafablad. 

INTERNATIONAL RECTIFIER 
Snoilskyvägen 8, Stockholm K. Telefon 08150 1210 

Aterförsäljare med lagerhållning: 

Sverige 
AB NORDQVIST & BERG 
Snoilskyvägen 8,"Stockholm K, 
Tel. 08/52 00 50 

Danmark 
RADIO PARTS AlS 
Skt Knudsvej 'f S, Kl2Jbenhavn, 
Tel. Hilda 3111 

Finland 
OY FLlNKENBERG & CO AB 
Bulevardi 28, [ielsinki, 
Tel. 630686 

Norge 
J. M.- FEl RING AlS 
Lilletorvet 1, Oslo, 
Tel. 412504 

#; 
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ÄVEN 
DEN ARBETSAMMASTE 

RELAXAR 
ibland, och om han {eller hon} någon gång naggats av 
tvivel på Ballantine's pålitlighet rekommenderas här en 
liten övning, som kommer att ha en bestående lugnande 
effekt på psyket. 
Ta en Ballantine {instrumentet} och sätt igång den. 
Ta gärna också en annan känslig voltmeter med jämför
lig spec. noggrannhet. 
Mät en spänning mitt på skalan på båda. 
Välj en frekvens nära gränsfrekvensen, och notera avläst 
värde. Oka och minska den instrumenten tillförda nät
spänningen 10 %, 15 % eller 20 %. Tag den variation som 
motsvarar kvaliteten hos det använda elnätet. Notera och 
jämför resultaten. En lämplig spänning att mäta kan t.ex. 
tas från Ballantine's kalibrator 421, som ignorerar de nät
spänningsvariationer som uppträder under försökets gång. 
Försöket visar, att man inte för Ballantine's skull behöver 
skaffa nätspänningsstabilisator. 
Ett annat intressant försök, som bör göras med känsliga 
voltmetrar är byte av det första förstärkarröret. Det kom
mer efter all sannolikhet att visa att omkalibrering ej är 
nödvändig för Bs del. 
Det tredje försöket tar någon tid och det kan vara lämp
ligt att kombinera det med normalt arbete. Det bör näm
ligen utsträckas över 1000-2000 drifttimmar under flitigt 
utnyttjande av instrumentens möjligheter. 
Vid en efter denna tids förlopp lämpligt infallande vilo
paus kan man göra om de två första försöken och jäm
föra resultaten från forna dagar. Ett av instrumenten bör 
ha visat, att det förtjänar förtroendet att nyttjas i allvar
ligt syftande mätningar, och mätning är vetning eller bör 
vara det. Alternativet kan kallas indikering, skattning eller 
höftning. 
Den som har förmånen att kunna göra dessa försök under 
en ibland nödvändig eftertankepaus i ett krävande jobb 
kommer att minnas och vara glad att han läste detta. 
Hur kommer det sig? 
Ballantineägaren vet det. 
Den kloke, som inte äger Ballantineinstrument men vill 
veta inbjuds härmed kordialt att söka kontakt med 

Ballantin. Laboratori •• Ine. genom repr.sentanten 

Civilingenjör Robert E. O. Olsson 
Trädg6rdsgatan 7, Motala, tel. 0141112229. 

BALLANTlNENYHETER 

AC-DC kalibrator 421 
0-100V±O,15% 
DC +, DC-, 400 Hz, 
1000Hz 
eff. värde, t-t. 
Distorsion <1 % 
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DC Volt/amperemeter 
365 
1 "V-l KV 
1 nA-1A 
±1 % 

E-M-T Voltmeter 321 
Mäter effektivvärde, 
medelvärde, toppvär
de, sinus, med o. utan 
distorsion, puls, fyrkant 
100 "V-330V 
Noggrannhet ±2 % 
S Hz-4MHz 

~ 49 Stockholms Tekniska Mässa 

Elektroniskt avstämhara 
magnetroner 

Det amerikanska företaget Eitel-MeCull
ough [ne. visade b1.a. några av sina elek
troniskt avstämbara magnetroner i utfö
randen för frekvenser från 300 MHz till 
3 GHz och för uteffekter på mellan 30 m W 
och 80 W. Som exempel på en av de i se
rien ingående typerna kan nämnas XlI51, 
som är avsedd för frekvensområdet 520-
710 MHz, uteffekt min. 50 m W. Anodspän
ning 1200-1700 V, anodinjektionsspän
ning 125 V, avstämningsfaktor 0,55 
MHzjV. 

Svensk representant: Sonie AB, Slån
bärsvägen 2, Danderyd. 

Elektroniskt avstämhart 
mikrovågsfilter 

W atkins-J ohnson Co., USA, presenterade 
ett elektroniskt avstämbart mikrovågsfil
ter, typ WJ-505. Frekvensområde 5,4-5,9 
GHz,mittfrekvens (utan avstämningsström) 
5,65 GHz, bandbredd 25 MHz (-3 dB). 
Avstämningskonstanten är 2 mAjMHz. 
Företaget tillverkar även filter för andra 
frekvenser. 

Svensk representant: AB Nordiska Elek
tronik, Drottninggatan 24, Stockholm C. 

Kärnminnen 
Det amerikanska företaget Eleetronie 
Memories [ne. visade en serie olika kärn
minnen, avsedda att användas ikonventio· 
nella datamaskiner och för militära ända
mål. Ett kärnminne med typbeteckningen 
SEMS-1R, se fig., som är avsett speciellt 
för militära ändamål, har en lagringskapa
citet av 4096 ord om vardera 16 bitar. Min
net har en accesstid på mindre än l flS. 
Tiden för radering-inskrivning och läs-
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För exceptionella krav på precision och kvalitet 

Generalagent 

SPEKTRUMANALYSATOR 
XB 101 A 

avsedd för analys av pulsmodulerade signaler med 
50 ns-20 j-tS pulsbredd samt FM-signaler. För fre
kvensavläsning finns en markeringspuls, som kan 
flyttas över hela bildskärmen. Den kalibrerade ska
lan medger frekvensavläsning ned till 25 kHz. Som 
första lokaloscillator används yttre signalgenerator. 

Frekvensområde: 800--11 000 MHz, med yttre 
blandare upp till 40000 MHz. 

Svepbredd: 
Upplösning: 

Känslighet: 

200 kHz-70 MHz. 
5-40 kHz, kontinuerligt regler
bar. 

bättre än 70 dbm. 
Ingångsdämpsats: 0-80 db kontinuerligt reglerbar. 
Svepfrekvens : 1-30 Hz. 

BEGÄR PROSPEKT 

BERGMAN & BEVING AB 
Fack, STOCKHOLM 10. Tfn 08/679260 

elektroni,k 
1963 
Årgångens sex nummer av tidskrif
ten, bundna i ett propert band, blå 
klot med vit ryggdekor. 

pris inkl. oms: 2.6:60 

Inbindningspärmar 
1963 
Samma typ av pärm som ovan, av
sedd för privat bindning. 

pris inkl. oms: 4:05 

Skriv till 
ELEKTRONIK, Stockholm 21, och 
vi expedierar Er beställning mot 
postförskott, eller sätt in pengarna 
på Elektroniks postgirokonto 651 110 

och Er beställning kommer som van
ligt postpaket. 

NORDISK ROTOGRAVYR 
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NYHETI NYHETI NYHETI NYHETI NYHETI 

~ modulrack 
Vero Modulrack är ett flexibelt system för att bygga elek
tronik-apparater med plug-in-enheter. Systemet baseras på 
ett antal standardkomponenter, som finns i en rad olika 
dimensioner och varianter. De kan kombineras så att just 
den uppbyggnad erhålles, som bäst motsvarar den aktuella 
konstruktionen. 
Vero Modulrack är idealisk för användning tillsammans 
med Veroboard eller vanliga etsade kretskort, men även 
rymliga plug-in-enheter med plats för större komponenter 
kan åstadkommas. 
Begär fullständiga uppgifter! Le~eraru från lager. 

INGENJÖRSFIRMAN GUNNAR PETTERSON r?...JCl 
Ostmarksgatan 31 . Farsta . Telefon 08/949930, 64 49 80 ~ 

Information om 
SHI:s KURSVERKSAMHET 
Teletekniska sektionen vid Sta
tens institut för Hantverk och 
Industri anordnar under våren 
1965 ett antal kortare kurser 
(4-14 dagar) i elektronik och 
mätteknik inom den industriella 
och militära sektorn. 
De aktuella kurserna fördelar 
sig på följande områden: 

• TRANSISTORTEKNIK (kurs I, II, III samt konstruktörskurser) 
• MIKRO KRETSAR (tunnfilms- och integrerade kretsar) 
• STYRDA LIKRIKTARE 
• OSCIUOSKOPMÄTTEKNIK (grundläggande och tillämpningskurser) 
• DATATEKNIK och DATABEHANDLING (GRUNDKURS) 
• ELEKTRONIKENS "BYGGSTENAR" 
• KOMMUNIKATIONSRADIO 
• ELEKTRONISK MÄTTEKNIK FÖR MEKANISTER 
• MODERNA ELEKTRONIK-KOMPONENTER 

Närmare upplysningar beträffande kursprogram, tider och priser lämnas av 

STATENS INSTITUT FÖR HANTVERK OCH INDUSTRI 
Teletekniska sektionen 
Box 4012 STOCKHOLM 4 Tel. 08/24 1400 
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ning·nylagring är 4,5 ps. Minnet kan ar
beta inom frekvensområdet 0--220 kHz. 
Tillåtet temperaturområde -55 0 C till 
+100 0 C. 

Svensk representant: AB Nordiska Elek
tronik, Drottninggatan 24, Stockholm C. 
~ 51 British Eledronic ... 

I fig. 4 visas en krets ur Mullards serie av 
integrerade kretsar. Denna krets består 
inte, såsom vanligen är fallet, aven enda 
kiselskiva utan av tre separata kiselskivor. 
Mullard tillverkar f.ö. integrerade kretsar 
bestående av både en och flera skivor. 

r---------~--~ 9 

10 o------t-; 
8 

Fig . 4 4 

Integrerad krets typ OMY100 - en NOR/NAND
grind från Mullard - bestående av tre separata 
kiselskivar. 

Mullards tunnfilmskretsar tillverkas en
ligt kundernas specifikationer, leveransti
den för specialgjorda kretsar är endast 
6--8 veckor. Tunnfilmskretsarna kan er
hållas både i form av enkla substrat och i 
flera lager. Enligt Muliard överskrider 
kostnaderna för tunnfilmskretsar inte dem 
för motsvarande kretsar i konventionellt "
utförande. 

Nya transistorer 
Även när det gällde transistorer presente-
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Växelspänningskalibrator Typ 125 

Bradleys växelspänningskalibrator typ 125 utgör en 
både stabil och noggrann växelspänningskälla vid 
frekvenser på mellan 50 och 1000 Hz. Utspänningen 
(rms eller geno.msnitt) varieras medelst fyra omkopp
lare från O till 511 V i steg om 100 mV. Noggrannhet 
0,25 % ± 2 mV. 

Till kalibratorn finns i stan
dard plug-in-enheter för fre
kvenserna 50 Hz, 200 Hz, 400 
Hz och 1000 Hz. På samtliga 
enheter kan frekvenserna va
rieras ±3 % i steg om 1 % . 
Växelspänningskalibratorn är 
speciellt lämpad att använda 
för kalibrering av växelspän
ningsvoltmetrar, förstärkare 
och oscilloskop. Den kan 
dessutom användas för prov 
på transformatorer, magne
tiska utrustningar, servon och 
gyron, samt är dessutom en 
användbar och noggrann 
växelspänningskälla för all
mänt laboratoriebruk. 

Likspännings-signalgenerator Typ 123 

Likspänningskalibrator Typ 126 

Kalibreringsenhet 
G & E Bradleys tillverknings
program av kalibreringsinstru
ment omfattar bl.a. likspän
nings-signalgenerator typ 123 
samt likspänningskalibrator typ 
126 som är en noggranl) Ii k
spänningskälla för spänningar 
på upp till 2500 V. 

CRT 445 Istt' INSTRUMENT FÖR SERVICE 
TESTER OCH 
RESTAURATOR 
FÖR 

TV-BILDRÖR 

Kan användas för kontroll och restaurering av bildrör i 
såväl färg- som svart-vita TV-mottagare. Restaureringen 
kan ske direkt på plats utan att röret behöver tas ur appa
raten. Ger nytt liv till svaga och odugliga bildrör. Kon
trollerar om det förefinnes kortslutningar, avbrott eller 
läckning. Eliminerar kortslutn ingar mellan inre element 
och läckningar. Reparerar avbrott och för låg emission. 
Förbättrar emissionen och ljusstyrkan. Kontrollerar gas
förekomsten och förutsäger den återstående användbara 
livslängden för bildröret. 

960 
TRANSISTOR
RADIO 

ANA
LYSATOR 
Komplett serviceutrustning för transistormottagare i ett 
enda instrument. Punktvis signalinjektion underlättar sö
kandet efter fel i transistorradions samtliga steg. Instru
mentet omfattar likspänningsaggregat med voltmeter, mil
liamperemeter, rörvoltmeter och resistansmeter. Ar utrus
tad med den s.k. Dyna-Trace mätkroppen. Kan användas 
för t ransistorprovning , även när transistorerna är inlödda 
i kretsen. 

1076 
TELEVISION 

ANALYSATOR 
Bildmönstergenerator med »flying spot>. scanner 

Injektera Er egen TV-signal för snabb felsökning och 
studera den på TV-mottagarens bildskärm alstrade signa
len. Kontrollera enkelt ett eller alla steg i TV-mottagarens 
video-, LF-, HF-, MF-, synk- eller svepdel. Något extra 
oscilloskop fordras inte för undersökning av vågformer 
etc. Analysatorn lämnar även de mönster som fordras vid 
färg-TV-service. Tack vare den inbyggda »flying spot»
scannern kan man även alstra bilder med egna diabilder. 

Model 1076-ES för SSIR-systemet 
Model 1076 för övriga system 

EMPIRE EXPORTERS, INC. 
123 Grand St., New York (10013) N.Y., U.S.A. 
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I stöpsleven . . . 

Det är nu 5 år sedan jag vid en »IRE-Convention» satt i en 
av festsalarna på Waldorf Astoria Hotel i New York och en 
smula förstrött lyssnade på ett par föredrag om mikroelek
tronik. Vad som sades då lät i och för sig mycket intressant 
men man hade ingen känsla av att detta var någonting som 
hade med verkligheten att skaffa det närmaste decenniet. Det
ta, att ur kristaller bygga upp hela kretsar, var naturligtvis ett 
intressant tema för avancerad forskning, men man kunde 
knappast tänka sig att detta skulle bli handfast verklighet in
om den framtid man kunde överblicka. 

M en nu är vi där! 
Utvecklingen har gått fortare än någon har räknat med. Det 

finns redan i handeln ett stort urval av mikroelektroniska 
block för kompletta logikkretsar och linjära förstärkare mon
terade i vanliga transistorhöljen. Fairchild Corp. och Texas 
Instruments har kommit ner med priserna på dessa mikro
kretsar till en nivå som redan nu gör dem självskrivna i vissa 
typer av elektronisk apparatur. Och Motorola påstås ha ut
vecklat en ny metod att avsevärt öka snabbheten hos integre
rade kretsar. 

I applikationslaboratorierna arbetar nu tekniker febrilt på 
att få fram prototyper för snabba datamaskiner, digital in
strument och kontrollkretsar, baserade på de nya integrerade 
kretsarna, samtidigt arbetas det febrilt på att få fram mikro
kretsar som lämpar sig för apparater på den stora hemelek
troniksektorn. 

Det är en tidsinställd bomb som tickar! 
Omläggningen från rör till transistorer innebar stora om

välvningar inom elektroniken. Införandet av kretskort likaså. 
Men mikroelektroniska utrustningar kommer att dra med 

sig oerhört mera långtgående konsekvenser inom elektroniken 
och hela den elektroniska industrin. Och - observera det: 
vi här i Sverige är på god väg att dras in i samma omstörtande 
utveckling. 

Inte 1970! Nej, redan 1965 eller 1966! 
En mängd elektronikkonstruktörer kommer inom kort att 

finna förutsättningarna för sina jobb helt förändrade och 
kommer att upptäcka att många nu självklara tänkesätt och 
de flesta tidigare tillämpade invanda metoder blivit mossbe
lupna. 

Mycket av det jobb som konstruktörerna själva hittills ut
fört vid sina ritbord kommer att övertas av de mikroelektro
niska laboratorierna. Utvecklings- och konstruktionsarbetet 
vid apparatfabrikerna kommer mer eller mindre att bli ett 
beställningsjobb av mikromoduler och »mikroskivon> som 
katalogvaror. 

Samtidigt kommer den elektroniska komponentindustrin 
att ställas inför stora omvälvningar. Motstånd och konden
satorer kommer i farozonen, de integreras in i de mikro
elektroniska blocken. De företag som kommer att finnas kvar 
bland komponenttillverkarna är de som förstår att i tid an
passa sig efter de förestående omvälvningarna. 

Sett mot denna bakgrund vågar jag påstå- att det nu, mer 
än någon gång tidigare, gäller för elektronikerna att följa med 
i utvecklingen, att se framåt, att bereda sig på vad som kom
ma skall. De måste snarast sätta sig in i mikroelektronikens 
möjligheter. De måste ta reda på hur de skall hantera och 
testa mikroskivor, hur de skall provas och mätas. Och fram
förallt: de måste börja »tänka in» dem i sina apparater. 

(ANNONS) 

Det är dags 
att tänka på 

Jag skulle vilja säga att i dessa dagar, då hela elektroniken 
är på väg att kastas i stöpsleven, finns det knappast någon 
framtid inom elektroniken för dem som inte har ork. eller 
vilja att följa med i utvecklingen. 

Vilka "gor" 

ELEKTRONIK? 

John Schröder 

Bilden ovan visar de tre redak
törer som under chefredaktör 
John Schröders ledning »gör» tid
skriften ELEKTRONIK. 

Fru Anna-Lisa Norrsäter, som 
ses i mitten, språkgranskar allt 
artikelrnateriai och håller kon
takten med tidskriftens konsulter 
och medarbetare. 

T.v. ses ingenjör Thore Rösnes 
som bl.a. sysslar med material som 
rör elektronisk databehandling 
och medicinsk elektronik. Han 
har också ansvaret för industri
nyheterna och brukar bevaka 
elektroniska utställningar inom
och utomlands. 

T.h. ses ingenjör Kjell Jeppsson, 
tidskriftens ,.flygande reporter», 
väl känd för sina rappa reportage 
från elektroniska industrier i 
Sverige. Han skriver också om 
rör- och halvledarnytt. 

För tidskriftens typografiska 
utstyrsel svarar layout-mannen 
Kurt Fink, som ses på bilden här 
intill. Han lägger stor vikt vid 
att artikelmaterialet även i en rent 
teknisk tidskrift skall presenteras 
i en så tilltalande form som möj
ligt - man vågar f.ö. påstå att 
härvidlag har ELEKTRONIK i 
viss mån varit banbrytande inom 
den europeiska fackpressen. 



ELEKTRONIK kommer ut oftare 1965 - vi ökar till 8 num
mer. Med utgivning i mars, april, maj, juni samt i september, 
oktober, november och december - 4 nummer varje halvår 
- blir ELEKTRONIK i stånd att informera snabbare, utför
ligare och omsorgsfullare. ELEKTRONIK 1965 kommer att 
ge kvalificerad teknisk information, intressanta industrirepor
tage, överskådliga marknadsöversikter och en noggrann ny
hetsbevakning. ELEKTRONIK'hör hemma hos varje tekniker 
och i varje företagsbibliotek. Missa inte något nummer 1965 
- PRENUMERERA! 

ELEKTRONIK och RADIO & TELEVISION - Ni behöver 
dem båda! RADIO & TELEVISION utkommer på samma 
förlag och med samma redaktionsledning som ELEKTRO
NIK. Det är tidningen för alla svagströmstekniker. Utkom
mer alla månader (utom juli). ELEKTRONIK och R T kom-

Bilden visar en komplett differentialförstärkare 
av integrerad-krets-typ från Texas Instruments 
Ine. i USA. 7 transistorer ingår i förstärkaren 
som ger 4(}-70 dB förstärkning inom frekvens
området (}-150 kHz. Kiselskivan som innehål
ler de integrerade kretsarna och till vilken de 
14 tilledningstrådarna går har måtten 4X1 mm. 

pletterar varandra. En SAMPRENUMERATION på båda 
tidskrifterna för 1965 kostar bara 47: 50. Ni sparar 12: 5Ö! 
Ni kan se det på det här sättet också - för ett tillägg av 
bara 17: 50 får Ni II stora nummer av RADIO &. TELE~ 
VISION. .' ". 

Är Ni redan prenumerant? D.v.s. får Ni ELEKTRONIK 
direkt i Er brevlåda - använd då helst det portofria in
betalningskort vi redan tillställt direktprenumeranterna. Ni 
kan också använda kupongen här nedan. 

Är Ni lösnummerköpare? Enklast prenumererar Ni genom 
att använda det gula girokort, som finns inbladat i detta num
mer. Fyll i och sänd in rätt belopp (30: - resp. 47: 50). 
Ni kan också använda kupongen här nedan. I så fall får Ni 
från oss ett postförskott på pren.-avgiften samtidigt med första 
numret. 

r T; N:dis;-R::gr::;r, ~ds:fts:pe;;:on:, ;:lm -:1 l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Notera mig som ny prenumerantlförnya mitt abonne
mang (stryk det ej tillämpliga) enl. nedan förkryssat 
alternativ. 

D 
D 

D 

ELEKTRONIK helår 30: - kronor 

RADIO & TELEVISION helår 30: - kronor 
(D halvår 1+ 50) 

ELEKTRONIK + RADIO & TELEVISION 
helår 47: 50 kronor 

I Namn 

I Bostad 

I 
I 

Postadress .......... ,........... Tel. ......... . 
(Insänds i öppet kuvert, portO 25 öre, pren.-avgiften uttas mot postförsk.) 

-----------
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COUCH miniatyrreläer 
för extrema miljökrav 

o Temperaturområde 
_6,DC till +12.,DC 

o Vikt - endast 2.,8 gram 
Couch reläer kännetecknas av hög tillför
litlighet vid extrema miljöförhållanden. 
De har ett stort temperaturområde och tål 
mycket höga vibrations- och stötpåkän
ningar utan att kontakternas läge för
ändras. Reläerna har en kontaktmekanism 
av roterande typ vilket bidrar till den 
höga stabiliteten. 
Samtliga typer har mycket små dimen
sioner. Typ 2X (se bilden) väger endast 
2,8 gram. Detta relä uppfyller även spe
cifikationerna enligt MIL-R-5757/19. Fa
briken har dessutom utarbetat en egen 
testrapport, som kan erhållas på begäran. 

Typ 2X 

Kontakter 2 växl. 2 väx I. 

2R 

0,5N30V= 2N30V= 
Känslighet 150 mW 25-250 mW 
Vibrotion 20 g/2oo0 Hz 30 g12oo0 Hz 
Stötkraft 75 g 100 g 
Dim. ca 5x10x13 mm 10x20x30 mm 
Vikt 2,8 gram 18 gram 

Couch fyp 2X' 
5 X 10 X 13 mm 

4C 

4 växl. 
5AJ30V= 
1W 
20 g/2000 Hz 
75 g 
o 28x38 mm 
90 gram 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58 
Stockholm SV 
Tel. 08/24 61 60 

Maskinaktiebolaget 

VÄRT 

PROGRAM: 

Stor 
sortering 

Apparatlådor 
Synkronmotorer 
Snickvixelmotorer 
Kugghjul 
Miniatyrkedjor 
Kedjehjul 
Räkneverk 
Impulsräknare 
Fotoceller 

MEKANEX 
Råsundavägen 160, SOLNA Tel. 08/830820 
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rades en del nyheter. Bl.a. visade Joseph 
Lucas (Electrical) Ltd. (svensk represen
tant: Lucas Nordiska AB) en serie effekt
transistorer för kollektorspänningar på upp 
till 500 V och för strömmar på 0,3, 5 och 
10 A. Dessa transistorer är speciellt gjorda 
för att användas i spänningsaggregat och 
omformare, men kan givetvis även använ
das i t.ex. LF-förstärkare och servoförstär
kare. 

Mullard visade en ny transistortyp kal
lad ~Most» (Metal Oxide Silicon Transis
tor) . Denna nya transistor har en ingångs
resistans på 1012 ohm (106 Mohm) och 
kan användas i oscillatorkopplingar för 
frekvenser på upp till 150 MHz. Den på
verkas inte av radioaktiv strålning och är 
därför speciellt lämpad att användas i sa
tellitutrustningar. 

I fråga om konventionella komponenter 
kan bl.a. noteras att det nu finns motstånd 
med lägre temperaturkoefficient än tidi
gare och vidare finns det kontaktmaterial 
av nya legeringar. Tydligt är att det i Stor
britannien pågår en kontinuerlig utveck
ling när det gäller förbättring av elektro
nikkomponenterna. Dessa förbättringar 
kommer i första hand till stånd för att re
spektive komponent skall kunna uppfylla 
fastställda militära specifikationer, vil
ket i sin tur bör gynnsamt återverka på 
tillförlitligheten hos civila utrustningar 
som byggs med militärspecificerade kom
ponenter. 

• 
Det torde inte råda något tvivel om att 

den brittiska komponentindustrin har en 
hel del att erbjuda av intresse för den 
svenska marknaden - importstatistiken 
talar ju tydligt om att så är fallet. Att den 
brittiska utställningen skapat ökad good
will för engelska elektronikkomponenter är 
uppenbart, och det bör, såvitt man kan 
bedöma, ytterligare öka de brittiska chan
serna på den svenska elektronikmarkna
den. Det faktum att både Sverige och Eng
land tillhör EFTA är givetvis en omstän
dighet av intresse i detta sammanhang. • 
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pulsen, steget fungerar som ett inverterar
steg. 

Ingångspulsen kommer in via en kon
densator C, i första ögonblicket kommer 
därför pulsspänningens fulla amplitud in 
mellan bas och emitter på transistorn. 
Kondensatorn uppladdas emellertid efter 
hand av pulsen, därvid minskar den spän
ning bas-emitter som håller transistorn 
bottnad. Om pulsens varaktighet är till
räckligt lång, kan spänningen bas-emitter 
sjunka så mycket, att transistorn inte 
längre bottnar, kollektorströmmen mins
kar då och därmed kommer också U OJ!] 

att öka. I en koppling enligt fig. 9 måste 
av denna anledning tidkonstanten för in
gångskretsen (dvs. för kondensatorn C och 
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Precisionsinstrument från 
CALIBRATION STANDARDS (ORP. 
Tillverkare av voltmetrar, spänningskalibratorer, avvikelsemätare, Wheat
stonebryggor, AC/DC-omvandlare, högspänningsaggregat, m.m. 

Några exempel på voltmetrar med mätområdena 
0-100 mY, 0-1/10/100/1000 V 

Noggrannhet 'I, 
Modell 

I 
Utläsning 

= -
DC-100B 0,05 - 5 siffror 
DC-110B 0,02 - 5 -.-
DC-1S0B 0,01 - 5 -.-
DC-200B 0,075 - 6 -.-
DC-210B 0,005 - 6 -.-
AC-100B 0,05 0,2 5 -.-
AC-1S0B 0,01 0,1 5 -.-
AC-210B 0,005 0,1 6 -.-

OBS. AC-serien för både lik- och växelspänning. 

• likström till 100 kHz, 
IRIG - standard eller 
dubbel bandbredd, 
FM eller direkt 

• transistoriserad elektronik 
i modul - utförande 

• - upp till 14 kanaler 

• band - standard 
l/J,", l/t', eller l" 

• effektbehov 35 watt 
12 till 117 volt AC-DC 

• två hastigheter inom 
1 7/s" - 60" per sek 

• mått 33 x 20 x 14 cm 
vikt mindre än 8 kg 

Pris Kr 
exkl. batt.enhet 

3.025 : -
3.675 : -
4.865 : -
5.950: -
8.940 : -
5.365: -
7.390 : -

11 .880 : -

• Helt transistoriserad 
• Nät- och batteridrift 
• Uttag för skrivare 
• Portabel eller "rack"-montage 

Fullständiga data 
sändes på begäran. 

GENERALAGENT: 

NYBOHOVSGRÄND 56, STOCKHOLM SV 
TELEFON: 182930, 182939 

portabel 

transistoriserad 

databandspelare 

_S.V .. E.N.S.K.A_E.L.E.K.TR.O_N.I .. K.-.A.P.P.A.R.A.T.E.R.A.B ______ ~-=11= _ 
Gubbängstorget119 STOCKHOLM-ENSKEDE tel. 081940270 
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Ko ntakta 

FINTLINGS 
när Ni behöver 

HARDFORGYLLNING 
av 

KONTAKTMATER IAL 

AB FINTLINGS 
ROSLAGSGATAN 33 STOCKHOLM VA. Tel. växel 349480 

- Fabriken som tillverkar ytor -

vlel 
SPECIALISTEN 
I LÖDPROBLEM 

S·märkt 

lVM-S 
lödko lv för 15, 25 o ch 40 watt. 
Produkt i särkla ss. 
Resultat av öve r 40 års erfa renhet. 
Svensk p io njärkonstr'uktio n i sta rk ställ
ning på världsma rknaden. 
Vårt program omfaHar: 
Lödko lva r i a lla sto rlekar 
Perpetuum lödspetsa r 
Tennsmältningsg ryto r 
Värmeelement för speciella ända mål 
BEGÄR-PRO SPEKT och övertyga Er om 
att det fin ns en VICI-ko lv just för Ert 
behov ! 

ELEKTRO-VICI AKTIEBOLAG 
Nordenflychtsv. 62. Stockholm K. Tel. 533600, 54 23 95. 
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ett motstånd som sammanställs av ingångs
resistansen för tran istorn, parallellkopp
lad med Rl och R2 i parallell) vara så 
lång att inte kondensatorn C hinner upp· 
laddas så mycket att transistorns bas-emit
terspänning under pulstiden börjar under
stiga det värde som fordras för bottning. 

Förspänning för transistorn i 
Jinjära förstärkarkopplingar 
I linjära förstärkarkopplingar gäller det 
att ge transistorn en sådan bas-emitterför
spänning att ett tillräckligt stort lin j ärt 
utstyrningsområde erhålles. 

Vanligtvis utgår man härvid från en av 
fabrikanten angiven lämplig kollektorar
betsström 100 och reglerar sedan in kol. 
lektorströmmen till det önskade värdet ge
nom att variera bas-emitterförspänningen. 

Härvid kan man tillämpa olika kopp
lingar för att få den önskade förspänning
en. I fig. 10-12 visas några kopplings
varianter. 

I kopplingen enligt fig. 10 inregleras 
motståndet Rl tills dess önskat värde er
hålles på kollektorströmmen. 

I kopplingen enligt fig. Il väljes RE så 
att spänningsfallet vid önskad kollektor
ström blir ca 10-20 % av EoE ; R2 bör 
ha ca 10 ggr så hög resistans som RE' Rl 
injusteras tills dess önskat värde på kol
lektorströmmen erhålles. För att hindra 
motkoppling shuntar man ofta RE med en 
kondensator, CE , vars reaktans bör vara 
högst ca l % av resistansen i RE' 

Kopplingen enligt fig. Il är gynnsam 
i de fall transistorn blir utsatt för större 
temperaturväxlingar. 

Kopplingen i fig. 12 som utgör en va
riant av kopplingen i fig. Il är användbar 
i de fall man har en ingångstransformator. 
Kondensatorn C2 bör ha en reaktans som 
är högst ca 10 ohm. 

Sammanfattning 
Transistorn som switch fordrar att bas
emitterdioden antingen är förspänd i fram
riktningen så att transistorn bottnar eller 
att bas-emitterdioden är förspänd i back
riktningen så att transistorn är spärrad. 
Kollektorspänningen skall alltid vara po
sitiv i förhållande till emittern för NPN
transistorer och alltid negativ i förhållande 
till emittern för PNP-transistorer. Basför
spänningen skall ha samma polaritet som 
kollektorspänningen för det fall att tran
sistorn vid frånvaro av in signal skall bott
na. Skall transistorn normalt vara spärrad 
vid frånvaro av signal skall basförspän
ningen ha motsatt polaritet mot kollektor
spänningen i förhållande till emittern. 

Skall transistorn användas i en linjär 
förstärkare fordras att förspänningen väl
jes någonstans mitt emellan bottnings- och 
spärrningspunkten. Förspänningen på bas
emitterdioden inställes så att ett så stort 
linjärt utstyrningsområde som möjligt er
hålles utan att max. tillåten kollektorström 
för transistorn överskrides. • 



ATT MÄTA DISTORSION ... 
. . . är för dessa män något helt okänt. 
Trots att deras apparater reparerats i »affä
ren runt hörnet», tycker de att' musiken 
har ett biljud som inte går attfå bort. Repa
ratören har tydligen inte haft tillgång till 
bra utrustning ... 

Att mäta distorsion blir mer och mer ett vanligt servicemoment. Kraven på 
bandspelare och annan LF-apparatur växer ständigt, och det gäller för verk

ElCO 902 levereras för 220 V/50 Hz. 
Monterad kr. 1.750:-

staden att vara beredd med lättskött och noggrann apparatur. 
EICO's distorsionsmätare typ 902 ger Er alla möjligheter att undersöka och .. --.... -
mäta både harmonisk distorsion över en Wienbrygga, och intermodulations
distorsion med hjälp aven inbyggd generator för LF/HF i det vedertagna för
hållandet 4:1. Redan 0,3 % distorsion ger fullt skalutslag på det II5 mm breda 
instrumen tet. 

ELFA 
Givetvis kan Ni använda 902 även som rörvoltmeter - den mäter från 10 

m V-300 V på ett fullt skalutslag. För mätningar på professionell apparatur är 
det en dB-gradering enligt gällande standard. 

NIFEGON 

RADIO & TELEVISION AB 

HOLLANDARGATAN 9 A. BOX 3075. 
STOCKHOLM 3. TELEFON 08/240280 

NIFEGON momentsystem -"den elektris~a a~~I.n" - ett ~n-I SVENSKA ACKUMULATOR AKTIEBOLAGET 

kelt system för driftsäker och noggrann overformg av vnd- .J U ·N G N E R 
moment och mätvärden. Utan utväxling kan vridmoment INSTRUMENTFABRIKEN • STOCKHOLM 

på upp till 14,5 kpcm direkt överföras med NIFEGONER. Tel. 08/22 23 40 • Telegram : NIFE • Telex : 1592 
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RAK PRECISIONS·POTENTIOMETER RLP 
Med rätlinig rörelse 

Precisionspotentiometrar av RLP-serien finner särskilt användning som gi
vare samt som återföringspotentiometer i servosystem för rätliniga meka
niska rörelser. Den rostfria axeln löper i bronslager i hus av eloxerad 
aluminium. 

Potentiometrarna kännetecknas av hög mekanisk och elektrisk stabilitet, 
lågt brus och god elektrisk upplösning. De kan normalt erhållas för slag
längder från 25 till 150 mm. Axeln är vridbart lagrad för att förhindra 
skadligt momentupptagande. 

SPECIFIKATION 
Funktionsslaglängder 

(standard) : 

Nollbanor 
(overtrave\s) : 

Motstånd: 
Upplösning: 
Linearitet: 
Ekv. brusresistans : 

25,50, (75), 100, 150 mm ±O,5 mm. 
Potentiometrarna typbetecknas med sina slagläng
der. (RLP 25 etc). 
Min. 1 mm i vardera ändläget. 

ca 175D mm/slaglängd. 
ca 0,05 mm. 
Bättre än 0,5 % (oberoende). 
Max. l00D (normerat värde). 

300 
SIDOR 

t 
SlEMENS 

Miniatyrelektrolyter för stående 
montage p'å ~tsade kort. 

HALVLEDARETEKNIK! 

841295 Plastkapslade 
miniatyrelektrolyter 
med gjuthartsförslut
ning och parallella 
anslutningstrådar an
passade till modul
systemet för etsade 
kort (1 modul = 2,5 
mm). Små lättmonte
rade kondensatorer 
till förmånliga priser. 
C:a -:85/st vid köp 
av 100 st. 

Siemens nya handbok "Schaltungen 
mit Halbleiterbauelementen" är ett 
ovärderligt uppslagsverk för alla 
som arbetar med halvledare. Den 
innehåller 200 kopplingsexempel 
från alla områden av halvledare- 841323 Plastisolerade 
tekniken, och till varje exempel subminiatyrelektroly-
finns beräkningsanvisningar och ter i aluminiumbäga-
förklarande text, så att Ni själv re med parallella 
kan anpassa kopplingarna till lik- anslutningstrådar för 

högkantmontage på 
artade uppgifter. etsade kort. Uppfyller 
Boken kostar 17 kronor, och Ni kan höga krav på säker-
köpa den direkt från Svenska Del- het mot fukt och tem-
tron AB genom att sätta in beloppet peraturväxlingar. 

Pris ca -:90/st vid 
eå eostgirokonto 601242. - köp av 100 st. 

,$ ~~'~'~'~'~'k~~ ~ :~'25~. !~ 
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Branschnyll 

Samarbetet mellan Hughes Aircra/t Company, 
USA, och AB B%rs, har lett till bildandet av 
ett gemensamt ägt företag, B%rs Elektronik 
Aktiebolag, med säte i Bofors. 

Hughes Aircraft Co som sysselsätter ca 
30000 personer, har de sista åren tillverkat 
elektronikapparatur till ett värde av mer än 
20 miljarder kronor. Bl.a. har företaget kon
struerat satelliterna i Syncom-serien. 

AB Bofors har under en följd av år arbetat 
med eldlednings- och robotsystem, där styr
nings- och reglerteknik, databehandling och 
mätteknik av avancerad art kommit till an
vändning. Till de mest kända resultaten av 
denna aktivitet hör styrsystemet för den nya 
»Stridsvagn S» samt pansarvämsroboten »Ban· 
tam». Bolagets elektroniska mätteknik har 
emellertid även kommit till praktisk använd· 
ning inom det civila området, t.ex. inom medio 
cinsk och kemisk forskning. 

Uppgörelse har träffats mellan Husqvarna Va· 
penfabriks AB och Compagnie Franl;aise 
Thomson·Houston, Paris, om att sistnämnda 
företag får ensamförsäljningsrätten i Frank· 
rike av vid Husqvarna tillverkade elektronik· 
ugnar. 

Erik Ferner AB, Box 56, Bromma, skall enligt 
överenskommelse med Consolidated Electrody
namics Corporation (CEC) , handha försälj· 
ningen i Sverige av produkter från CEC:s Ana· 
lytical & Control Division, och från CEC:s 
dotterföretag Consolidated Vacuum Corpora· 
tion (CVC). Tillverkningsprol,rrammet för des· 
sa företag omfattar b1.a. fuktighetsmätare, in· 
duktionsugnar, masspektrometrar, getterjon· 
pumpar och vakuumventiler. 

Tuchel·Kontakt GmbH, Västtyskland, som i 
Sverige tidigare representerats av Svenska 
Elektronikapparater AB, företrädes numera av 
Erik Ferner AB, Box 56, Bromma. • 

Huvudkontoret och koncernledningen inom 
Svenska Ackumulator Aktiebolaget Jungner 
flyttade i augusti till nybyggda kontorslokaler 
vid koncernens anläggningar i Oskarshamn. 

Enligt en överenskommelse mellan Rohde & 
Schwarz, Västtyskland, och Amphenol·Borg 
Electronies Corporation, USA, har Amphenol
Borg fått licensrätten i hela världen, med uno 
dantag för Europa och Afrika, till Rohde & 
Schwarz' könlösa kontakter »Dezifix» och 
,Precifix». 

AB Area Regulatorer, som är verksamt inom 
området industriell reglering, började för någ· 
ra år sedan en omorganisation, som nu lett till 
att företaget beslutat bygga en ny verkstad 
med tillhörande kontor i Huddinge, dit större 
delen av företagets verksamhet kommer att 
flytta under första kvartalet 1965. Bolaget har 
nyligen inrättat en särskild utvecklingsavdel
ning, vars arbete kommer att intensifieras i de 
specialutrustade laboratorier som ingår i ny· 
byggnaden i Huddinge. 

Vaetrie Control Equipment Ltd., England, 
kommer i Sverige att marknadsföra digitala 
encoders från Norden Division of the United 
Aircra/t Corp., USA, genom Allmänna Han
delsaktiebolaget (Allhabo), Alströmergatan 20, 
Stockholm. 

AB Nordiska Elektronik, Drottninggatan 24, 
Stockholm C, har utsetts till svensk represen
tant för följande företag: Watkins·Johnson 
Co., USA, som b1.a. har vandringsvågsrör på 
sitt tillverkningsprogram, Eleetronie Memories 
[ne., USA, som tillverkar olika typer av elek
troniska och magnetiska minnen samt Ameleo 
Semieonduetor [ne., USA, SODl tillverkar b1.a. 
kiseltransistorer av planartyp, fälteffekttransis· 
torer och integrerade kretsar. 



Från den minsta GK 16: 
Diameter: 16 mm 
Med eller utan kuggväxel 
Nedväxling S:1 tiIlSOO:1 
Spänning: 3 V= 

dunk·er 
småmotorer i precisionsutförande 
för finmekanik, optik, radio, television, elektroniska ut
rustningar, medicinska apparater, bandspelare, skivspe
lare, hushållsapparater m.m. 

l 
Till den största DR 62 X 6062 mm 0 
Med eller utan kugg- eller snäckväxel. 
220 eller 380 V ::::::: 
Nedväxling S:1 till 480.000:1 

Generalagent, 

Box 3227 • Stockholm 3 
Tel. 112990, 102246, 217316 

• TELEFUNKEN TELEFUNKEN RöR och HALVLEDARE 
alltid tillförlitliga och med hög precision. De 
förenar i sig alla de tekniska fördelar, som av 
TELEFUNKEN vidareutvecklats under mer än 
sex decenniers intensiv forskning o·ch fabrika
tion. 

Mottagarrör 
för TV och radio 
TV-bildrör 
Transistorer 
Germanium<:lioder 
Kiseldioder 
Specialrör 
Mikrovågsrör 
Oscillografrör 
Specialförstärkarrör 
Sändarrär 
Vakuumkondensatorer 
Gasfyllda rör 
Stabilisatorrär 
Kallkatodröt' 
Små-tyratroner 
Fotoceller 
Fotomotstånd 
Fotomultiplikatorer 

Begär närmare informationer från S 310.09 

S ATT SVENSKA AKTIEBOLAGET TRÅDLUS TELEGRAFI 
. Röravdelningen • Fack· Solna 1 • Tel. 08/290080 
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SEUFFER 
miniatyr

OMKOPPLARE 
fabriken har et! rikhaltigt sor

timent från minimiomkopp

lare till starkströmsbrytare för 

professionellt bruk 

VALENCE 
ElS. P. BARN lER, 
Elektrisk Isolermateriel 

och Industritejper 

Specialitet 

glasfiber systoflexrör 

glasfiber duk och band 

ISOlCO TRADING Kampementsgatan 34 
Stockholm No Tel. 638351 

Hermetiskt kapslat typ HI 3 

Ingenjörsfirman 
ELEKTRO-RELÄ AB 
Glanshammarsg. 101 - St hlm-Bandhagen 

Telefon : 08/ 478376 - 478476 

SPOL· 
STOMMAR 
presspan 
pappersbakelit 
vävbakelit 
glasarmerat material 

av 

även plastgjutna utföranden 

AB GALCO 
GÄVLE GATAN 12 B STOCKHOLM TEL. 2 3 76 20 

För Er som Iaiirer 

erIJjunr vi 

~0<'1 
nti1vuHJ~timR; 
av fabr. E. Haller & eo. och H. Kissling 
Begir klItplog över vårt 

omlllttllntle progrllm! 
~~------------------------------------------------------------/ 
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Kataloger och 
broschyrer 

Ny El/a-ka talog 
Elja Radio & Television, Holländargaran 9 A, 
Stockholm, har gett ut en ny utgåva av kata
logen »Allt mellan antenn och jord». Katalo
gen, som har 340 sidor, omfattar komponenter 
och materiel från fabrikanter i både USA och 
Europa. 

Ajgers Elektronik AB, Fack, Stockholm 32: 
broschyr över reläer från Hi-G Ine., USA. 

Bayer Kemi AB, Kungsportsavenyen 31-35, 
Göteborg 1: 

broscbyr över Silopren-pasta för skydds- och 
isoleringsändamål, från Farbenfabriken 
Bayer AB, Västtyskland. 

Bromaneo AB, Sveavägen 25- 27, Stockholm: 
datablad över kondensatorer från Frako 
Kondensatoren- u. Apparatebau GmbH, 
Västtyskland ; 
särtrycken »Treppenspannungsgeneratoren», 
»Gleichstrohmmagnete mit verminderter 
Halteerregung» och »Ein Transistor-Span
nungswandler mit spannungsunabhängiger 
und in weiten Grenzen einstellbarer Fre
quenz», från l ntermetall, Västtyskland. 

Bruel & Kjrer Svenska AB, Kvarnbergsvägen 
31, Stockholm-Stuvsta: 

katalog över elektroniska mätinstrument 
från Bruel & Kjrer, Danmark. 

AB Gösta Bäckström, Polhemsgatan 4, Stock
holm K: 

datablad och prislista över halvledare från 
Texas Instruments Ine., USA. 

Coming Glass Works, 3900 Electronics Drive, 
Raleigh, N C, USA: 

broschyrer över skiktrnotstånd och mikro
kretshöljen samt häftet »How to define your 
glass and ceramic requirements». 
(Svensk representant: M Stenhardt AB, 
Björnsonsgatan 197, Bromma.) 

Elektriska Instrument AB, Lövåsvägen 40-42, 
Bromma 12: 

broschyrer över dekadmot stånd från Shall· 
cross Mallltjaeturing Co., USA; 
katalog över mätinstrument från Crompton 
Parkinson Limited, England, samt från Mäl
ler & Weigert, Västtyskland, och Hottinger 
Baldwin Messteehnik GmbH, Västtyskland; 
broschyrer över skrivare från Assoeiated 
Eleetrieal Industries Limited, England, och 
Control Instruments Limited, England; 
datablad över drifttidmätare från Bauser, 
VästtyskIand ; 
broschyr över elektriska och elektroniska in
strument från Danbridge A/S, Danmark; 
kataloger avseende likriktare från Semikron, 
Västtyskland ; 
datablad över potentiometrar, givare och 
analogförstärkare från Beckman Instruments 
Ine., USA. 

Erik Ferner AB, Snörmakarvägen 35, Bromma: 
kataloger över oscilloskop, svepenhet, spekt
rumanalysator och kamerautrustning för 
oscilloskopfotografering, från Tektronix Ine., 
USA; 
broschyr över skrivare från Esterline Angus 
Instrument Company Ine., USA. 

Forslid & Co. AB, Rådmansgatan 56, Stock
holm: 

kataloger över transistorer från Newmarket 
Transistors Ltd., England, och International 
Resistance Company, USA; 
katalog över kabelmateriel från British In
sulated Callender's Cables Ltd., England. 

Hammar & Co. AB, Strandvägen 5 B, Stock
holm ö: 

datablad över motstånd och potentiometrar 
från Ohmie, Frankrike; 
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WIMA-MKB 1 
Fyrkantigt metallhölje med 
lödöron och skruvfastsättning. 
l ,uF-40 ,uF. 100 V, 250 V 
och 400 V likspänning. 

Metalliserade 
plastfol ie
kondensatorer 
imetallhölje 
WIMA-MKB 2. 
Platt och ovalt metallhölje 
med axiella anslutningstrådar. 
O,Dl ,u F-l O ,uF 100 V, 250 V 
och 400 V likspänning. 

WIMA-MKB 3 
Lägsta märkspänning 60 V likspänning. 
Små dimensioner. Låg förlustfaktor 
och temperaturberoende. Cylindriskt 
metallhölje. 0,1 ,uF-l0 ,uF. 
60 V och 120 V likspänning. 

för användning i professionella 
elektronikutrustningar. Högsta 

möjliga isolationsmotstånd 
(som inte ändras med tiden). 

Minsta möjliga dimension. 
Självläkande. Kortslutningssäkra. 

Temperaturområde: -40 till + 1000 c. 

Broschyrer sändes . på begäran. 

WIMA Wilhelm Westermann 

Spezialfabrik fUr Kondensatoren 
68 Mannheim l - Augusta-Anlage 56 

Postfach 2345 (BRD) 

Svensk representant : 
Firma PÄR HELLSTROM 

Box 279, Göteborg l 
Tel. 031/161220, 161226 

Telex 2243 
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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 Ofo 
Motståndstolerans ±1 Ofo 
Standardvärden : 100, 500, 1000, 5000, 
10000,50000 ach 100000 ohm. 
ETT AV MARKNADENS MEST PRISVÄRDA 
»MÄ'TVERKTYG», SOM PA KORT TID BLI
VIT EN SUCCES. 

PRIS ENDAST 147 KR 
AB NORDQVIST & BERG 

Snoilskyvigen s, STOCKHOLM K 
Tel.: 520050 

Joseph M Lloyd 

ALLT OM 
BAND
SPELNING 

"Man får den bästa och lättfattligaste 

instruktion om apparatens finesser och 

hur allting rätt ska" skötas." 

GHT 
Pris 10.50 

NORDISK ROTOGRAVYR 
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katalog över isolationsmateriel från Isola· 
Werke, Schweiz. 

Hughes Aircraft Company, Culver City, Cali
fornia, USA: 

katalog över miniatyrtransformatorer. 
Aktiebolaget Iföverken, Bromölla: 

konstruktionsanvisningar för isolatorgods. 
International Rectifier, Snoilskyvägen 8, Stock
holm K: 

halvledarkatalog med prislista. 
F A W Jacobi, Stenkullavägen 9, Stockholm K: 

särtryck ~Verfahren zur Ermittlung der ch a
rakteristischen Werte von Halbleiter-Silizium 
in Stab- oder Scheibenform», från W acker
Chemie GmbH, VästtyskIand. 

Kjellbergs Successors AB, Drottninggatan 14, 
Stockholm 16: 

katalogeJ, över elektronmikroskop, spektro
metrar m.m. från Japan Electron Optics 
Laboratory Co. Ltd., Japan, och Union Opti
cal Co. Ltd., Japan. 

Bo Knutsson AB, So=arvägen 2, Solna: 
katalogen ~Component Selector», från Cor
nell-Dubilier, USA. 

AB Kuno Källman, Järntorget 7, Göteborg 7: 
datablad över halvledare från Silec, Frank
rike· 
bros~hyrer över potentiometrar från Minia
ture Electronic Components Limited, Eng
land; 
datablad över reläer från Struthers-Dunn 
Inc., England; 
datablad över stativ från Transrack, Frank
rike. 

Firma Johan Lagercrantz, Gårdsvägen 10 B, 
Solna: 

ny katalog över specialrör samt ny huvud
katalog över ett heltransistoriserat högfre
kvensoscilloskop med plug-in·enheter, fyra 
nya lågfrekvensoscilloskop jämte komplette
rande utrustning från Fairchild Du Mont 
Laboratories, USA; 
katalog över elektroniska mätinstrument från 
General Radio Company, USA. 

Lilja & Söner, Tegnergatan 10, Stockholm: 
broschyr över tungelement från Willy Gun
ther K G, VästtyskIand. 

Litton Industries Scandinavian Components 
Group, Box 364, Sundbyberg 3: 

broschyr över elektrostatiskt fokuserade 
klystroner. 

Svenska Mullard AB, Strindbergsgatan 30, 
Stockholm No: 

publikationerna »Mullard semiconductors 
designers guide~ och ~ Vinkor quick refer
ence guide». 

Nordqvist & Berg, Snoilskyvägen 8, Stock
holm K: 

datablad över potentiometrar från Beckman 
Instruments Inc., USA; 
datablad över monostaten SR 20 samt SR 30. 

Svenska Painton AB, Åkers Runö: 
datablad över potentiometrar från Bourns 
Inc., USA. 

AB Bo Palmblad, Hornsgatan 58, Stock
holm Sv: 

datablad över värmeavledare för halvledare 
och skärmhylsor för elektronrör från Inter. 
national Electronic Research Corporation 
USA; , 
broschyrer över kopplingspaneler och om
kopplare för programmering samt kopplings
don för koaxialkablar från Sealectro Corp., 
USA. 

Svenska AB Philips, Lidingövägen 50, Stock
holm 27: 

katalogen »Philips Ljus 1964/1965»; 
informatiQnsskrifterna »Two selective calling 
systems for mobile radio co=unication 
service», »Mobile transceivers for the 80 
Mc/s and 160 Mc/s bands», »Frequency 
multipliers with varactor diodes-theory and 
applications with the BA Y 66», »Battery 
chargers for 4 Amp and 20 Amp equipped 
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Kinsekisha 

Styrkristaller från 360 Hz till 100 MHz. 
Prisexempel : 
HC-6/U för PR-bandet 60.-/par brutto. 
HC-18/U för PR-bandet 55.-/par brutto. 
HC-18/W för PR-bandet 52.-/par brutto. 

Likriktarbyggsatser 

kompletta byggsatser med borrat, kraf
tigt aluminiumchassie, från 250 V/60 mA 
och till 450V/320 mA. 

Videoprodukter, Olbersgalan 6 A, 
Göteborg O, tel. 031/21 3766, 25 76 66 

Sänd katalog över radiornoteriel, (hittills 
utkomna blad över rör, rörhållare, mot
stånd, potentiometror, kondensatorer, 
transformatorer, krista lIer, högta lare (12 
sidor högtalare), materiellista för Rl:s 
amatörmottagare, Geloso och Miniphase 
sändare och mottagare m.m. Amatör
rabatter intill 40 OJa. 

D kronor 2: 55 bifogas i frimärken för 
katalog i lösbladssystem. 

D kronor 6: 55 bifogas i frimärken för 
katalog i ringpärm. 

Namn 

Adress 

Postadress ............. . ............. . 

LYSRÖR FÖR 

BATTERIDRIFT 

Lysrörens goda belysningsegenskaper har gjort att 
de tagits i användning även p6 platser där det inte 
finns tillg6ng till nätspänning, t.ex. i bilar och bus
sar, i lysonde reklamskyltar p6 bilar ele. BLESSING
ETRA har därför utvecklat Iysrärsarmaturer med en 
liten inbyggd statisk omvandlare, som gör att de 
kan drivas fr6n 6, 12 eller 24 V bilbatteri. Tack vare 
den höga frekvensen (400 Hz) hos den växelspänning 
som transistoromformaren alstrar, erh611es en myc
ket häg verkningsgrad. Allt störande brum har eli
minerats. Finns för effekter p6 upp till 40 W. 

Blessing tillverkar även statiska omvandlare med 
effekter upp till 10 kVA, bi.a. för siukhus vid spän
ninQsbortfall för drift av respirator och annan livs
viktog apparatur. 

Begär upplysningar: 

AB SIGNALMEKANO 
Butik och lager 

Västmannagatan 74 - Telefon 332606, 332008 
Stockholm Va 



BO PALMBLAD AB Hornsgatan 58 
Stockholm SV 
Tel. 08/2461 60 

presenterar 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii----iii---IN~Y H E T 
IERC VÄRMEAVLEDARE 

lör elektronrör 

INSTRUMENT 5900 

----~ Sänker rörets kolvtemperatur, ökar dess livslängd 
'-..och skyddar mot stöt- och vibrationspåkänningar 

Precisionsinstrument för noggranna, tidsbespa
rande mätningar av värmeledningsförmåga och 
termisk resistans. 
En värmekropp, inställbar mellan 30 och 80° C 
ansluts till den detalj, som skall testas, varefter 
effektförlusten kan avläsas direkt på instrumen
tet, som är omkopplingsbart för fullt utslag vid 
3, 10 eller 30 watt. På detta sätt kan olika mon
teringssätt, värmeavledare och kylningsanord
ningar snabbt jämföras. 

lör transistorer 
Högeffektiva värmeavledare för så gott som samtliga 
förekommande transistortyper 

Temperaturområde 
-20-+ 85°C 

Läckström 
0,01 C. V. i /hA efter 3 min 

Låg impedans 

För ytterligare upplysningar begär TCC:s bulletin nr 92 

Generalagent: 

ELEKTROLYTE.R 
MED HÖG KAPACITANS 
FÖR PÅLITLIGA 
EFFEKTAGGREGAT 

Kapacitansomr'åde 

Upp till 25.000 IlF 
- mer än tillräckligt 
för de flesta 
applikationer. 

FORSLID &. CO AB Rådmansgatan 56, Stockholm VA .• Tel. 329245, 301675, 301737. 
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HF - kabel 
+ kontakter 

Schweizisk precision -

- för höga svenska krav. 
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with silicon diodes BYY 20 and BYY 21» 
samt broschyrerna »New type designation 
code for cathode ray tubes» och »Philips 
special quaiity tubes». 

Ingenjörsfirman Gunnar Petterson, Östmarks
gatan 31, Farsta: 

datablad över signalgeneratorer, frekvens
dubblare, modulatorer och spektrumanalysa
torer från Polarad Electronic Instruments, 
USA; 
broschyrer över ljudstyrkemätare och filter 
från Dawe l nstruments Ltd., England; 
broschyrer över tryck- och accelerationsgi
vare av kvarts samt över utrustning för in
samling och värdering, från Vibro-Meter AG, 
Schweiz; 
katalog över frekvensdekad för mikrovågor, 
från Schomandl K G, Västtyskland. 

Scandinavian Phoenix AB, Per Weijersgatan 2, 
Malmö: 

datablad över kort till tryckta kretsar från 
Isola Werke AG, Västtyskland. 

lTT-Standard, Nybodagatan 2, Solna: 
katalog över elektromekaniska byggdelar 
samt över remsstansar och -läsare från Stan
dard Elektrik Lorenz AG, Västtyskiand. 

Svenska Siemens AB, Fack, Stockholm 23: 
katalog över ferritmaterial ; 
broschyrerna »Neue Halbleiter-Bauelemente 
zur Hannover-Messe 1964» och »Siemens
Halbleiter», från Siemens & Halske AG, 
Västtyskland. 

Solid State Electronics Corporation, 15 321 
Rayen Street, Sepulveda, California, USA: 

datablad över fotocellrelä_ 
M Stenhardt AB, Björnsonsgat. 197, Bromma: 

katalog över effekttransistorer från Motorola 
Semiconductor Products Inc., USA; 
broschyrer över magnethuvuden, faskänsliga 
demodulatorförstärkare och skrivare från 
Brush Instruments, USA. 

Sveriges Standardiseringskommission, Tegner
gatan 11, Stockholm: 

register över svensk standard 1964 (265 
sidor). 

Telare AB, Industrigatan 4, Stockholm K: 
broschyr över elektriska mätinstrument från 
Sensitive Research Instruments, USA. 

Finna Telekomponenter (Telko), S:t Eriks
gatan 11, Stockholm K : 

katalog över elektronikkomponenter m.m. 
Texas Instrument Sweden AB, Bodalsvägen 9, 
Lidingö 1: 

katalog över spänningsstabilisatorer. 
AB Trako, Tegnergatan 4, Stockholm Va: 

broschyr över utrustning för tryckta kretsar 
från Electronic Components Ltd_, England. 

• 
Nya Inan på 
nya poster 

Göran Hj:son 
Lundberg 

Till verkställande direktör i Industridata AB 
har utnämnts civilekonom, pol. mag. Göran 
Hj :son Lundberg, tidigare verksam vid Com
pagnie des MaclLines Bulls dotterföretag i 
Wien. 

~ 130 

r---
~ 

Här krävs osvik

liga lödningar 

varje detaljl 

Begär prislista 

LITESOLD 
har förtroendet och 
klarar även Edra löd
problem. 
,ETTAN,lOW 
, TV AAN, 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 instJ ument 
m.f. lödningar. 
AJ:lvänd >longlife> 
spets. 

Generalagent, 

AB SIGNALMEKANO 
Kontor och lager: 

Västmannagatan 74 - Telefon 33 26 06, 33 20 08 
Stockholm V,a 

( P.H. Brans 

VADE -
'\ 

MECUM 
Ny utökad upplaga: 

Anvisningar på svenska. 

RADIORÖR 
2.0. uppl. 500 sid. Kr. 47:
Data och sockelkopplingar för 0110 i 
marknaden förekommande typer och 
fabrikat av förstärkar-, mottagar-, sän
dar- och likriktarrör. 

Fortfarande aktuella : 
Televisions- o. specialrör 
15. uppl. 32.0 sid. Kr. 2.4:
Dato och sockelkopplingar fö r bl.a. 
bild- och kamerarör, katodstrålerör, 
tyrotroner, magnetroner, klystroner, 
stabilisatorer, fotoceller etc. 

Televisions- O. specialrör 
18. uppl. 2.92. sid. Kr. 33:
Fortsättningsdel och komplement till 
15. uppl. 

Jämförelsetabeller 
19. uppl. 364 sid. Kr. 33:
Utbytestabeller för radiorör somt mi
litära typers civila motsvarigheter. 

Nyhet : 

DATADEX 
TRANSISTOR REFERENCE BOOK 

2.50 sid. Kr. 2.5:-
Fullständiga dato över 3000 transisto
rer från hela världen. 

AB TELEANALYS 
Prostvägen 11 

\ SOLNA 1 Tel. 08/330410 J 
'----------_..../ 



Tre intressllntll nyheter 
• • I serien 

det är hål i 

transistorn 
R. Forshujmd 

lilLA MPA~!~ITRONI K 

DET ÄR HÅL I 
TRANSISTORN 
• av Ragnar Forshufvud 
En bok om halvledartrioder och deras an
vändning som lättfattligt och medryckande 
behandlar det intressanta samspelet mellan 
elektroner och »hå!», transistorernas till
lämpning i pulskretsar och förstärkarkret
sar, tillförlitlighets- och konstruktionspro
blem m.m. 

Inb. 2.6:-, 176 sid. 

l Ur imehållet : 
Switchar och linjära förstärkare e P-material och N-material e Några 

fakta om elektroner och hål e Hur en diod fungerar e Kristalltempera

turen e Hur IOBo påverkar kollektorströmmen e GenombroH och genom

slag e Termisk lavin e Småsignalparametrar e Det Re-kopplade förstär
karsteget e Aldringen. 

RADIO- OCH 
ELEKTRONIK
DATABOKEN 
• av John Schröder 
I denna bok har samlats de vanligaste och 
mest användbara grundformlerna, nomo
grammen och beräkningsunderlagen som 
behövs vid allt konstruktions-, laboratorie
och experimentarbete. Avsikten med boken 
är att ge radio teknikern, förutom arbets-
besparande diagram och kurvor, de flesta 
formler och tabeller som han behöver i sin 
dagliga gärning. De flesta formler har för-

radio 
och :mr; 

elektronik ' ""0&" 

databoken Mit 
.; 

,.. ,"~'* 

1 tydligats med ett eller flera genomräknade 

_. 
exempel. Utgör komplement till Elektro

~ nikens grunder. 
] 

~ Radioteknikerns och 

~ -amatörens önskebok. 
~ 

Inb. ca 36:-, 2.88 sid. 
Utkommer april 1965 

F 
NORDISK ROTOGRAVYR 

JvJm Schriidn-

!:iii: Ii ~ iiiii" 

ELEKTRONIKENS 
GRUNDER 
• av John Schröder 
En elementär lärobok i elektronik, i första 
hand avsedd för praktiskt inriktade tek
niker. Boken är avsedd att utgöra en lätt
fattlig introduktion för den som med ett 
minimum av matematiska förkunskaper 
och teoretisk skolning vill skaffa sig grund
läggande kunskaper i radioteknik, elektro
nik, kunskaper som lätt kan omsättas på 
praktiska problem och handgriplig verk
samhet med elektroniska hjälpmedel. 

Ur innehållet: 
Vad är elektronik? e De elektro
niska komponenterna e Impedans e 
Spännings- och strömkällor e Ferro
magnetiska material e Resonans
kretsar e Filterkretsar . 

En toppaktuell lärobok. 
Inb. 2.8:-, 2.52. sid. 

Till ........................ bokhandel 
eller Nordisk Rotogravyr, Stockholm 21 
beställes mot postförskott: 

.... ex Forshufvud: Det är hål i transis
torn inb 26:-

... . ex Schröder: Elektronikens grunder 
inb 28:-

. .. . ex Schröder: Radio- och Elektronik
databoken inb ca 36:-

Namn 

Adress 

Postadress 
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Allmänna artiklar och översikter 
Svenska elektronik.normproblem (le· 

dare) . .... .................... . 
L M Ericsson - stortillverkare av mi· 

litär elektronikapparatur ......... . 
Fakta om L M Ericsson·koncernen .. 
Mikroelektroniken lämnar utvecklings· 

laboratorierna ............ .... . . 
Laserapparatur från Storbritannien och 

Västtyskland ........ . .......... . 
Laserforskning i England ......... . 
Studieresa till USA . ..... . ... ..... . 
FOA:s anslagsäskanden för budgetåret 

1964--65 ............... . .... . . . . 
Automatik med elektronik (n) 
Mera elektronik från England? (le· 

dare) ......................... . 
Elektronikmarknaden 1964-67 ..... . 
Kjell J eppsson besöker LindelIs Våg. 

fabrik ..... . ...... ..... . ....... . 
Om elektronisk vägning .... ....... . 
Globalt telefonnät ................. . 
Mikroelektronisk nomenklatur (n) .. 
Databehandling att hyra (n) ....... . 
Lugnare tempo (ledare) ... ........ . 
Brittiska elektronikprodukter ....... . 
Fakta om brittisk elektronik .. . .... . 
Elektronikforskning i Storbritannien .. 
Om elektriska förbindningar i elektro· 

nisk apparatur ...... . .......... . 
Militärelektroniska bekymmer (ledare) 
Elektronisk databehandling förenklar 

framställningen av sjökort ....... . 
Från Ohm till Shockley - en återblick 
Ohm och hans lag " ............... . 
Elektroniknytt från England .. ... .. . 
Signalsystem för snabbgående tåg (n) 
Anslag för elektronikforskning ... .. . 
Höstens elektronikutställningar (le· 

dare) .............. . .... ... ... . 
Elektronikindustrin ställer ut .. 5/ 44, 
Instruments & Measurements .. 5/44, 
Stookholms Tekniska Mässa 5/ 44, 
British Electronic Component and In· 

strument Exhibition 5/ 44, 
Elektroniknytt från Japan ... . . .... . 
F~kta o~ den japanska elektronik· 

mdustrm .................... ... . 
Ny kontrollcentral på Arlanda flygplats 
Elektronik och radioteknik i flygsäker· 

hetens tjänst ................. .. . 
Radar och databehandling för automa· 

tiserad lufttrafikledning .. . . ..... . 
Elektronik enkelt förklarat ......... . 
Telefaksimilöverföring av dagstidnings· 

sidor ..................... ... .. . 
Engelska instrument för elektronikut· 

bildning ....................... . 
Översättning med datamaskin (n) .. 
Telefonerande larmsystem (n) 
Register för ELEKTRONIK 1964 . . .. 

Teori - beräkning -
dimensionering 

1/ 43 

1/44 
1/46 

1/48 

l / 52 
l/54 
l/55 

1/104 
1/112 

2/43 
2/ 44 

2/48 
2/ 54 
2/ 84 
2/ 86 
2/88 
3/43 
3/ 44 
3/48 
3/ 50 

3/ 58 
4/43 

4/ 44 
4/78 
4/80 
4/83 
4/ 104 
4/ 112 

5/43 
6/ 44 
6/ 44 
6/ 47 

6/ 50 
5/ 50 

5/ 52 
5/ 56 

5/ 60 

5/ 74 
5/84 

6/ 52 

6/ 60 
6/ 86 
6/ 100 
6/ 128 

Tunneldiodförstärkare för mikrovågor l /56 

128 ELEKTRONIK 6 -.-: 1964 

Likspänningsförstärkare med kapaci· 
tansdioder ..................... . 

Enkla filter med aktiva RC· och LRC· 
nät .... .. ..... ... .. ........... . 

Högeffektswitchning med transistorer 
Om transistorswitchar med induktiv be· 

lastning ....................... . 
Dynamisk dimensionering av NAND· 

krets ........................ . . 
Om värmeavledning i transistorer ... . 
Elektronik enkelt förklarat ......... . 
Badkarskurvan .......... ......... . 
Praktiskt om transistorer .. .. ..... . 

Kvantelektronik 
Laserapparatur från Storbritannien och 

Västtyskiand . ..... ..... . ....... . 
Laserforskning i England ......... . 
Laserstråle botar cancer? (n) ....... . 
Svetsning med laserstråle (n) 
Rubinlaser för batteridrift 

Mikroelektronik 
Mikroelektroniken lämnar utvecklings· 

laboratorierna . .... ..... . ...... . 
Mikroelektronisk nomenklatur 
Svenskt modulsystem för logiska kret· 

sar 

Industriell elektronik 
Kjell J eppsson besöker LindelIs Våg· 

fabrik ................. .. ...... . 
Om elektronisk vägning ........... . 
Högre frekvenser för industriell HF· 

värmning ......... . . ..... .. ... . 
Härdmaskin med HF·värmning ..... . 
Frekvenser för HF·värme i Sverige . . 
Limning med HF·värme ........... . 
7000 ro rör i timmen (n) ........... . 
Digital »vinkelavkännare» .. ....... . 
Apparatur för insamling och registre· 

ring av data ................... . 
Svetsning med laserstråle (n) .... .. . . 
Elektronisk lägesangivning vid verk· 

tygsmaskiner ................... . 
Apparatur för statistisk utvärdering vid 

kvalitetskontroll ...... ........ . .. . 
Fuktighetsmätare med mikrovågor . . 
Rörelsegivare för industriella tillämp· 

ningar (n) ..................... . 
Telefonerande larmsystem ......... . 

Medicinsk elektronik 
»Endoradiosonder» - radiosändare i 

medicinens tjänst ...... ....... .. . 
Överföring av EEG via satellit (n) .. 
Laserstråle botar cancer? (n) ....... . 
»Elektroniskt sjukhus» .... ....... . . . 
Datamaskin i medicinens tjänst ..... . 
Elektroniskt öra (n) ............... . 
Elektronisk »sömnmaskin» (n) 
Världens minsta glödlampa (n) ..... . 
Automatisk patientövervakning (n) .. 

1/ 64 

1/76 
4/56 

4/ 66 

4/72 
5/80 
5/ 84 
6/78 
6/ 80 

l/52 
l / 54 
1/ 89 
5/ 102 
6/ 98 

1/48 
2/86 

3/ 66 

2/ 48 
2/ 54 

2/64 
2/ 66 
2/ 70 
2/70 
2/ 86 
3/ 78 

4/50 
5/102 

5/ 104 

5/106 
5/ 108 

5/ 110 
6/ 100 

1/ 82 
1/ 89 
1/ 89 
4/ 86 
4/ 88 
4/ 90 
4/96 
4/ 98 
5/ 94 

REGISTER FÖR 
Första siffran anger tidskriftens nummer. 

Elektronisk utrustning för hjärtkon· 
troll (n) ............... . ........ 6/92 

Portabel elektrokardiograf (n) ...... 6/94 

Militär elektronik 
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Nll 
PORTABEL 
SERVO· 
SKRIVARE 
för snabba 
och noggranna 
registreringar 

Snabbhet: 
Känslighet : 
Noggrannhet : 
Områden : 
Registreringsbredd : 
Spänningsreferens : 
Pappershastigheter: 

1/8 s. f.s . 
1 mV f.s. 
1/2 O/o 

1 mV-lOO V 
11 cm 
Zenerdiod 
0,75" /tim.-6" Is. 

Unikt skrivsystem utan roterande delar 
eller linor 

Tillverkas av Esterline Angus Instrument 
Company, USA, välkänd tillverkare av 
registrerande instrument under mer än 
60 år 

För närmare uppgifter om denna och 
andra skrivare från 

ESTERLINE ANCiUS 

$ 
kontakta 

."FERNER 
Box 56, BROMMA, Vx. 252870 
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Hans Timan 

Ingvar Chevalier 

Gunnar Brickner 

Christer 
läderlund 

Gert Persson 

Som chef för en nyinrättad sektion för försälj. 
ning av Siemens datasystem har utsetts civil. 
ekonom Gunnar Brickner, tidigare anställd vid 
Addo i Malmö. Som försäljningschef vid sam. 
ma sektion har antagits ingenjör Christer fä. 
derlund tidigare anställd vid National Kassa 
R egister och till servicechef har utsetts ingen. 
jör Gert Persson tidigare vid Facit Electronics. 
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Metalliserade plastfoliekondensatorer i flat-ovalt utförande 

Dimensions- och 
prisexempel 

Kondensatorerna består ovett metalliserat plastfoliedielektri
kum vars mest karaktäristiska egenskaper är hög spännings
hållfasthet, god temperaturstabilitet och okänslighet mot fukt. 
Liksom övriga Siemenskondensatorer tillverkas MKH-konden
satorerno med svetsad kontaktering med antingen axiellt 
(B32231) eller radiellt (B32232) placerade anslutningstrådar. 
I det senare fallet är anslutningstrådarnas avstånd anpassat 
till modulsystemet för etsade kort. 
Spänningsområde: 250-630 V= . Kapacitansområde: 0,1-1 /-tF. 

0,1 .'IF 0,47 ,oF 

250 V 400 V 630 V 250 V 400 V 

Höjd x bredd x längd mm 16,5 X10,5 X141 7x11 x 19 I 6,5 x 16 x 29 16 X15,5 X26,51 8 x 20,5 x 29 
Pris per 100 st kr 57,- 72,- 118,- 94,- 153,~ 

Stor, utförlig broschyr sändes gärna på begäran, 
För närmare upplysningar kontakta vår sektion TK. Tel. Stock
holm 229640, 08/229680. Tillv. Siemens & Halske AG. 

TK/63323 

SVENSKA SlEM ENS AB 



TYP E T X - Subminiatyrkondensator 
Sintrad eller trådanod - s.k. torr elektrolyt 
Temperaturområde : -55 till 850 C 

0,01 till 4 ,uF 
2 till 15 V-

1,85 x 3,8 mm 

Kapacitans: 
Arbetsspänning : 
Dimens ion: 

TYP ETS 
Sintrad tantalanod, s.k. torr elektrolyt 
Temperaturområde: -80 till 1250 C 
Kapacitans: 0,33 till 330 ,uF 
Arbetsspänning: 6 till 35 V-
Dimensionsexempel : 6,8 ,uF 6V-: 3,2 X 6,4 mm 
Typprovad och godkänd av FTL - nu även sänkta priser! 

TYP ET A, ET AH 
Sintrad tantalanod, s.k. våt elektrolyt 
Temperaturområde : 
Kapacitans: 
Arbetsspänning : 
Dimensionsexempel : 

-55 till + 850 C resp. 1250 C 
3 till 300 ,uF 
6 till 90 V

ETA 30 " F 6V-: 5,8 'x 13 mm 

TYP ETF, ETG blanka folier, s.k. våt elektrolyt 
TYP EBF, EBG etsade folier, s.k. våt elektrolyt 
Temperaturområde : -55 till -1: 850 C resp. 1.25° .~ 
Kapacitans: 0,5 till 440 ,uF unipolar 

3 till 150V-
0,25 till 250 ,uF bipolär 

ETF 5 ,u F 6V-: 4,75 x 17,5 mm 
Arbetsspänning : 
Dimensionsexempel : 

generalagent: I-.·o ... c ... & 
Svartågatan 70 

Stockholm· Johanneshov 4 
Tel. Vx. 590235 


