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Emaljerade trådlindade stavmotstånd 

Trådlindade precisionsmotstånd 

Variabla transformatorer 

Tantalumkondensatorer 

Kolpotentiometrar 

Reläer 

'Be Right with 
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Kraftomkopplare 
kunna erhållas i 1-, 2- och 3-polig 

utförande, 2-12 vägs 10-100 Amp. 

Reglermotstånd 
12,5-25-50 -100-150-225-300 -500 watt 

0,5 t.o.m. 10000 ohm från lager 

7,5-75-750-1000 watt 

på beställning även som högre ohmvärden 
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NYD 
ett Raytheon-företag 

. Kabelprovare Cossor CME 110 

Transistoriserad 
fältapparat med 
inbyggda ackumu
latorer. Mäter kort
slutning, avbrott 
eller felan passning 
på kablar upp till 
10000 m. Mått 
18 X 22 X 41 cm 
inklusive skydds
Iock. Vikt med bat
teri c: a 8 kg. Be
gär datablad. Om
gående leverans. 

Batterioscilloskop Cossor CDU 130 
Y-förstärkare 0-10 MHz. Känslighet 5 mV - 20 V/skaldel (6 mm) I steg 
om 1-2-5 samt kontinuerlig kontroll som minskar känsligheten till 50 
VIskaidel. X-förstärkare 0-1 MHz. Känslighet max 0,5 VIskaidel. Svep
hastighet 0,5 fls - 0,2 sIskaidel i 18 kalibrerade steg 1-2-5 samt konti
nuerlig kontroll och expansion X 5. Inbyggda NiCd ackumulatorer för c: a 
4 timmars kontinuerlig drift, även nätdrift 95-270 V, 48-440 Hz, eller yttre 
batteri. Dimensioner: bredd 21,5 cm, höjd 20,5 cm, djup 37 cm. Vikt med 
ackumulatorer c: a 7 kg. Prisläge kr 4 000:-

Plug-in oscilloskop Cossor CDU 110 

Grundenhetens Y-förstärkare bandbredd 0-25 MHz. Svephastighet 0,2 ILs -
0,5 slem i 20 kalibrerade steg 1-2-5 samt kontinuerlig kontroll och ex
pansion X 5. Svepfördröjning i 4 områden 10 fls - 100 ms med kontinu
erlig kontroll. Enkelsvep. Kalibreringsspänningar 25 mV - 50 V samt 
ström 5 mA. X-förstärkare 0-3 MHz. Känslighet max 0,3 V/cm. 

En-kanals plug-in CAM 110 
Bandbredd 0-20 MHz, stigtid 20 ns. Känslighet 5 mV - 20 V/cm i 12 kali
brerade steg 1-2-5 samt kontinuerlig kontroll. 

Två-kanals plug-in CAM 111 
Data enligt CAM 110, elektronkopplare 500 kHz. 

Differentialförstärkare plug-in CAM 112 

Bandbredd 0-1 MHz. Känslighet 500 flV - 2 V/cm i 12 kalibrerade steg 
1-2-5 samt kontinuerlig kontroll. Hög dämpning av likfasig störsignal, 
10000: 1 för signaler upp till ± 10 V. 

GENERALAGENT: M. STENHARDT AB - GRIMSTAGATAN 89, VÄLLINGBY TEL. STOCKHOLM (OS) 8102 40 



INGA STÖRNINGAR! 
Borstlös DC-motor från Vactric 

lång livslängd D Störningsfri för radiokretsar 

Ingen gnistbildning D Korrosionfri 

Vactrics nya DC-servomotor i storlek 11, utan borstar, har kon
struerats för användning i sammanhang där man kräver extra 
lång livslängd och där det är viktigt att motorn inte alstrar 
radiostörningar. Fördelen med den nya motorn utan borstar är 
bl.a. att ingen gnistbildning uppstår samt hög varvtals stabilitet. 
Motorn är lindad för att drivas via en separat elektronisk enhet. 
Denna enhet består aven multivibrator och ett antal s.k. flip
flop-steg. Flip-flop-stegen är bestyckade med effektlransistorer 
via vilka motorn matas. 

Både motorn och elektronikenheten är konstruerade för att 
kunna arbeta i omgivningstemperaturer på mellan - 65 och 
+ 850 C, och vid höjder på upp till 60.000 fot. 

ALlHABO AVD ES 

Representant: 

Tekniska huvuddata: 

Matningsspänning (till elektronikenheten) 

Strömförbrukning 

Effektförbrukning 

Vridmoment från motorn 

vid angiven spänning 

Hastighet (på beställning) 

Hastighetsvariation (noll-full belastn.) 

Vikt per enhet 

Electronisk 
enhet 
X11 PBE1 

28V DC 

300 mA 

8,4 W 

40 gem 

1500-3000 rim ± 2 % 
<±1 % 
115 g 

Motor 
X11PBM1 

ALSTRÖMERGATAN 20 • BOX 490 44 • STOCKHOLM 49 • TEL. 22 46 00 
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Bilden visar Sidavbitare 670 (utan fas 671) 

För preci9ion ... 

LINDSTROMS SUPREME-TANGER 
Där kravet är precision -där finns lindströms Supreme-tänger. Inom optiken, elektroniken, ur
makeriet eller på telesidan. Små specialtänger som arbetar exakt och precist i trånga utrymmen. 
LlNDSTROMS SUPREMETÄNGER HAR... Plastklädda skänklar Skänkelhylsor av vit PVC ger behagligt grepp 

och tilltalande yttre finish. 

Dubbelled För stadig och glappfri gång. Dubbelled kan göras små la- Stötskydd Samtliga tänger skyddas under leverans av PVC-hylsa 
re och med mindre nitdiameter än en lika stark enkelled (vetenskap- runt käftar och spetsar. 
ligt bevisat av professor Hult. CTH). Dubbelled ger också bättre pre- Garanti leverans sker under full garanti för material- och fabrika-
cision i rörelsen speciellt vid vrid belastningar. tionsfel. 

Rekvirera gärna sortimentsfolder fär ytterligare upplysningar om Lindsträms Supreme Elektronikserie. 

NYHET! 

Ändavbitare. 570 (med Sned avbitare. 575 Snedavbitare, avkor- Ändavbitare, smal. Flacktång. 710 
fas), 571 (utan fas) (med fas), 576 (utan tad. 578 (utan fas) 591 (utan fas) 

Spetstång. 870 

fas) 

NYHET! NYHET! 

Böjd spetstång. 873 Spetstång, långa 
spetsar. 890 

NYHET! 

Böjd spetstång, långa Böjtång. 970 
spetsar. 893 

<S2J 

lBKONGSBERG 
~LlNDSTRÖM F. E. LINDSTRÖM AB , ESKILSTUNA 

TEL. 016/37420 

6 ELEKTRONIK 7 - 1966 
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PULSGENERATOR 101 heltransisforiserad NYHET från 

REPETITION RATt 
KHz MHl 

Rep. frekvens till 10 MHz 
Enkel eller dubbelpuls 
5 nanosek stigtid 
± 10 V utspänning 

PUlSE DElAY PUlSE WIOTH 
ps M!; 

\ ~ 
1.0 • t 

lO 

PUlSE MOD! 

Variabel pulsvidd naturlig storlek 
Variabel fördröjning 
till 10 millisek. 
trigg. känslighet ± 250 mV 

DATAPULSE INC. 

AMPLITUDE 
WITH son rERMINAnON 

ro HYE NlGATIVE 
_ 5 6 30 7

s 3Q4 O 

2 O 9 2 

l lOY l lOV 

pris 2995:-

I snap-acting 
ny representation UNIMAX switches 

• Basic 
• Pushbutton 
• Toggle 
• Immersion· 

proof 
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CANNON 
PLUGS 

Denna nya, lättböjliga kabel är 
konstruerad för att lösa en 
mängd svåra överföringspro
blem. 
Den är mycket hållfast mot 
brott och dragning, är lätt att 
placera i trånga utrymmen där 
den kan fästas utmed väg
gar och böjas skarpt i hörn 
utan att brytas. Dessutom har 
FLEX-WELD lägre vikt än mot
svarande kOriv~ntionell kabel. 
Genom sin stora yta kan den 
stråla ut mer värme och där
igenom överföra större ström
styrkor. 
Cannon FLEX-WELD svetsas 
direkt mot kontaktstift och 
motsvarande utan att först av
lägsna isoleringen - en syn
nerligen snabb och effektiv 
metod, speciellt lämplig för 
Can non Micro-kontakter. Mot
stånd, kondensatorer o dyl kan 
lätt kopplas in på de enskilda 
ledarna genom svetsning ge
nom isolatorskiktet. 

Tag kontakt med Bäckströms 
för närmare upplysningar om 
alla fördelarna med FLEX
WELD! 

introducerar 

FLEX-WELD svetsas direkt mot 
kontaktpolerna utan föregående 
avskrapning av isoleringen -
en epokgörande snabb metod 
utvecklad av Cannonl Kontakt
stället skyddas seqan mot 
överslag och brott aven 
speciell isolermassa . 

-;; ... 

en ny 
bandkabel 

fören ny 
svetsmetod 

FLEX·WELD fördelar dragkrafter
na och har därför ca 5 gånger 
större hållfasthet mot drag brott 
än ett motsvarande kabelknippe. 

FLEX-WELD har 13 gånger 
större hållfasthet mot in

_ •• ~-::;.::.--- skärning än ett konventio
nellt kabel knippe med sam
ma kapacitet. 

AB Ol1STA BACKSTRÖM TELEFON 540390 

BOX 12089 

STOCKHOLM 12 -: I.eqan,de elektronik 
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tangent 
strömställare 

CROUZET tangentströmställare levereras med upp till 53 tan
genter. Varje tangent är försedd med två signallamphållare, 
vilket medger t. ex. order- och verkställighetskontroll eller lä
ges Indikering. Tangenthuvarna är av genomskinlig plast I de 
flesta förekommande färger. Huvarna kan fås en- eller två
färgade och har dimensionen 18 x 25 mm. 
Ett 20-tal kombinationer för Inbördes påverkan ger stor an pass
barhet till olika manöversystem. Varje tangent kan förses med 
upp till 10 kontakterför klenspänning eller6 mikroströmställare 
med växlingskontakt för nätspänning. 
Med påmonterad elektromagnet kan fjärrutlösning erhållas och 
med säkerhetslås med nyckel kan enheten spärras. 
Vi står gärna till tjänst med ytterligare tekniska data. 

STIG WAHLSTRÖM AB 
Torsbygatan 30-38 . Box 52 . Farsta 1 . Tel. 08/940300 

Filial : Bary10ngatan 5 A . Box 3029 . Västra Frölunda 3 . Tel. 031 /494603 
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Modell 620 digital voltmeter med ansluten scanner och sifferskrivare . 

. Numera en Honeywell-produkt 
med servicegaranti 

Honeywell AB har i Sverige börjat marknadsföra en ny 
serie kvalificerade elektroniska instrument för laborato
rie-, kontroll- och driftsändamål. 

Programutvidgningen är en följd av att det amerikanska 
företaget Electro-Instruments Inc. i Sån Diego uppgått i 
Honeywell Inc. 

Ur programmet: 

Electro-Instruments, som etablerades 1954" blev snart le
dande i sin hransch och introducerade bl a sådana nyheter 
som den transistoriserade digitalvoltmetern oeh 'den tran
sistoriserade bredbandsförstärkaren av likströmstyp. 
Enheterna i det nya programmet är genomgående konstru
erade enligt mycket avancerade principer och represente
rar det modernaste som finns idag_ 

D Digitala multimetrar för DC - Ratiö - Autorange - Ohm - AC; l fl V upplösning D Kompletta digitala mätsy
stem, utbyggbara för de flesta mätvariabler D Kapacitansmetrar för området 0,1 pF till 1000 flF D Ohmmetrar från 
0,01 m Q till 0,9999 Q eller från 0,01 Q upp till 99,999 M Q D X-Y skrivare med tidbas och känslighet från 
0,2 m V/cm-50 V/cm och noggrannhetsklass 0,1 % D Omvandlare från milliohm eller fasvinkel till likspänning D 
Precisionsvoltmetrar för lik- och växelspänning, noggrannhets,klass 0,005 % D Kalibreringsnormaler. 

Vi visar detta program på utställningen CIVIL AVlA· 
TIO N, 1- 9. december 1966 hos US TRADE CENTER, 
Vasagatan 11, Stockholm. 

Boneyw-ell 
STOCKHOLM 180100 • GÖTEBORG 409030 • MALMÖ 86870 
• NORRKÖPING 129625- ' KARLSTAD 56515 • SUNDSVALL 
15 0640 • SKELLEFTEÅ 174 55 



DEKADISKA - SYNTESGENERATORER 
för ,frekvenser från O till 30 MHz 

Schomandls trippelserie av digital-dekadiska syntesgene

ratorer kännetecknas av: hög frekvensnoggrannhet - snabb 
och säker frekvensinställning. 
För kontinuerlig täckning mellan rasterpunkterna finns ett 

. dekadiskt omkopplingsbart interpoleringssteQ. 

ND 99 k 0 .. .110 kHz 

Frekvensändringen i steg om 1 Hz 
Interpoleringsoscillatorns nogg rannhet ± 0,01 Hz 
Dämpning av harmoniska frekvenser: > 40 db 
Dämpning av oharmoniska frekvenser: > 80 db 
Utimpedans: 600 n balanserad . 
Utspänning: max. 1,4 V (2 x 0,7 V) 
Kristallfrekvens: 1 MHz 

Inspänning ca 1 V över 150 n 
Nätdrift: 40-60 Hz 

90-130 V, 180-260 V; ca 10 VA 
Batteridrift: 19-28 V; ca 280 mA 
Kontakttyp: UHF 
Vikt: 12 kg 

ND 1 M 300 Hz ... 1 MHz 

Frekvensändringen i steg om 10 Hz 
Interpoleringsoscillatorns noggrannhet ± 0,1 Hz 
Dämpning av harmoniska frekvenser: > 40 db 
Dämpning av oharmoniska frekvenser: > 80 db 
Utimpedans: 600 n balanserad 
Utspänning: EMK max. 2,7 V 
Kristallfrekvens: 1 MHz 

Inspänning ca 1 V över 150 n 
Nätdrift: 40-60 Hz 

90-130,180-260 V; ca 16 VA 
Batteridrift: 19-28V; ca 16 VA 
Kontakttyp: UHF 
Vikt: 12 kg \ 

Utfrekvensens noggrannhet vid rasterpunkterna är densam
ma som hos den använda styrfrekvensen (1 MHz). 

Styrfrekvensen kan erhållas från Schomandls kristalloscil
latorer typ Q 1 eller Q 3 (klass 10-7 ) och Q 2 eller Q 4 

(10-9) eller utifrån tillförd 1 MHz frekvensstandard. 
Avståndet mellan rasterpunkterna är 1 Hz för ND99k och 

10 Hz för typerna ND1M och ND30M. 

Nätdrift samt batteridrift utan extra tillbehör 

0 ... 110 kHz 

ND 99 k 

ND 30M 300 Hz 31 MHz 

Frekvensändringen i steg om 10 Hz 
Interpoleringsoscillatorns noggrannhet ± 0,1 Hz 
Dämpning av harmoniska frekvenser: > 40 db 
Dämpning av oharmoniska frekvenser: > 80 db 
Utimpedans: 50 n 
Utspänning: 0,5 V över 50 n 
Kristallfrekvens: 1 MHz 

Inspänning: ca 1 V över 150 n 
Nätdrift: 40-60 Hz 

90-130,180-260 V; ca 40 VA 
Batteridrift: 19-28 V; ca 600 mA 
Kontakttyp: UHF 
Vikt: 15 kg 

BEGÄR PROSPEKT ELLER DEMONSTRATION FRÅN 

ERSTAGATAN 31 - STOCKHOLM SÖ - TELEFON 4401 OS 
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Världens tnest avancerade signalgenerator TF 2002 
TF 2002 är en heltransistoriserad signalgenerator av allra modernaste 
konstruktion både i elektriskt och mekaniskt avseende. Frekvens
område 10kHz-?2MHz. 
Hög frekvensnoggrannhet och stabilitet har uppnåtts genom att de 
åtta frekvensbanden försetts med separata oscillatorer. Kontrollpunk
ter för varje MHz, 100kHz och 10kHz åstadkommes genom inbyggd 

kristallkalibrator. Bandstoppfilter finns för 1 kHz. Utspänningen är 
0,1 fl V-2V emk. 
Generatorn kan svepas och FM-moduleras. AM-modulatione'n är kon
tinuerligt variabel från 20Hz-20kHz och modulationsdjupet variabelt 
upp till 100%. 
Begär utförlig specifikation över TF 2002, ring oss eller skriven rad. 

SRA SVENSKA RADIO AB 
~~i~RJJ~~:~~A':l!~ 
TEL. 22 3140 
FILIALER I GöTEBORG, MALMö, 
SUNDSVALL OCH KUMLA 

MARCONI 
INSTRUMENTS 

.., .., 
~ 



Trimpotentiometrar, precislons- och servopotentiometrar, även 

I specialutförande. 

Miniatyrreläeroch fördröjningsreläer i s6väl militär- som industri

utförande. 

MIkrominiatyrkomponenter s6som kondensatorer, motst6nd, 

transformatorer och induktanser. »Quadratron» exponential

motst6nd. Givare av potentlometer- och differentialtyp. 

CAI Chicago Aerial 
Industries 

CAI tillhör Bourns-koncernen. Tillverkningen omfattar elektro

optiska system s6som kamerautrustningar för flygspaning och 

markbaserade testinstrument samt instrument för rotorkontroll 

på helikoptrar. Fiberoptik. 

SEMTECH .fil 
CORPORA TION 

Suprataxial kisellikriktare och likriktarbryggor . . Även högspän

ningsutförande. 

RAYCHEM 
CORPORATION 

Bestr61ade krympplastprodukter. Programmet omfattar »Ther

mofit» krympslangar, lödhylsor och formgjutna detaljel. 

Bestr61ad elledning i hÖ$ltemperaturutförande enligt MIL-W-81O<H. 

SAAB har med gott resultat provat denna typ av 

I e d n i n g f ö r a n v ä n d n i n g i a van c e r a d e f I Y g P I a n. 

~L ELECTRONICS INC. 

Tr6dlindade precisionsmotst6nd i olika utföranden, bl. a. i en

lighet med MIL-R-93C och MIL-R-9+44A samt säkringsmotst6nd 
.1111 

och motst6ndsbryggor. Vridomkopplare i miniatyrutförande med 

»Wire-Easy»-system för enklare montering. 

Balavan Elacfronics ~ 
CORPORATION 

DrossIar och transformatorer, fasta och variabla. 

Elektromagnetiska kopplingar och bromsar. 

Stockholm-Akers RIIftÖ Tel. 0764/201 10 
Telex: »LK-bolagen» 10912 
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AB LINEARA introducerar 

ett elektriskt drivelelnent 

för rätliniiga rörelser-~ 

Begär närmare upplysningar 
om LINEARA -motorn genom 
att sända in vidstående 
kupong eller genom att 
ringa 08/262200 el. 267092 

• 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

LlNEARA-motorn är ett element för mått

liga krafter. Motorn ger direkt linjär rö

relse utan någon mekanisk transmission. 

Motorn har endast en rörlig del. Slag

längden är i princip obegränsad . 

AB lINEARA Stopvägen 75, Bromma 

Sänd närmare informationer om LINEARA-motorn. 

Namn: 
Företag : 

Adress : 

Postadress: 
E' nik 7/66 
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Snabba 
mätplatser 
med kurv
skrivare 
Kurvskrivare 3 K 211 är 
en komplett utrustad 
svepmätplats i en apparat 
för frekvensområdet 
200-6000 Hz. Den mäter 
en fyrpols data (dämpning, 
förstärkning, impedans) 

som funktion av frekvensen. 
Mätresultatet visas som 
en fast bild på oscillo
skopskärmen. För snabb 
dokumentation finns en 
speciell bildrörskamera. 

Ett par exempel på 
kurvskrivarens 
användningsmöjligheter : 
Den geren noggrann bild 
av hur en selektiv för
stärkares överförings
funktion (förstärkning som 
funktion av frekvensen) 
varierar t.ex. vid trimning 
och det är således lätt att 
" matcha" två förstärkare 

till samma frekvens
~rakteristik. 

Den visar snabbt en bild av 
frekvensgången i en 
överföringskanal i ett 
bärfrekvenssystem. 

Våra svepmätplatser med 
kurvskrivare täcker ett 
brett frekvensområde t.ex. 
33 M 703 30 Hz-30 kHz 
33 M 704 200 Hz-1,6 MHz 
32 M 701 10 kHz-15 MHz 
33 K 76-79 0,45-8,2 GHz 
För mätning av grupplöptid 
finns en svepmätplats 
3 K 220 för området 
300 Hz-120 kHz. 

t 
SlEMENS 

För närmare information 
om vårt mättekniska program 
är Ni välkommen med förfrågningar 
till vår sektion Trans. . 
Vi översänder gärna katalog och 
datablad. 

Svepmätplats 33 M 704 

SVENSKA SlEMENS AKTI E BOLAG 
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f 

pract'rce, this Earth Station at P/eumer-Bodou, rypical of the type of app/ication for which the new rom r_, _B_(f_tt_an_)(_'_F_ra_n_ce_'_ls_us_e_d_in_t_on_~_un_c_tI_.o_n_W_'_lh_t_h_e __ S_G_S_-_Fa_i_rC_h_i/d_B_F_X_l_8_m_-_o_-s_r-_e-_I_W_il_lb_e_k_i,e_a_/' __ r: 

LEl US KNOW-
,"*-or eontaet yo ur loea l distributor 
" rsee elassified seetion of this journal) 
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P & N chonnel deplelion ond enhoncemenf mode devices 

SGS- Fairchifd haveannounced fivenewmetal oxidesilicon Pfanarfiefd effect 
transistors, One is SG'S-Fairchifd's first sil icon Planar depletion mode m-o-s 
f -e-t n -channel del1ice. The rest are enhancement mode p-channel m-0-5 
f-e-t's-two of them dual devices. They are ideal formany industrial and com~ 
tnunication applications where they offer distinct advantages resulting from 
their Planar construction. 

Of particular interest to manufacturers 
of all types of communications equip
ment the BFX78, a new n-channel 
device, is intended for use as a low
noise r.t amplifier. Its excellent power 
gain and low noise figure combined with 
low cross-modulation distortion make it 
suitable for a wide variety of telecom
munication applications. 

It is the first m-o-s f-e-t to offer a sig
nificant improvement over conventionaI 
bipolar transistors. It features a low-noise 
figure of 4·5dB maximum at 1 OOMc/s. a 
high power gain of 20dB typical at 
1 OOMc/s. a low feedback capacitance of 
Crss= 0'6pF typical and a high gm of 
90000 jlmhos typical. the latter being weil 
comparable to the best thermionic valves. 

The four new p-channel devices are 
ideal as choppers or multiplex switches 

where thev feature zero offset volta ge, 
large signal switching capability and high 
OFFto ON impedance ratios. 

The two single devices. the BSX83 and 
BSX84. are designed for use in circuitrv 
requiring low capacitance and moderate 
Yfs (gm) and rds (on). They can be easily 
direct-coupled to form all basic logic con
figurations having much higher fan-outs 
than conventionaI bipolar transistors. Jn 
amplifier applications thev present an 
extremely high input resistance, and 
permit d.c. coupling between stages and 
excellent d.c. to high frequency amplifier 
performa n.ce. 

The two dual devices, the BSX85 and 
BSX86, featUl"e a high f igure of merit 
(Yfs/Ciss= 600jlmhos per pF typ), low 
ON resistance and low leakage (IG(f)= 
2 ·5pA max and IDSS= 1 'OnA max). 

TOTAL PLANAR brings the benef its of silicon Planar performance to all 
electron ic equipment designs. Let us know the type of equipment you are 
designing and we w ill send you a Planar Selector listing the devices most 
su itable for your requirements. 



A high -qualicy 30W prototype audio amprifler, usmg 
the AF/2 package, under test in the SGS-Fairchild 
Applications Laboratories. 

AUDlO PACKAGE FOR 
30W POWER AMPLIflERS 
The AF12 packa ge of 7 matched tran
sistors and one diode for use in high 
fide lit y power amplifiers with outputs 
up to 30W over the entire audio rangs 
is now available. 

Thetwo outputtransistors in this package 
are manufactured with a thin film of 
nichrome deposited on the surface of the 
emitter to distribute current flow evenly 
t hroughout the entire emitter region. This, 
the latest technique in semiconductor 
technology, is available only with SGS
Fairchild devices, and gives a far higher 
safety factor as weil as improving the 
thermal stability of the circuit. 

The package data sheet includes a 
recommended circuit. with a guaranteed 
performance. Full power output is 30W into 
an 8 fl load and 15W into a 15 fl load and is 
maintained over the entire audio range, 
Noise level (referred to 20W) is minus 
80dB; sensitivity, for full power output. 
is 1 OpA. 

Use of this matched package enables 
manufacturers to determine their minimum 
production specification and to guarantee 
with confidence the performance of their 
amplifiers, which will remain constant 
throughout production and use in the 
field. 

A slage in the assembly of compuler core slore 
matrices al the Sindelfingen faclory of IBM 
Germany. The 2V435 is useful in the circuicry asso
cia ted with such assemblie ... 

DUAL PNP FOR 
INDUSTRIAL APPlICAIIONS 
Designed for use as a medium current 
switch and v .h .f. amplifier, a new dual 
p-n - p transistor, the 2V435, has been 
added to the SGS-Fairch i ld Industrial 
r ange. 

As thetwo chips are contained in one en
capsulation, they operate at similar temper
atures, thus ensuring good thermal stability. 
The 2V435 is useful for digital and analogue 
'applications up to 300mA; a high gain
bandwidth product and high f T at high 
currents make it a good unit for line driving 
and core store memory applications. Very 
low saturation voltage and low leakage 
current make it also suitable for industrial 
chopper circuits. 

NOISE FIGURE VERSUS FREQUENCY 
10 

8 

CD 
::!. 
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11 !~2l1~llLWl 
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FREQUENCY (els) 

The Be/ 54, dala sheet gives characteristics wilh 
contours of conslanl noise figure for frequencies over 
the wholeaudiorange. 

NOISE-FREE 
AUDlO TRANSISTORS 
The BC153 and BC154, two new p-n-p 
silicon Planar audio transistors, both 
having high gain and both for all prac
t ical purposes, noise- free, are now 
available. 

They are manufactured with SGS-Fair
child's Planar" process and are designed 
for use in ultra -Iow noise audio pre
amplifiers. The BC1 54 has a noise figure of 
O·75dB typical, guaranteed 2·5dB maxi
mum; it is the first silicon p-n-p transistor 
in Europe to have such a low guaranteed 
noise laval. The BC153 has the slightly 
higher noise figure of 1·0dB typical. Both 
devices have a high f Tand maintain it down 
to lowcurrents (20Mc/s at 1 OOpA). 

MATCHED PLANAR DIODE ASSEMBllES 
The operational stability resulting from the Planar process and extremely strong 
and h igh ly stable bonds attained i n t he assembly of SGS- Fai rchild devices make it 
possible to offer a new ra'nge of forward voltage and high forward current 
matched diodes that are unaffect ed by time, temperature or severe environment, 
Without this stabilit y , the slight 
v ariations in the device' s charac
teristics would rendersuch matching 
either impossible to achieve or to 
reta in once achieved. 

Diodes with matched forward voltages 
are employed in balanced circuits that 
require the di odes to remain matched under 
a variety of operating conditions. The com
plete range of matched pairs and quads 
announced consists of twelve new assem
blies. In every case, the stability and proven 
reliability of the Planar process guarantees 
continued high performance, low leakage 
current and elose VF matching during 
operation. 

SGS-Fairchild AB 
Post Box Marsta Sweden 
Telephone 0760 35105 Telex 10932 

The BAX33, BSX34 and BSX35 are 
matched pairs of ultra fast silicon Planar 
diodes and the BAX36. BAX37 and the 
BAX38, matched pairs of high speed silicon 
Planar diodes, for use in critical chopper 
applicaticins. The BAX39, BAX40 and 
BAX41 are matched quads of ultra fast 
silicon Planar diodes and the BAX42, 
BAX43 and BAX44 are matched quads of 
high speed silicon Planar diodes, all in 
tended for use in bridge modulator. ring 
modulator and transmission gate applica
tions, Each matched pair and each matched 
quad is available fully encapsulated. 

För vidare upplysning 
se vår annons sid. 86 

HTP II 
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SORTERING och KONTROll 
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av' komponenter 
är gjort ien handvändning 
meden 

BRUEL & ~JA::R- Toleransmätbrygga 
Motstånd, spolar ·och kondensatorer sorteras 
genom jämförelse mot en normal. 
Procentuella avviKelser av impedans och 
fasvinkel avläses direkt på instrumentet. 

--:--
' o . ,+ 

'. '. 

~~ e ..-.---,--
Typ 1503 1504 
f 100 Hz 1 kHz 
R 1.1,1-30 M2 102-10 Mi! 
L 2 mH - 2000 H 2 mH -100 H 
C 500 pF- 5000 pE 50 pF -10 pF. 

TEKNISKA DATA 

Noggrannhet: 
3 % av fullt skalutsfag 
0,03 % för skalutslag i 
närheten av noll 

UTBYTBARA 
PROCENTSKALOR: 
-1.5-0-+1 .5% 
- 7-0-+ 8% 
- 25-0-+ 35% 
'- 50-0-+ 100 % 
2 skalor utan text.. 

1505 1501i 
10 kHz 100 kHz 
102-1 M2 102- 50 k2 
0.2 mH - 2 H 20 pH -20 mH 
30 pF -1 pF 20 pF - O.lpF 

Begär när'mare upplysningar eller demonstration. 



ORly Irom SIIra_ue I 

3.5x aclual size 

MEllAN ET® RESISTOR AND 

" RESISTOR/CAPACITOR 

A product of 
SPRAGUE WORLD TRADE CORP. 
Electromag Dlvlllon 
Renalx, Belglum 

NETWORKS 
SAVE SPACE, TIME, and MONEY 

• High packaging density~ to 8 times 
that of individual components. 

• Fewer components to stock, handle, 
inspect, install. Entire module can be 
hand·inserted faster than one axial-Iead 
component. 

• Perrnit substantiaI savings over 
equipment assembled with individual 
components. 

rmn nR, nR, 

• Epoxy terminal board keeps pin ter
minals free of resin coating, unlike 
conventionai dipped components, and 
provides uniform lead spacing. 

• Metal-film resistors, with standard 
resistance tolerance of ±10% (±5% 
to ±1 % available). 

• Standard resistance values from 
10Q to 100KQ. 

~ FlTlR' Rs 
c, 

• Temperature coefficient of resistance, 
±500 ppm/ oC over the entire 'operating 
temperature range of - 55 C to +125 C. 

• Ceramic capacitors, available as tem
peratu re·compensating, temperature-sta
ble, or High·K types. 

• Standard capacitance tolerances, 
±10% and ±20%. 

• Standard capacitance values from 
10pF to 15,000pF. 

ITllf! FfFl 
i+I I I I 1~1 fR, r1lifi HI R, R, R, R, R, R, nR,FFFl fR, j A Ii1 
You flnd the same relIabIlIty In every Sprague component . • • 

SEMICONDUCTORS: SIlIcon; Germanium 

MICROCIRCUITS: Monollthic Sillcon; Ceramic-base Thin Film 

CAPACITORS: Tantalum Electrolytic; Alumlnum Electrolytlc; Paper; 
Plastlc Film; Paper/Fllm; Ceramic; Mica 

R.SISTORS: Metal Film; Precision Wlrewound; Power Wlrewound 

MAGNETIC COMPON.NTS: Pulse Transformers; Shlft Registers; 
Delay Lines; Bobbin Cores; Tape Wound Cores 

PILTERS: Interference; Electric Wave 

PULSE.FORMINO NETWORKS - PACKAGED SCR GATE DRIVES 

SPRAGUE PlANTS 

SPRAGUE ELECTRIC CO. 
22 plants in U.S.A. with headquarters 
in North Adams, Mass. 

SPRAGUE·CREAS S.p.A., Milan, Italy 

SPRAGUE WORLD TRADE CORP. 
Electromag Division, Renaix, Belgium 

SPRAGUE WORLD TRADE CORP. 
Eastern Branch, Hong Kong 

EUROPEAN SAW HEADQUARTERS 

SPRAGUE WORLD TRADE CORP. 
Utoquai 41, 
8008 Zurich / Switzerland 
Telephone 051/47 01 33 
Telex 53876 

Agent for Sweden: 

AERO MATERIEL AB 
Grev Magnigatan 6. Stockholm Tel. 234930 

SPRAGUE WORLD TRADE eORp. 
Utoquai 41, 8008 Zurich Tel. 051 47 01 33 

SPRAGUE' 
THE MARK OF RHIABIUTY 

. Sprl'u,' Ind . ® .• r. "listered trad.m.rh of thl SpflIU. !tectric Co. 
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Ur CEC:s mättekniska program 

Spänningsaggregat DC-förstärkare 1-165 Pennskrivare (termoprincip) 5-511 

SAAB ELECTRONIC 
Baldersgatan 2, Stockholm • Telefon 08/2407 70 

-1 



SUB-MINIATYRELEKTROLYTER FÖR 
TRANSISTORKRETSAR 

Anslutningstrådarna är svetsade och förtenta. Kondensator
elementet är hermetiskt förseglat i en aluminiumtub med 
gummiförslutningar. 

Generalagent: , 

TCCs 
typ nr 

CE 2 V eller H 

CE 3 V eller H 

CE 4 V eller H 

CE 5 V eller H 

CE 6 V eller H 

CE 7 V eller H 

CE 8 V eller H 

CE 9 V eller H 

. Dim. i mm Arbetsspänning och kapacitet i fl F 

D I L I C 3 V I 6 V I 9 V 1 '2 V 1'5 V l25 V 

3,2 12,7 1,78 8 6 4 3 2 -
----------------

4,8 11,1 2,54 25 20 15 10 6 4 
----------------

4,8 12,7 2,54 40 30 20 15 8 6 
------------------

6,4 11,1 3,56 50 40 25 20 10 8 
----------------

6,4 12,7 3,56 80 60 40 30 15 12 
----- - ----------

7,9 12,7 4,57 100 75 50 40 20 15 

I D I L I C I 3 V I 6 V 1 '0 V 1'5 V I 25 V I 50 V 

I 
6,4 1 '9" 13,561'00 I 80 I 60 I 40 I 25 I 8 
9,5 19,1 5,08 250 200 160 100 60 20 · 

FORSliD &mJB OBS! 15 V-serien lagerföres i H-utförande 

GYLLENSTIERNSGATAN 8 - STOCKHOLM NO - TELEFON: 148855 

-750 

Generalagent: 

BICC British Insulated Callender's 

Cables Ltd. 

TEFLONISOLERAD [KOPPLINGSTRAD 
för höga temperaturer (_90° - + 250° e) Leverans omgående från lager 

• Tillverkat enl.~ 
spec. 
Mil-W-16878 
Typ E 600V 

-. Tillverkas i 30 
färger och la
gerföres i 4 
färger 

• Levereras på 
beställning även 
i skärmat 
ulförande. 

• Innerledare 
av silverplätte
rad koppartråd . 

AWG I 
32 
28 
26 
24 
22 ' 
20 

Ant. ledare 
I 

Area 
I o diam. mm mm2 

7/0,8 0,034 
7/0,13 0,090 
7/0,16 0,140 
7 /0,20 0,230 

19/0,16 0,380 
19/0,20 0,620 

Ytter I Vikt 
diam kg /100 m 

0,84 1,6 
0,99 1,9 
1,09 2,4 
1,22 3,4 
1,37 5,1 
1,57 7,4 

FORSliD &mm GYLLENSTIERNSGATAN 8 - STOCKHOLM NO - TELEFON: 148855 
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P~ILB~IC~ 

79 TY~~R AV OPERAT~ONS·ll O. 
FORSTARKARE NU FRAN . . . • -

Philbrick har en operationsförstärkare för varje behov. 

Ekonomi Modell P55AU & PP55AU från 110:

(enstaka ex.) 

Snabbhet P45A & PP45A 100MHz 

Miniatyrutförande Q25AH & Q85AH i TO-8 

kapsel låg profil 

22 ELfKTRONIK 7 - 1966 

Philbrick har dessutom: 

Logaritmiska elemem 

Trigonomerriska elemem 

K vadreringselemem 

Multiplikatorer 

Funktionsgivare 

"Track & Hold" enheter 

Låg drift SP656 1 /-IV per dag 
Låg ingångsström P2A 10-12 A 

Hög utspänning SP102 + 100 V lOmA 

Hög impedans P25A & PP25A 1012 ohm 

Batterimatning PP12Q & PP18Q +1,35V2, 8mA 

Applikationer Ny 116 sid. Applications Manual 

LTRONIX 
Jämdandsgatan 25, Vällingby. Tel. 08/870330 



Ett bra sätt 
-ta det från 

AEG 
GENERAL. ELECTRIC 

TELEFUNKEN 

Aktiva 
elektronik
komponenter 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~* 
~ ~ 
~ ~ 

- ~ ~ 
~ ~ 
~ ~ * LASTCELL LPM-l är konstruerad för bestämning ..a. 
~ av krafter och belastningar där höga krav ställs ..a. 
~ på noggrannhet och säkerhet. ~ 

~ Den tillverkas för nominella belastningar av S, :: 

~ 10 och 20 ton. 
~ ..a. 
~ En robust uppbyggnad med ett sidstyvat .?ch her- ..a. 
~ metiskt inneslutet givarelement gör lastcellen väl ..a. . 
..a- lämpad att arbeta i de svåra miljöer, som före- .a-

BOFORS kommer inom industrin. På grund av långt driven 

..a. kompensering kan lastcellen arbeta .inom ett stort ..a. 
~ temperaturområde med oförändrad noggrannhet. ~ 
-& precisionsla.tcell -& * baserad på töjningsgivare av folietyp Begär specialprospekt G 64-08. ~ 

~ ..a. 
~ -& 
-& ~ 
~ ~ 

~~~..a...a.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Strömning eller ej strömning? 
Laminär eller turbulent? 
Stationär eller varierande? 
Frekvensinnehåll? 

Nytt från 

DISA .. ! 

OISA levererar också större anemometre. 
55005 är en Konstant Temperatur Anemometer 
för mätning av bl. a. turbulens med högt fre
kvensinnehåll O-50 kHz. 
55A01 är en stor utrustning med många faci
liteter, mycket lämpad för mera vetenskapligt 
präglade undersökninger. 
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55050 Konstant Ström Anemometer ger 
svar på samtliga dessa frågor. Appara
ten är batteridriven, väger endast 500 
gram och kan användas tillsammans med 
många olika DlSA- varmtrådsgivare. 
Mäter från under 1 m/sek. till över 100 
m/sek. i frekvensområdet 0-300 Hz. 

Rekvirera ytterligare 
information och 

demonstration från 

SVENSKA DISA AB 
Visättravägen 41, 

Huddinge 
Tel. 08 -7 742951 



DIFFERENTIAL 
FÖRSTÄRKARE 

"FLAT PACKS" 

2N30432N3044 2N3046 2N3047 2N3049 
2N3050 2N3051 2N3052 2N3520 2N3524 

PN P eller N PN 
BETA MATCHNING 

TILL 10% 
UBE MATCHNING 

TILL 3 mV 
TEMPERATUR KOEFFI

CIENT TILL 5", V rc 
TILLGÄNGLIG ÄVEN I 

TO-S KÅPA 

POLYKARBONAT
KONDENSATORER 

Temperatur i °c 

Spragues Filmite ., K» polykarbonatfilm 
kondensatorer är mer än 13 gånger mind
re än ekvivalenta papperskondensatorer. 
De har en exceptionellt hög kapacitanssta
bilitet över helå temperaturområdet på 
grund av den låga expansionskoeff. i po
Iycarbonatfilm och en dielektrisk konstant 
som är nära nog oberoende av tempera
turen. 

Filmite »K» uppvisar nästan ingen kapaci
tansändring med temperaturen, är vida 
överlägsna polyesterfilmtyper och även 
bättre än polystyren kondensatorer. Den 
låga förlustfaktorn (högt Q) gör dessa 
kondensatorer speciellt lämpade för kopp
lingar, där höga strömmar förekommer, 
exempelvis SCR applikationer. 

Typ 260P är en metalliserad icke induk
tiv konstruktion som har självläkande ka
rakteristik i händelse av genomslag. Tem
peraturområdet är -55° C till + 105° C. 
Kondensatorn är hermetiskt kapslad i me
tallkanna och finns i ett flertal utföranden. 

Typerna 237~ och 238P är tillverkade av 
högt renad folie. Temperaturområdet -55 
+ 125° C. 

Begär databladen 2700 och 2705 samt in
formationsbroschyren TP 63-5. 

AERO MATERIEL AB 
AVDELNING ELEKTRONIKKOMPONENTER • GREV MAGNIGATAN 6 • STOCKHOLM \1 • TELEFON 234930 
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Cltlzens heltranslstoriserade potentiometer
skrivare - Instrumentet som går som 
klockan. En exakt och pålitlig linjeskrivare 
som medger pappersbyte »under gång» för 
kontinuerlig registrering rulle efter rulle. 

Vidstående tekniska dato gör Cltizens linje
skrivaretill en Idealisk. portabel temperatur
skrivare I kombination med termoelement 
eller motståndsgivare - för laboratorle
mätningar eller kontrollmätningar ute I 
Industrin. Med andra givare kan tryck. varv
tal. ljusvariationer m. m. registreras. 
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pris 
2.950 

TEKNISKT 
• Heitransistoriserad 

• Känslighet 10 mV för fullt utslag 

• 10 mätområden 10 mV-200 V 

• Skrivbredd 120 mm 

• Skrivhastigheten 0.65 s/120 mm 

• Mätnoggrannhet 0.5 % 
• PappershastIghet 

2.5-5-10-100-200 mm/min. 

• Bläckpenna av stål med munstycke av 
glas ger en fln linje både vid Idng
samma och snabba förlopp. 

Carl· Eric Larsson AB 
Sturevägen 66 LIDINGÖ Telefon 08/7652750' 

I • 



SCHLUMBERGER DIGITALA INSTRUMENT 
- ett stort program i 4 dimensioner * 
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Kan programmeras för varje pulsbehov 

Stort urval av slutsteg medger utspänning från 5 mV 
till 50 V , stig- och falltid mellan 0,3 ns och 10 ILS. 
Brett område för klockfrekvens : 10 Hz-10 MHz. 
0,5 Hz-500 MHz kan simuleras. 
Engångsförlopp (single shot) och yttre triggning. 
Pulsfördröjning och pulstid från 3 ns till 1 s med 
viss möj lighet t ill elektrisk modulering. 
Heltransistor iserade moduler. 

här är ett exempel 
Generer ing av dubbelpuls för provn ing av upplös
ningsförmågan hos mycket snabba pulskretsar (t ex 
räknare) . Det här angivna systemet kan lämna 1 V 
pulser med 4 ns avstånd , d v s motsvarande 250 
MHz. Med reducerad amplitud kan ännu högre fre
kvens simuleras. 
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PM 
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2 världsnyheter 

J f1l Modulpulsgenerator 
~ L!J PM 5720/40 

12/ Sampling-oscilloskop 
PM 3410+3419 

• 

Tvåkanal-oscilloskop med bandbredden DC-100D MHz 

Enkelt att använda bl a genom att expansion i såväl 
vertikal- som horisontalled sker kring bildcentrum. 
Ljudlös drift genom att fläkten kunnat elimineras! 
Utmärkt triggning och synkronisering upp till 1 000 
MHz. 
Kalibrerad tidsskala 1 ns/cm-10 p.s/cm 100 gångers 
expansion med konstant antal samplingar/cm. In
byggda fördröjningsledningar ger möjlighet till inre 
triggning . 
50 Q ingångsimpedans. 
Bland tillbehören kan nämnas katodfqljarprob och 
passiva probar som används när man behöver högre 
ingångsimpedans. 
Grundoscilloskopet kan även förses med plug in
enheter (PM 3417/ 18) med 500 p.v/cm känslighet vid 
15 MHz bandbredd. 

Några användningsområden: 
Transientmätningar I snabba pulskretsar. 
Reflexfonsmätningar i koaxialsystem. 
Mätningar i kretsar för VHF- och UHF-kommunika
t ion. 

Vi ordnar gärna en demonstration tör Er. Ring eller 
skriv till ing Roland Ostlund el. ing Einar Winnerud. 

e PH I'LI PS Industriell elektronik 
Fack, Stockholm 27. Tel. 08/635000 
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PROCESSOR PRESENTERAR •• _ 

FRILI TYP 40 
-NYTT 

SVENSKT 
UNIVERSALRELÄ 

30 års erfarenhet från relätillverkning och dagens resurser I mate
riaioch tillverkningsmetoder gör typ 40 till ett konkurrenskraftigt 

kvalitetsrelä·l 

Reläet levereras i öppet utförande eller kapslat med oktalsockel. 

Kontakter för 5" A, 250 V"" och spole för växel- eller likspänning. 

Typ 10 och 

Prisbilligt subminiatyrrelä 
med korta till- och frånslags
tider. Insticksutförande för 
tryckta kretsar eller trådan
slutning. Mekanisk livslängd 
50 x 10' kopplingar. 

Typ 70 och 73 

Tungrelä I standardstorlek 
för Eltt eller flera tu ngele
ment med slutnings- eller 
växlingsfunktion. Kontakt
belastning upp till 100 W = . 
Även tungreläer i miniatyr
utförande. 

Kamrelä typ VP 

Kamrelä med anslutningar 
och elektriska data enligt 
vedertagen standard. Pris
billigt kvalitetsrelä med för
gyllda silverkontakter och 
spolstomme av glasfiber
armerat nylon. 

s:P, ..... '..... .'_:'""! .n' j! 
I > 

.. ...:::;;;;r 

AB PROCESSOR . Pyramidv. 7 • Box 322 Solna • Tel. 08/83 04 40 
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Enastående 
livsti.dsgaranti 
för alla 
Westinghouse 
halvledare -, 

j 

r av JEDEC-typ 
(som den på 
motsatta sidan) 
1964 införde Westinghouse en ena
stående livslidsgaranti för sina halv~ 
ledare av JEDEC-typ. Fortfarande är 
Westinghouse världens enda företag 
som erbjuder följande garanti: 

"Westinghouse garanterar ersättning 
till den ursprungliga köparen i form 
av reparation eller materialutbyte, 
fritt fabriken, för alla fel i utförande 
eller material på varje kiselhalvledare 
som är försedd med denna symbol + 
Garantin gäller under hela livslängden 
på den utrustning i vilken halvledaren 
ursprungligen installerats, förutsatt 
att denna används i enlighet med av 
fabrikanten angivna driftsdata och en
ligt allmänt vedertagna tekniska prin
ciper. Garantin täcker alla Westing
house's ansvarstaganden beträffande 
nämnda produkter. Den ersätter alla 
andra specificerade och underför
stådda garantier. Westinghouse sva
rar inte för några fö/jdskador. " 

Westinghouse's garanterade JEDEC 
halvledare omfattar likriktare upp till 
275 amp., tyristorer för upp till 300 
amp. plus en mängd effekttransisto
rer. För ytterligare informationer kon
takta Westinghouse: 

Westinghouse E/ectric International S. A. 
A/bygatan 123, Sundbyberg 

Tel290360 

Eller ta kontakt med 

Ingenjörsfirman Nordisk Elektronik AB 
Sturep/an 3,Stockholm 7 

Te/ 248340 

Ni kan lita på Westinghouse 

@ 



Här finns 
ingen lödning 

Därför förekommer 
ingen termisk 
utmattning på 
Westinghouse 
högeffekttyristorer 

I vanliga tyristorer förstörs så småningom lödanslut
ningar mellan bas och kapsel under inverkan av uppre
pade stötströmmar. Westinghouse eliminerade löd-

. ningeri och använder kontrollerat tryck i stället. Resul
tatet: ingen termisk utmattning och avsevärd sänkning 
av den termiska impedansen. 
En ny tyristor med detta utförande ~ som kallas tryck
förseglad kapsling - är JEDEC 2N4361 serien för 70 
ampere (110 ampere RMS). Med stötströmstyrka 1.600 
ampere och marknadens högsta 12 t-värde erhålls opti
mala säkringsförhållanden. Tyristorn ger blockspärr-

spänningar upp till 1.400 volt och transient toppblock
spänning 1.500 volt. 
Westinghouse tyristorer finns i fullständig serie upptill 
300 ampere (470 ampere RMS). Vill Ni ha garanterad 
pålitlighet - välj Westinghouse! För ytterligare upplys
ningar, kontakta Westinghouse Electric International 
S.A., Albygatan 123, Sundbyberg . Tel. 290360. 
Eller ta kontakt med Ingenjörsfirman Nordisk Elektronik 
AB, Stureplan 3, Stockholm 7 . Tel. 2483 40 ~ 

Ni kan lita på Westinghouse ® 
WESTINGHOUSE ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY 200 PARK AVENUE, NEW YORK 10017, USA 
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, If you have . 
a plastic-transistor , 

TEXAS INSTRUMENTS 
SWEDEN AB 

(Technical Services for all Scandinavia) 

Timmermansgatan 34 • STOCKHOLM 17 
Tel. 690295 • P.O.Box 17116 
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failure 
(any plastic transistor!) 

Sysslomansgatan 16, P. O. Box 12089, Stockholm 12, Sweden 
Tel. Stockholm 540390, Telex: 10135 



WE'LL 
REPLACE 

IT FREE 
(and any others ... 
up to 999 pieces)* 

From a highly reliable plastic line-Silect® 
*I1's just this' simple: If you 've experienced life-test or 
field failures with economy plastic transistors - any eco
nomy plastic transistor - we will replace them free with 
our nearest-equivalent SILECT device. (See footnote). 
You need only to provide us with the actual failed de
vices and a brief statement on your company letterhead 
of your estimation of the reason for failure and your 
application. 

We're convinced SILECT transistors are most reliable. 
Otherwise we would not make this offer. This conviction 
is based on solid fact: careful evaluation of alternative 
types and documented test results. 

An extensive, long-range SILECT reliability program -
aimed at the accumulation of more than 50,000,000 tran
sistor hours of test data - is weil under way at TI. More 
than 2,000,000 hours have already been documented. 
Results to date demonstrate that the SILECT units tested, 
when operated within their ratings, are fully capable of 
meeting stringent requirements normally imposed only 

on transistors used in military and major computer appli
cations. 

But we make this offer so that you will see for your
self. Swap us your failures and evaluate the highly reli
able SILECT transistors you receive in return. Call your 
nearby TI field sales office for details today. 

• • • 

IIICI 
l8IIIIID1 lIfIII 

l 

ASK YOUR TI SALES 
ENGINEER FOR THIS 
OETAILEO 
RELIABILITY REPORT 

~ 
~ 
J ® Texas Instruments registered trademark 

NOTE: OFFER L1MITED TO ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERS. 

Maximum replacement : 1000 devices of any standard SILECT small-signal device. Life-test and field failures 
only ; out-of-spec but otherwise operable devices not included. Offer good until January 1, 1967. 

DEN MARK 

TEXAS INSTRUMENTS A I S 
Sdr. Boulevard 35 

Tel. Copenhagen 31 1337, Telex: 9471 

FINLAND 

Oy Chester AB, Uudenmaankatu 23 A 
Tel. Helsinki 61 644 

Cable Address: Chester Helsinki 

NORWAY 

Morgenstierne & Co. A/S Ingeniorfirma 
Wessels Gate 6 

Tel. Oslo 201635, Telex: 1719 

SEMICO~DUCTOR PLANTS IN: BEDFORD, ENGLAND . NICE, FRANCE · FREISING/MUNICH, GERMANY . DALLAS, TEXAS 
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STOCKHOLM 

annons nr Q) i serien 
"AKTUELL TEKNIK från 
TRANSFER" 

denna gång behandlar vi: 

AKTUELL TEKNIK 
- ett utvaU program för . vår tids höga krav 

Huvudkontor: Box 57 Stockholm-Vällingby • Tel. 870250 • Telex 1339 

GOTEBORG MALMt1 FALUN SUNDSVALL 
Vasagatan 15-17 St. Badhusgatan 20 Södergatan 9 Mäster Pers Gränd 3 Solgatan 17 
Tel. 081211532, -33, -37, -40 Tel. 0311178360 Tel. 040/29988, 30185 Tel. 023117585, 17584 Tel. 0601114275 
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T 
3-617267 

IHAWK 
användes Transitron halvledare 
med 100 procent tillförlitlighet 
Valet av Transitrons halvledare för HAWK-projektet 
är en klar indikation av deras överlägsna kvalitet och 
tillförlitlighet. Att tillverkningen sker enligt de mest 
sofistikerade produktionsmetoder är bara halva skälet. 
Komponenterna genomgår dessutom en serie av 
krävande prov, innan de frisläpps från fabriken. Detta är 
grunden till Transitrons framgångar ~ver hela yärlden. 

Vad mer kan Ni önska utom lätt tillg'ang till dessa 
kvalitetskomponenter ? Transitron ordnar även detta 
genom sin tillverkning i Maidenhead, England. 

Transitron har resurserna att hjälpa Er att göra Ert 
nästa projekt till en realitet-snabbt. tillförlitligt 
och ekonomiskt. 

RANSITRON 

100 procent 
total 
tillförlighet 

Ajger. Elektronik AB I Hen. Buch o. eo. AlS 8rltl.h Import AlS 
Postfack. STOCKHOLM 32, Sverige Svan.vej 6, KÖPENHAMN NY, Danmark Huvudkontor, Thomas Heftyesgt 15, OSLO 2, Norge 
Tt" 4142 46. 48 42 62-11111 nr 10526 Ttl. TA 51JO-1l1e1 nr 5187 Ttl. 44 5818-1tlll nr 6143 

!I.!!:!.~~~!i!!!!~~Engl.nd. R~ .. nt.nt., i: Amlt.,d.m, Mil.no, W,.n. V •• t S."in. Za,ich. F6, •• 'jning.kontOf: Engl.nd. Fr."'krike. Tyksl.nd 
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Varför Motorola använder 
kondensatorer av MYLAR® 

i sin TV-tillverkning: 

"De är tillförlitligal" 
säger överingenjör Dick Kraft, 
vid avdelningen för TV-konstruktion. 

För sitt krävande tillverkningsprogram "GOL
DEN M" lägger Motorola största vikt på till
förlitligheten. Varje rör och varje detalj i alla 
TV-apparater, såväl för svartvitt som för färg, 
garanteras ett helt år. Det förvånar därför inte, 
att Motorola i det här visade TV-aggregatet, 
som används i en serie portabla apparater, 
använder 17 rörkondensatorer tillverkade med 
MYLAR. 

" När vi kan få en tillförlitlighet som den MYLAR 
kan erbjuda, har vi helt enkelt inte råd att 
använda papper" , säger konstruktionschef Kraft. 
Kondensatorer av MYLAR i radio- och TV-appa
rater erbjuder följande fördelar: 

Reducerad storlek, hög isolationsresistans, tem
peratur- och fuktbeständighet samt användbar
het för både växel- och likström. Och allt detta 
för ett pris som ungefär motsvarar priset för 
p'apperskondensatorer! 

Om Ni vill veta mera om MYLAR polyesterfilm' 
för kondensatorer skriv till: 

DU PONT DE NEMOURS NORDISKA AB, 
Industrigatan 1, MÄRSTA. Tel: 0760/12060 

DU PONT 

"'YLAR 
POLYESTER FILM 

® DU PONTS inreg istrerade varumärke 

<@potn:> 
"fli".,.T OU 

Bättre varor för bättre vanor ... tack vare kemin. 



Teoretiskt finns där ingen risk, men ... 

66/ 5SW 

faktum är att driftsäkerheten hos 
elektroniska och elektromekaniska 
system beror av tillförlitligheten på 
VAR och EN av de komponenter som 
använts. 

Tillförlitlighet byggs in i In kompo
nenterna och säkerställs genom yt
terst noggrann kvalitetskontroll och 
provning under alla moment vid till
verkningen. 

Ihärdig forskning vid centrala forsk-
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ningslaboratorier i Europa och Ame
rika gör det möjligt att möta våra 
kunders önskemål om komponenter 
inom alla områden av elektroniken. 

ITT :s omfattande komponentprogram 
innehåller: 

selenlikriktare, kisellikriktare, zener
dioder, tyristorer, integrerade kretsar, 
transistorer och dioder, bildrör, spe
ciairör, kondensatorer, kvartskristal
ler, kristallfilter, termistorer, magne
tiska material, kabel och ledningstråd, 

kvalitetskomponenter 

omkopplare, reläer, specialkomponen
ter för TV, högtalare, småmotorer, 
fläktar. 

för närmare upplysningar om In
komponenter skriv eller ring till 

ITT - STANDARD 
CORPORATION 
Fack 
Solna 1 

Tel.: 08/ 83 0020 

ITT 

Telex: 10516 



elektronik 
I TEORI OC~ PRAKnK 

EMIC 
Sverige ligger i dag på fjärde plats som elektronikkonsument i Europa, 
och utländska tillverkare och säljare lägger stor vikt vid att nå kontakt 
med den svenska marknaden. 

På årets tekniska mässa var ca tjugofem länder representerade.Hu
vudparten av de utställda produkterna kom från USA, VästtyskIand och 
Storbritannien. . 

Ett stort urval av komponenter, mätinstrument och övrig elektronisk 
utrustning och ett allt större antal numeriskt styrda verktygsmaskiner 
kan sägas vara mässans slutfacit. 

Våra nordiska grannar 
Finland och Norge satsar på ökad export till Sverige. Finlands export
drive »Finn Finland» och öppnandet av Norges handelscentrum i Stock
holm har visat att utvecklingen inom de elektroniska verksamhetsområ
dena i dessa länder i stort är jämförbar med den i Sverige. Ett ökat 
utbyte av erfarenheter och ökad handel faller sig naturlig. 

Framtida utveckling 
Undersökningar i USA tyder på att försäljningen av elektroniska kom
ponenter kommer att 40-faldigas under de närmaste tio åren. Utveck
lingen i Sverige beräknas följa samma trend. 

En viss rationalisering och minskning av antalet kopplingselement 
kommer att ske, då mikroelektronik och digital kretsteknik medfört att 
allt fler tillverkare saluför »byggklotsar», t ex operationsförstärkare, i 
stället för enskilda komponenter. 

Detta måste anses vara positivt då den enskilde konstruktören, vare 
sig det gäller digital eller analog teknik, kan ägna sig åt systemuppbygg
nad i stället för elementärt konstruktionsarbete. 

Det stora utbudet av komponenter och det väntade stora behovet av 
dessa innebär att köpare och säljare måste klart specificera sina krav. 
Informationsbehovet är stort men bör kunna täckas genom vederhäftig 
reklam och upplysning. ' 
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THORE RÖSNES 

Effektivare databehandling med 
dataöverföring 

I USA anser man att dataöverfö
ring via allmänna telefonnätet kom
mer att öka de närmaste åren så 
att den till sin omfattning kommer 
att bli jämförbar med telefontrafI
ken. Man räknar också med att 
hälften av all elektronisk databe
handling inom ca 10 år kommer 
att ske på mycket stora centrala 
datamaskiner som matas med data 
från avlägset belägna terminaler. 

UDK 681.327.8 

_ _ De prognoser för dataöverföring via 
telefonnätet som man gjort i USA kom
mer med största sannolikhet - om än 
med några års fördröjning - att passa in 
även på andra högindustrialiserade länder. 

De länder i Europa som kommit längst 
är Norge, Storbritannien och Sverige. Det 
är endast i dessa länder som teleförvalt
ningarna hyr ut modemutrustningar till 
abonnenter som vill utnyttja telenätet för 
dataöverföring. I vissa andra länder får 
dock intresserade tillstånd att ansluta sina 
egna utrustningar till telenätet. 

INTERNATIONELLA REKOMMEN
DATIONER 
I Sverige började man redan för tio år se
dan att diskutera möjligheterna att över
föra data via det allmänna telenätet. På 
svenskt initiativ började man även inom 
CCIT (Comite Consultatif International 
de Telegraphie) att studera möjligheterna 
alt komma fram till en internationell stan
dardisering av formerna för dataöverfö
ring. 

De undersökningar som gjorts i Sverige 
har visat ' att det alltid är möjligt att på 
allmänna telefonnät använda överförings
hastigheter på 600 baud. I själva verket 
kan man n?stan alltid använda hastigheter 
upp till 1 200 baud. 
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För att kunna ha kontroll på det som 
sänds ut på nätet hyr televerket ut modem
utrustning på abonnemangsbasis. Modem
utrustningen får anslutas till allmänna te- . 
lefonnätet eller till fast förhyrda telefon
ledningar. Däremot måste abonnenterna 
själva skaffa och underhålla sändnings- och 
mottagningsapparaturen. 

Som villkor för abonnemang på data
överföring har televerket fastställt att för 
modemutrustningar skall utgå inträdes- och 
abonnemangsavgifter och att sändar- och 
mottagarutrustningen skall godkännas av 
televerket. 

Televerket tillhandahåller f n tre olika 
typer av modemutrustningar: Typ 1 med
ger samtidig sändning och mottagning i 
serieform med en hastighet av upp till 
200 baud. Typ 2 medger sändning i serie
form med 600 alt 1 200 baud i en rikt
ning (sändningsriktning kan växlas). Typ 3 
är speciellt avsedd för datainsamling; över
föring är här möjlig i endast en riktning. 
Överföringen sker i parallellform och max 
överföringshastighet är 75 tecken per se
kund. 

Modemutrustning typ 2 kan erhållas 
med möjlighet till sändning av kontroll
och felindikeringssignaler över en s k back
kanal med en max överföringshastighet av 
75 baud. För sändning över fast uppkopp
lade förbindelser finns möjligheter att hy
ra en modemutrustning av typ 2, som med
ger en överföringshastighet av 2 400 baud. 

Modemutrustningarna typ 1 och 2 är ut
förda enligt CCIT's rekommendationer. 
För modemutrustningar för sändning i pa
rallellform finns däremot ännu inte några 
sådana rekommendationer. 

VILKA ANVÄNDER DATA
ÖVERFöRING 
Ännu har det - åtminstone i Sverige -
inte blivit någon riktig fart på användan
det av datliöverföring. För närvarande 
finns endast drygt !i0 modemutrustningar 
i drift i landet. Antalet abonnenter är än så 

länge relativt blygsamt men allt tyder på 
en kommande utökning av antalet data
överföringsabonnenter. Många företag lig
ger i startgroparna och utreder sitt behov 
av extern dataöverföring. 

Av de dataöverföringsabonnenter som 
finns f n kan nämnas Svenska Handelsban
ken, Göteborgs Bank, Svenska Stadsför
bundet, Flygförvaltningen och ASEA. Den 
dataanläggning som finns vid Uppsala 
Uruversitet används via terminal maskiner 
som är placerade bl a vid Lantbrukshög
skolan och Kungl Tekniska Högskolan. 
Även vid de anläggningar som skall instal
leras vid universiteten i Stockholm, Göte
borg, Lund och Umeå kommer en stor 
centralt placerad datamaskin att utnyttjas 
via terminalmaskiner, som kommunicerar 
med centralmaskinen över telefonnätet. 

Tack vare dataöverföringen kan t ex ban
kernas lokalkontor snabbt rapportera alla 
transaktioner till bankens centrala dataan
läggning där informationer om alla konton 
finns lagrade. Man har således möjlighet 
att alltid ha samtliga konton a jour-förda. 
Det torde f ö inte dröja länge förrän man 
mer allmänt inför system som medger att 
bankkassörerna kan ringa direkt till data
maskinen och få upplysningar om ställ
ningen på kundernas konton. 

Slutligen kan påpekas att det nödvän
digtvis inte behöver vara fråga om över
föring över långa sträckor för att data
överföringen skall erbjuda betydande för
delar och möjligheter till en effektivise
ring. Man kan mycket väl tänka sig upp
byggnad av dataöverföringssystem inom en 
fabrik, t ex för rapportering från olika till
verkningsstationer till den centrala pro
duktionsövervakningen och -planeringen. 
Ett sådant system skulle kunna ge före
tagsledningen möjligheter att när som helst 
få aktuella informationer om tillverkning, 
lagerbehållning, råvarubehov etc. Det 
finns redan nu sådana integrerade infor
mationssystem i drift och i samtliga dessa 
är dataöverföringen en viktig bestånds
del. _ 



Vad kostar 
dataöverföring? 
• • En väsentlig faktor i samband med 
dataöverföring är kostnaden. Här skall 
endast redogöras för den hyra som Tele
styrelsen har fastställt för modemutrust
ning och kostnaden för överföringen. 

Avgifterna framgår av nedanstående 
sammanställning. 

Typ av modem 

För samtidig sänd
ning och mottagning 
i serieform med max 

Inträdes
avgift 
(kr) 

200 baud. . .. . .. ... 2000:-

För sändning i serie
form i en riktning 
med max 600 alt max 
1200 baud. Sänd
ningsriktningen kan 
växlas. 
a) Med backkanalför 

75 baud för kon
trolländamål och med 
synkroniseringsut-
rustning . . . . . . . .. . . 2000:-
b) Do men utan syn

kroniseringsutrust
ning . . . .... . .... 2000: -

c) Utan backkanal 
men med synkro
niseringsutrustning 2 000: -

d) Utan backkanal 
och utan synkroni-
seringsutrustning 2000: -

För sändning i serie-
form med max 2 400 
baud över fast upp-
kopplade telefonför-
bindelser. Sändning 
kan vid 4-trådsförbin-
delser ske i båda rikt- . 
ningama samtidigt 
och vid 2-trådsförbin-
delser i en riktning, 
som kan växlas . . . . . 2000: -

För sändning i en 
riktning med paral
lellsändning där varje 
tecken represente,ras 
av kombinationer av 
2, 3 eller 4 tonfre-
kventa signaler. Sänd
ningshastigheten är 
max ca 7 ~ tecken per 
sekund. 
a) SändningsterrninaI 1000:-
b) Mottagningstermi-

nal . . . .. . . .. .. .. 2000:-

Abonne
mangsavgift 
per kvartal 

(kr) 

775:-

1075:-

850:-

875:-

650:-

1050: -

175: -

975:-

Till dessa avgifter kommer kostnaden för 
den tid som nätet används. För dataöver
föring över telexnätet utgår normala av
gifter. För datasändning över telefonnätet 
utgår samtalsavgifter. Om förbindelsen ex
pedieras av telefonist, som säkerställer stör
ningsfri förbindelse.> uttas ett tillägg av 
1: - per påbörjaä 3-minutersperiod. 

För fasta fjärrskriftförbindelser tilläm
pas vanliga avgifter och för förhyrd, fast 
uppkopplad telefonförbindelse ' utgår en 
abonnemangsavgift av 128: - per km och 
år för förbindelser mellan skilda orter. 

Utrustningar 
för dataöverföring 

• • Några av de utrustningar för data
överföring som f n finns på den svenska 
marknaden skall presenteras här. Samman
ställningen är inte att betrakta som en full
ständig marknadsöversikt, utan avsikten är 
att ge en uppfattning om vilka typer av 
utrustningar som finns. 

Presentationen innefattar, utom rena ter
minaiutrustningar, äve.n modemutrustning
ar. Gäller det överföring på det allmänna 
telefon- eller telexnätet är man bunden 
till de utrustningar som tillhandahålles av 
televerket. Är det däremot fråga om över
föring t ex inom ett fabriksområde e d, där 
man själv svarar för ledningarna, får man 
givetvis också själv välja modemutrust
ning. 

Presentationen har gjorts företagsvis. De 
uppgifter som ingår har lämnats av till-

verkarna själva eller av deras svenska re
presentanter. 

STANDARD RADIO & TELEFON AB 
som tillhör den världsomspännande ameri
kanska ITT-koncernen, utvecklar och till
verkar utrustningar för dataöverföring. I 
t ig l visas en utrustning från ITT. Den 
har typbeteckningen GH-201 och är av
sedd för dataöverföring via såväl allmänna 
telenätet som över privata ledningar. GH-
201 överför data i serieform och arbetar 
med en överföringshastighet av 600 alt 
l 200 baud. Den kan användas för både 
s k off-line-överföring (t ex från hålremsa 
till hålremsa) och on-line-överföring (t ex 
från hålremsa direkt in på en datamaskin) . 

Flg 1. Datakommunikationsutrustning, typ GH-201, från Standard Radio & Telefon AB. 
Själva kommunikationsutrustningen är Inrymd I apparatskåpet tv. Hålremsstansen och 
~Iäsaren som står på bordet använda för ut- och Inmatning av data. GH-201 kan arbeta med 
överföringshastigheterna 600 och 1 200 baud. 
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I utrustningen finns inbyggd anordning för 
fel detektering. Feldetekteringen sker på 
mottagarsidan med hjälp aven överfö
ringskod med s k dubbel paritetskontroll 
och signalkvalitetsdetektor. Upptäckta fel 
indikeras till sändarsidan med en signal 
som sänds via en backkanal. När sändar
utrustningen tar emot signal om fel repe
teras det tecken som är behäftat med fel. 
Feldetektering och repetering sker i GH-
201 tecken för tecken. Fördelen med detta 
är att man får en obetydlig minskning i 
överföringshastighet även om en del tecken 
måste upprepas - i motsats till vad som 
är fallet när feldetektering sker blockvis, 
då hela ,blocket måste repeteras. 

I GH-201 ingår såväl sändar- som mot
tagarutrustning, som kan användas alter
mitivt på en tvåtrådsförbindelse. Modem
utrustningen, som i Sverige uthyrs av tele
verket, är inbygg~, i utrustningen. 

Tekniska data för GH-201 framgår av 
tab l. 

Tab 1. Tekniska data for utrustning typ 
GH-201 for dataöverforing 

"'1nformati~~ 

·ibv~rforingskod 
r 

, ~ 

pverförings-
, . hastighet 

.Lagringskapaci
;' 'tet av utsänd 

logik 

Tillåten över
, ,,' töringstid över 

telefonledning 

4-8 bit/tecken 
ink! 1 paritetsbit vid 
8-bit tecken 
6-9 bit/tecken 
(infotm-ked + 2 paritetsbit + 
+ s k dummy-bit) 

600 ell~r l 200 baud 

16 eller 32 tecken 

155 eller 395 ms vid 600 baud 
65 eller 185 ms vid 1200 baud 

Standard tillverkar även modemutrust
ningar, bl a utrustningen GH-2002 (f ö 
samma modem som ingår i GH-201), som 
är den v,anligaste modem typ som telever
ket hyr ut. Den är avsedd' för överföring i 
serieform och kan arbeta med valfria över-
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~lar& sändning 
Förfrågon om 
Söndning 

Oo..rfOrdodota 

Mottagne data 

Sönct.-ng data 
övetwkflingskanal 

SOndrio. 
öY~ringskanul 
birf,-.kvens 

Anslutn datautr 
linje 

Oobrlr klar 

Anropsindikator 

J I<lockenMt l 
I mottogoog J--

I Kl"k, .... t /--
I ...... ring 

!M-.." L 
LdQt!:nol 

l 
Jo..-;n"j lH.",;"Qt" 

l 
J~"J-LdatZnat 

rr.....;n .... -l 
utjiimnar. J 

~ ! 
r,."t~. - I Lt Kl"k- j lSop""ti.no-dettktortär 
datasignal oscillator tilt. 

I 

J~""",";ng.] signal tär 
LkVGlitets-

dot .... , 

J.l 
I öv~:~ng1 
l d.modulatorJ 

Jöver:n~~-I 
l moduLator _J 

Flg 2. Blockschema över 
Standards modemutrustning 
GH-2002. 

I'Kl"W I sön~ng· 

Tel.efonappor .t 

UnJedel 
linje 

Kont,. 

Tab 2. Tekniska data for modem-utrustning 
GH-2002 

föringshastigheter på upp till 1 200 baud 
vid osynkron överföring och med 600 och 
1 200 baud vid synkron överföring. I GH-
2002 ingår även utrustning för en 75 baud 
backkanal för överföring av feldetekte
ringssignaler. Den principiella uppbyggna
den framgår av blockschemat i tig 2. Stan
dard tillverkar även en annan modemut
rustning med motsvarande uppbyggnad, 
typ GH-2003, som kan användas för en 
överföringshastighet på 2 400 baud. En så 
hög hastighet får man emellertid använda 
endast på fast förhyrda ledningar. Båda 
dessa modemutrustningar arbetar med fre
kvensmodulering, vilket f ö är den enda 
moduleringsform som rekommenderats av 
CCIT. 

Datakanal Övervakningskana1 

Överförings-
hastighet max 1 200 baud max 75 baud 
Signa1/brus-
avstånd vid 
Pel=10-' 9dB 2dB 
Frekvensskift 400 eller 800 Hz 60 Hz 
Kanalens 
mittfrekvens 1500 Hz m. 400 

Hz frekvensskift 
1700 Hz m. 800 
Hz frekvensskift 

Sändnings-
nivå, varier-
bar i 3 dB-
steg 0- - 15 dBm 
Mottagnings-
nivå: 

minimi-
nivå -45 dBm -45dBm 
automatiskt 
reglerings-
område 40 dB 40 dB 

Linje-
impedans 600 ohm 
Temperatur-
område 0° C till +40° C 

l P, = eIe~ent-felfrekvens med vitt brus upp
mätt i 3 kHz-bandet 

GH-4002 är typbeteckningen på en mo
demutrustning för dataöverföring i paral
lellform. Denna utrustning är avsedd att 
anslutas till allmänna telefonnätet och 
finns i versioner innehållande endast sän
dare eller mottagare, samt sändare och 
mottagare. Den arbetar med B-bit-tecken 
och en överföringshastighet av upp till 75 
tecken per sekund. Övriga tekniska data 
framgår av tab 3. 



Flg 4. Utrustning för data
kommunikation, typ DeT 

2000 från Univac. Utrust
ningen består aven 

kombinerad hålkortsstans 
och -läsare, en rad

skrivare, styrenhet och 
operatörskonsol. 

Flg 3. Data
maskinen Univac 
1004 används bia 
som terminal
maskin för kom
munikation med 
stora centralt pla
cerade data
maskiner. 

Tab 3. Tekniska data for modemutrustning 
GH-4002 

Överföringshastighet: 
Med tidkanal max 75 tecken/s 
Utan tidkanal max 20 tecken/s 

Karakteristiska frekvenser: 
I framriktningen Grupp A: 930, 990 

1050, 1110 Hz 
Grupp B: 1230, 1290, 

1350, 1410 Hz 
Grupp C: 1590, 1650, 

1710, 1770 Hz 
Grupp D: 1890, 1950, 

2010,2070 Hz 
Tidkanal 

1470, 1530 Hz 
I backriktningen, alt l AM-signalering: 

390 Hz 
alt 2 FM-signalering: 

390,450 Hz 
Sändningsnivå i fram

riktningen 
Tillåten dämpning på 

linjen 
Sändningsnivå i back

riktnihge~ 
Lägsta tillåtna arbets

nivå 
Linjeimpedans 
Temperaturområde 

-12 dBm per ton 

40 dB 

o dBm till -6 dBm 

-40 dBm 
600 ohm 
O°C till + 40° C 

Flg 5. DatakommunIka
tionsutrustningen typ IBM 
1050 arbetar med en 
överföringshastighet av 
15 tecken per sekund. 

UNIVAC 
Även datamaskintillverkarna tillhandahål
ler lämpliga utrustningar för dataöverfö
ring. Univac var ett av de första data ma
skinföretagen som i Sverige installerade en 
stor central datamaskinanläggning som kan 
utnyttjas av mindre maskiner placerade på 
olika platser i landet. Anläggningen består 
aven stor datamaskin Univac 1107, pla
cerad i Stockholm, och ett antal små ma
skiner som finns på andra orter. De data
maskiner som används som terminaler är 
av typen Univac 1004, tig 3, som är utrus
tad med en speciell kommunikationsenhet. 

Univac tillverkar också en ren datater
minal med typbeteckningen DCT 2000. 
Denna består aven kombinerad hålkorts
stans och -läsare, en radskrivare, styrenhet 
och operatörskonsol, se tig 4. Hålkortsen
heten läser upp till 200 och stansar upp till 
75 kort per minut. Radskrivaren har en 

max skrivhastighet av 250 rader per mi
nut. DCT 2000 överför data block för 
block med en hastighet av 2 000 eller 2 400 
baud med s k ASCII-kod (ASCII=Am
erican Standard Code for Information In
terchange )-. Systemet har s k paritetskon
troll. I Univac's program ingår även data
kommunikationsutrustning för platsbok
ningsanläggningar, automatiska telegram
centraler, frågestationer med visuella in
formationsskärmar m m. 

IBM 
använder i sin egen verksamhet mycket 
ofta dataöverföring. Sålunda överförs t ex 
konstruktionsdata mellan företagets olika 
laboratorier via det allmänna telenätet el
ler på fast förhyrda linjer. Man har där
igenom möjligheter att kontinuerligt och 
snabbt uppdatera konstruktionsdokumenten 
så att de alltid kan hållas aktuella. 

Man har flera olika typer av kommuni
kationsutrustningar att välja mellan: Bl a 
finns: 

• IBM 1050, som kan sända och ta 
emot data med en hastighet av ca 15 tec
ken per sekund, se tig 5. Den kan använ
das för såväl off-line- som on-line-drift. 

• IBM 1030 är avsedd att användas spe
ciellt i industriell miljö. Den kan t ex an
vändas för inrapportering av data registre
rade på hålkort, ID-kort eller inslagna på 
ett tangentbord. IBM 1030 kan arbeta med 
en överföringshastighet av 60 tecken per 
sekund. 

Vidare tillverkar IBM ett datainsam
lings- och datakommunikationssystem typ 

-----~ 
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Flg 6. Utrustning, typ 
IBM 1001, för över

föring av data från hål
kort. 

IBM 1070 för användning bl a i process
styrningsanläggningar . 

I tig 6 visas en utrustning för överföring 
av data från hålkort. Denna utrustningstyp 
används bl a av Postgirokontoret för över
föring av data från Sundsvall till post
girocentralen i Stockholm. 

IBM har också en skrivmaskinsterminal 
för sändning och mottagning av data via 
telefonnätet med en hastighet av ca 15 tec
ken per sekund. Denna terminal kan kom
municera med likadana terminaler eller 
med datamaskiner. 

AUTOMATIC TELEPHONE & 
ELECTRIC CO LTD 
- ett engelskt företag som i Sverige re
presenteras av AB Transter- tillverkar flera 
utrustningar för dataöverföring. Den ut
rustning som visas i tig 7 har typbeteck
ningen PT 600/1200 PT och kan användas 
för dataöverföring med hastigheterna 600 
och 1 200 baud. Utrustningen på bilden 
innehåller både sändar- och mottagardel, 
men PT 600/1200 PT finns även i form 
av enbart sändare eller mottagare. Den är 
utförd så att den skall kunna användas till
sammans med sådana modemutrustningar 
som rekommenderats av CCIT. Feldetek
tering sker blockvis. Vid sändning över all
männa telefonnätet räknar man med att 
antalet oupptäckta fel inte skall överstiga 
ett på 1-10 miljoner. 

ASEA 
tillverkar också utrustningar för dataöver
föring, t ex en utrustning som går under 
beteckningen »Didak». Den används bl a 
av marinen för överföring av mätvärden 
från en radarstation till ett s k central
instrument. Utrustningens uppbyggnad och 
funktion illustreras av blockschemat i tig 8. 
Data i parallellform tillförs på sändarsidan 
en parallell/serie-omvandlare, varefter de 
matas till en kodomvandlare som omvand
lar de binära tecknen till en speciell kod. 
Pulståget från kodomvandlaren får däref
ter modulera bärfrekvensen inom frekvens
området 2 000-3 500 Hz. Genom att en-
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dast en begränsad del av bandbredden på 
telefonledningen används kan den resteran
de delen - 300-2 000 Hz - utnyttjas 
för talöverföring. På mottagarsidan demo
duleras de inkommande signalerna och 
"matas till kodomvandlaren, som utvärde
rar varje teckenkombination efter ett visst 
mönster. Om villkoren enligt detta möns
ter är uppfyllda omvandlas koden till bi
nära tecken, vilka i sin tur omvandlas till 
parallellform i en serie/parallell-omvand-

lare. När hela det överförda telegrammet 
mottagits och godkänts på mottagarsidan 
matas det till ett minne där det lagras till 
dess att nästföljande telegram mottagits 
och godkänts. 

Didak-systemet är okänsligt för störning
ar. En serie prov har visat att man med 
störningar i form av vitt brus som ligger 
en oktav över mittfrekvensen 2825 Hz och 
med signal/brusförhållandet 2: 1 har erhål
lit felfri överföring aven miljon bit och 



Flg 8. Blockschema över 
ASEAs utrustning för 

dataö'/erföring, typ Dldak. 

Indata i 
parallell 
fa rm -- Parallell-

serieom-
vandlare 

Flg 7. Datautrustning, typ 
PT 600/1200 PT, från det 
engelska företaget AutomatIc 
Telephone & Electrlc Co Ltd 
för sändning och mottagning 
av data med hastigheten 600 
och 1 200 baud. 

Kod-
omvand-
Lare 

att man kunnat använda samma överfö
ringshastighet som vid ostörd ' överföring, 
dvs 300 bitIs. Vid ett signal/brusförhållan
de på 1: 2 sjönk däremot hastigheten till 
i medeltal 225 bit/s. 

NIPPON ElECTRIC COMPANY l TO 
- en japansk tillverkare av bl a datama
skiner (representeras i Sverige av Ingen
jörsfirma Carl-Eric Larsson AB) - tillver
kar ett dataöverföringssystem, »Datax», 

Bärfre-
t----+: kvens-

sändare 
I-

Flg 10. Datatermi
nal, typ 311 för 

sändning och mot
tagning, från Tally 

Corp, USA. 

Flg 9. Modemenheten l 
dataöverförIngsutrust
ningen Datax, som till
verkas av Nlppon Electrlc 
Company Ltd, Japan. 

Utdata i 
paralleLL 
form 

som omfattar såväl modemutrustning som 
övrig terminalutrustning. I tig 9 visas en 
av de utrustningar som ingår i Datax-sys
temet, som är utfört enligt CCIT: s rekom
mendationer. Denna modemutrustning kan 
användas för överföringshastigheter på upp 
till 200 baud. Nippon tillverkar också ut
rustningar för hastigheter upp till 2 400 
baud. I Datax-systemet ingår även fel de
tekteringsutrustning, omvandlare, in- och 
utmatI).ingsutrustning etc. 

TAllY CORPORATION 
i USA har ett omfattande program av ut
rustningar för dataöverföring. (Svensk re
presentant: Tel Inter AB.) I tig 10 visas 
en komplett dataterminal, typ 311, för 
sändning och mottagning. 

Överföringshastigheten är 600 eller 1 200 
baud. Utrustningen har automatisk felin
dikering block för block. 
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Sett på EMIC 
Stockholms Tekniska mässa be
söktes i år av 75 000 personer. Av
delningen för elektronik, mättek
nik, instrument och komponenter, 
(EMIC) tilldrog sig mycket stort in
tresse och många nya produkter 
visades. En del av dessa presente
rades i Elektronik nr 5, för några 
andra redogörs här. 

DATAKONVERTERINGSSYSTEM 

Ett nytt off-line-system, Ampex' modell 
PTS-I000, som konverterar data från alla 
typer av hålremsor till magnetband visades 
i Ampex' monter. 

Modell PTS-1000 utför rutinmässig da
takonvertering utan datamaskintid. 

PTS-1000, som kan läsa 1000 tecken/s 
från en 5-, 6-, 7- eller 8-hålsremsa, kon
verterar data till IBM kompatibelt mag
netband i vilket format som helst genom 
att följa de egna programinstruktionerna, 
som skrivs in på magnetbandet eller det 
nya 9-kanals ASCII-formatet. 

PTS-I000 kan även bestämma format, 
felkontroll, kodomvandling och självkon
troll och kan dessutom programmeras att 
stanna automatiskt efter fullgjort konver
teringsarbete. 

Ett fullt utbyggt system består aven 
fotoelektrisk hålremsläsare, en magnet
bandstation samt transistoriserad »inter
face» elektronik. 

Svensk representant: Ampex AB, Sund
byberg. 
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Flg 1. Facit nya databandspelare, typ 
ME1700 kan med fördel användas för re
gistrering av sådana data som skl!lI be
arbetas i datamaskin. Registrering på 7 
kanaler enligt NRZ1-metoden. Bandspolen 
är så utformad att den kan sättas i band
stationer av t ex IBMs fabrikat. 

DATABANDSPELARE FRÅN FACIT 

Facit visade en ny liten databandspelare, 
se t ig 1, avsedd för registrering av data 
som senare skall bearbetas i datamaskin. 
Den nya databandspelaren arbetar med 
registrering på 7 kanaler enligt NRZl-me
toden och är därigenom direkt kompatibel 
med bandstationer av fabrikat IBM, Ge
neral Electric och Controi Data. Bandspo
len kan sättas i en bandstation för inläs
ning. Därigenom elimineras behovet av 
tidsödande konvertering. 

Bandspelaren, som har beteckningen ME 
1700, arbetar med stegvis frammatning av 
bandet med en hastighet av 0--60 steg per 
sekund. Packningstätheten på bandet är 8 
bit per mm (vilket motsvarar 200 bit per 
tum) . Den använda bandspolen rymmer 
40 m ~-tums band av vilka 30 m kan ut
nyttjas för registrering. Med normal block
längd kan man räkna med en lagringska
pacitet av ca 200 000 tecken per bandrulle. 

Facit ME 1700 är utrustad enbart med 
de elektronikkretsar som fordras för själva 
inspelrLingen. Detta innebär att de signaler 

AMPEX ITV-BANDSPELARE 

Ampex presenterade sin nya videobandspe
lare VR-7000 för industri-TV och under
visning. I bandspelaren används 1" band 
som registrerar en 405-linjers bild vid 
band hastigheten 1O,4"/s eller en 625-linjers 
bild vid 9,4"/ s. Signalbrusavståndet är 40 
dB vid bandbredden 3,5 MHz och horison
talupplösningen 310 linjer. Speltiden är 60 
minuter för ett 3 000" band. Bildhuvudets 
livslängd är 500 timmar. Bandspelaren vä
ger ca 35 ·kg. 

Ampex kompletta ITV-system VR-7100 
visades också. Hela systemet, som är hop
byggt till en lätt flyttbar enhet, omfattar 
bandspelare VR-7000, TV-kamera, TV
mottagare samt all erforderlig »kring-ut
rustning» för produktion och återgivning 
av bildprogram. 

Svensk representant är Ampex AB, 
Sundbyberg. 

Flg 2. Exempel på hur hålen är placerade 
på typarmarna I den Facit skrivmaskin som 
är utrustad med en fotoelektrisk läsenhet 
och som kan anslutas direkt till Facit 
lilla databandspelare ME1700. 

som skall spelas in måste komma i paral
lellform för inspelning på 7 kanaler enligt 
NRZl-metoden. 

Facit har utvecklat en speciell utrust
ning för inmatning av data till den nya 
databandspelaren. Utrustningen består av 
en skrivmaskin av typ Facit Et-3 som har 
en speciell fotocellenhet. På varje typarm 
finns hål upptagna enligt det mönster som 
visas i tig 2. Vid anslag mot papperet på 
skrivmaskinsvalsen kommer den del av typ
armen där hål gruppen finns i ett sådant 
läge att den bryter en ljusstråle som går 
från en lampa mot åtta fotodioder. Hål
grupperna är olika på de olika typarmar
na. Endast de fotodioder som är placerade 
i de positioner där det finns hål ityparmen 
kommer att träffas av ljus. På detta sätt 
erhålls i parallellform direkt den kod som 
kan spelas in på bandspelaren. 

NY LF-GENERATOR FRA N PHILIPS 

Philips presenterade en ny LF-generator i 
två versioner: typ PP 6050 S för sinusvåg 
och typ PP 6050 SK för sinus- och kant
våg. 

Sinusgeneratorn har frekvensområdet 3 
Hz-300 kHz i fem dekadiska steg, frekvens
noggrannheten är ± 2 %. Utgångar: spän
ningsutgång (högohmig) som lämnar max 
50 V med max 0,5 % distorsion; transfor
matorutgång som lämnar 2 W över 5 ohm 
eller 20 ohm (distorsion vid 2 W över 20 
ohm: max 0,5 % i området 40 Hz- 20 
kHz). 

Kantvågsgeneratorn lämnar 6 V över 50 
ohm, 20 V utan belastning. Utgången är 
kortslutningssäker. Utspänningen har posi
tiv polaritet. Med 50 ohm koaxialkabel 
typ RG 58 ansluten har kantvågen max 
100 ns stigtid och ca 100 ns falltid. Puls
kvoten är 0,5-0,16 och kontinuerligt varier
bar. 



Fig 1. Magnethuvudena på Pemco's data
bandspelare, modell 110, kan bytas utan 
någon speciell justering. Detta är möjligt 
tack vare att bandförarna är placerade på 
bryggan för magnethuvudena. 

KOMPAKT 14-KANALS DATA
BANDSPELARE 

Pemco, USA, tillverkar en mycket kom
pakt databandspelare, modell 110, som vi
sades av den svenske representanten Tel 
Inter AB. Modell 110 - kan utrustas för 
registrering på upp till 14 kanaler - kan 
användas för direkt analog registrering el
ler FM-registrering samt för registrering av 
digitala signaler. Vid digital registrering 
erfordras speciell elektronikutrustning och 
speciella inspelningshuvuden. 

Modell 110 kan arbeta med 1/,_, 1/2-
och 1 tums-band och med bandhastigheter 
från 15/16 till 60 tum per sekund. Den kan 
ta bandru lar på upp till ca 300 m. Vid 
direkt analog inspelning är frekvensområ
det 100-100 000 Hz vid bandhastigheten 
30 tum per sekund och vid FM-inspelning 
är frekvensområdet 0-20 000 Hz vid 
bandhastigheten 60 tum per sekund. FM
inspelning kan med fördel användas för 
reg~strering av lågfrekventa förlopp, t ex 
r~g1Strering av signaler från trådtöjnings
givare. 

Uppbyggnaden av bandspelaren medger 
att man enkelt kan bygga ut den från en
kanalsutförande upp till 14 kanaler. 

PORTABEL INSTRUMENT· 
BANDSPELARE 

ANA-LOG 7 är beteckning på Philips nya 
portabla instrumentbandspelare. För r'egi
strering används 2, 4 eller 7 kanaler utom 
en kanal för tal- eller styrsignaler. Auto
matisk bandladdning genom bandkassett 
med 8" spole är en av bandspelarens fi
nesser som gör den enkel att använda. 

Bandspelaren har fyra hastigheter från 
15/16 till 30" /s och inspelning kan ske di
rekt eller med FM. 

ELEKTRONISK RÄKNEMASKIN 

-
Det amerikanska företaget Wang Labora
tories [ne, som i Sverige representeras av 
M Stenhardt AB, visade bl a en elektro
nisk räknemaskin, modell 320, avsedd för 
teknisk-vetenskapliga beräkningar. Den kan 
användas för de fyra vanliga räknesätten 
och h~ dessutom räkneoperationerna eX, 

lnx, I/x och x2 fast inbyggda. Vid räkning 
placeras decimalkomma automatiskt och 
för lagring av delresultat finns två acku
mulatorer. Resultaten indikeras med tio 
siffror och + eller - som förtecken. 

Räknemaskinen består av två enheter: 
tangentbord med indikator (se tig) samt 
elektronikutrustningen. Till elektroniken
heten kan man ansluta upp till fyra tan
gentbord, som växelvis kan utnyttja elek
tronikenheten (dock ej samtidigt). Ytter
~.igare en fördel med detta arrangemang 
ar att tangentbord med indikator har kun
nat ges måttliga dimensioner. 

Utöver modell 32El tillverkar Wang La
boratories också en räknemaskin ( modell 
300) avsedd att användas för mera all
männa beräkningar samt en (modell 310) . 
som är speciellt avsedd för statistiska be
räkningar. 

HOLOGRAFI - TREDIMENSIONELL 
BILDATERGIVNING 

Tredimensionell bildåtergivning med hjälp 
av koherent ljus demonstrerades av Salen 
& Wikander AB. Metoden kallas för holo
grafi och bilden kallas hologram. 

Hologram för genomlysning framställs 
med hjälp av två strålar från en gemen· 
sam källa av laserljus. Den ena strålen be
lyser föremålet, som därvid reflekterar 
ljus~ågor. mot en mycke\ finkornig foto
grafIsk fIlm. Den andra strålen används 
som referens: med sin plana front belyser 
den filmen direkt. Då de två vågfronterna 
träffar filmen uppstår ett interferensmöns
ter som registreras. 

Då filmen framkallats verkar den helt 
blank; den innehåller dock en mängd »zon
skivor», som vid genomlysning av filmen 
med koherent ljus fungerar som små lin
ser. Betraktaren ser då originalbilden med 
oändligt avståndsperspektiv och med full 
parallax. 

E~emp.el på tillämpningar: vid mätning 
av VIbratIOn, stroboskopisk registrering och 
i datamaskinminnen med stor kapacitet. 

Apparaturen tillverkas av Condructon 
Corp, USA. 
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UNIDIG - SVENSKT UNIVERSAL
INSTRUMENT 

Ett robust digitalinstrument, Unidig 101, 
för undervisning, service och laboratorie
bruk tillverkas av Elektronlund i Malmö. 
Instrumentet mäter likspänning 0-1 000 V 
i fyra områden med bättre än 0,2 % nog
grannhet. Spänningsområdena är 0-1 V, 
0-10 V, 0-100 V och 0-1000 V. Det 
lägsta området mäts direkt, övriga områ
den mäts med hjälp av spänningsdelare 
UGD 101. 

Frekvensmätning: 0-1 kHz, 0-10 kHz 
och 0-100 kHz, noggrannhet ± 1 enhet 
på sista siffran. 

Tidmätning: 0-1, 0-10, 0-100 s. 
Upplösning 0,1 ms, noggrannhet ± 1 enhet 
på sista siffran. 

Kvot: 1, 10, 100. Noggrannhet ± 1. An
tal: 1, 10 och 100 gånger antalet inkomna 
pulser. 

Den tid under vilken ett värde presen
teras på instrumentet kan ställas in från 
0,5 s till oändlig tir!. Anslutningsmöjlig
heter finns för skrivare. 

SIGNALGENERATOR MED EXTREMT 
BRETT FREKVENSOMRADE 

Det till Marconi Instruments Ltd hörande 
företaget Sanders Division, som i Sverige 
representeras av Svenska Radio AB, visa
de en signalgenerator för mikrovåg med 
extremt brett frekvensområde : 3,5-12 
GHz. Signalgeneratorn, som har typbeteck
ningen 6459, levererar FM, CW, kantvåg 
och pulssignaler och kan även användas 
med yttre modulering. Pulsfrekvensen kan 
varieras mellan 40 och 4 000 Hz med en 
pnlstid från 0,5 till 10 flS. Synkroniserings
signal som kommer samtidigt med HF
pulserna eller mellan 3 och 300 flS före 
dessa, kan erhållas. Den inbyggda pulsge
neratorn kan även synkroniseras med en 
yttre signalkälla. 

Frekvensstabiliteten är bättre än 0,005 % 
per °c och en nätspänningsvariation på 
± 10 % ger upphov till en frekvensvaria
tion som är mindre än 0,01 %. 

Inställningsnoggrannheten är bättre än 
1 %. Generatorn lämnar max 80 m W ut
effekt. 
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DIFFERENTIALINSTRUMENT 

Ett universalinstrument, Medistor A-50, 
med mycket hög upplösningsförmåga och 
noggrannhet, visades av Scandia Metric 
AB, Solna. Instrumentet tillverkas av Me
distor Instrument Co i USA. Det består 
aven differentialvoltmeter, en differen
tialamperemeter samt en Wheatstone
brygga för resistansmätning. Vid spän
ningsrnätning är noggrannheten ± 0,05 % 
+ 10 flV, stabiliteten ± 0,003 %/tim; 
spänningsområdet är 0,1111 - 1 111,0 V; 
inre motståndet är oändligt upp till mät
området 11,11 V, 1 Mohm vid 11,1-
111 V och 10 Mohm vid 111-1111 V. 

Området för strömrnätning är 0,1111 
flA-11,11 A med en upplösning av 
± 0,01 % eller lägst 0,05 nA; noggra:m
heten är ± 0,1 %+0,3 nA. Resistansmät
ning: 1,111 ohm-11,l1 Mohm med 0,1 
mohm som lägsta steg; upplösning ± 0,01 % 
eller lägst 0,1 mohm. Som tillbehör finns 
växelspänningsmätkropp M-550, termistor
mätkropp M-520 för temperaturmätning 
samt högspänningsmätkropp M-511. In
strumentet drivs från 50-400 Hz nät eller 
inbyggda batterier. 

SVENSK UV-SKRIVARE 

En UV-skrivare av svensk tillverkning, 
Unigraph 1520, visades av AB Nordqvist 
& Berg. Skrivaren är av galvanometer typ 
och registrerar direkt på papper som är 
känsligt för ultraviolett ljus. Upp till tjugo 
olika kanaler kan registreras samtidigt. Ett 
stort urval av galvanometrar finns med 
egenfrekvenser upp till 10 kHz och käns
ligheter upp till 5 000 mm/mA. 

Drivning sker med synkronmotor. Skri
varen har nio olika pappershastigheter i 
området 2-1 000 eller alternativt 4-2000 
mm/s, vilka är inställbara under gång. 

PRECISIONSINSTRUMENT FÖR 
FORSKNING 

PAR Corporation, New Jersey, USA, till
verkar en serie speciella instrument för an
vändning inom forskning och där krav på 
högsta precision föreligger. Bland annat 
gör man apparatur som möjliggör detekte
ring av signaler som nästan är dränkta i 
brus. 

På EMIC visades bl a en sk Waveform 
Eductor som »rensar» en signal från bak
grundsbrus. Det är en analog apparat som 
fungerar genom att dela upp den inkom
mande signalen i 100 segment vilka sedan 
laddar upp 100 kondensatorer där ett me
delvärde av signalen lagras. Efter avkän
ning och utjämning erhålls en kontinuerlig 
signal fri från brus. 

Generalagent: Telare AB, Stockholm. 

PULSGENERATOR 

Scantele AB visade en lJulsgenerator, mo
dell 101, från det amerikanska företaget 
Datapulse Inc. Modell 101 levererar enkel
och dubbelpulser med en pulsfrekvens på 
upp till 10 MHz och en stigtid på 5 ns. 
Utspänningen är ± 10 V. Pulstid och för
dröjning kan varieras från 30 ns till 30 ms. 
Generatorn kan triggas externt från ° till 
10 MHz med pulser av amplituden ± 0,25 
V (min 20 ns pulstid) och 50 Hz-10 
MHz med sinusspänningen 1 V. Grindning
en av generatorn kan ske antingen syn
kront eller asynkront. Vid synkron grind
ning är det utgående puls tåget synkront 
med den första flanken på den externt på
förda grindningssignalen. Noggrannheten 
hos modell 101 är normalt ± 5 % och 
»jitter» är mindre än 0,1 %. Angivna data 
gäller inom temperaturområdet 0 0 till 
+ 50 0 C. 



Hewlelt-Packards oscilloskop modell 180A. 
T h visas 100 kHz pulser där 50 MHz över
lagrats. Vågformen kan förstoras 250 ggr 
med fördröjt svep. 

PORTABELT 50 MHz OSCILLOSKOP 

H-P Instrument AB, Solna, demonstrerade 
ett nytt transistoriserat oscilloskop, Hew
lett-Packard modell 180 A med 8X 10 cm 
skärm. Vertikalförstärkaren har 0-50 MHz 
bandbredd och kan förses med plug in
enhet i enkanals- eller tvåkanalsutförande. 
Horisontalförstärkaren är utrustad med två 
olika plug in-enheter; den ena är en gene
rator för fördröjt svep över området 0,1 
ps/cm-1 slem; den andra är en vanlig 
svepgenerator för 0,05 /-lslem - 2 si cm 
svep. Nätdrift: 50-1000 Hz, 115 eller 
230 V. 

PNEUMATISKT MINIATYRSYSTEM 

Kuhnke GmbH visade genom sin svenska 
generalagent Ingenjörsfirman Hallenborg 
och Anderson AB sitt miniatyrsystem för 
pneumatisk styrning. 

Små dimensioner, stor snabbhet, långa 
slaglängder och nästan obegränsad livs
längd utmärker systemet. 

Systemet är väl lämpat till apparatur 
för t ex automatisk bockning och place
ring av komponenter på kretskort. 

KOMPONENTPROVARE 

Elektriska Instrument AB Elit, Bromma, 
visade en jämförelsebrygga, Danbridge 
CPT2, med direkt avläsning. Instrumentet 
mäter genom en jämförelsemetod impe
dans och fasvinkel över ett stort frekvens
ornråde. Mätobjekten kan vara komponen
ter av olika slag, motstånd, spolar och kon
densatorer. Fyra olika mätfrekvenser kan 
väljas: 100 Hz, 1kHz, 10 kHz eller 100 
kHz. Impedans och fasvinkel avläses på 
två skilda visarinstrument. Mätspänningen 
är 0,3 V eller 3 V. Mätområdena för im
pedans är 1 ohm-5 Mohm vid 0,3 V; 100 
ohm-5 Mohm vid 3 V. Kapacitansmät
ning: 10 pF-1 500 /-lF. Induktansmät
ning: 10 /-lH-lO 000 H. Instrumentet är 
heltransistoriserat och nätdrivet. Dimensio
ner: 34X24X24 mm. Vikt: 8,5 kg. Till
verkare är AlS Danbridge, Danmark. 

Reläer i miniatyrutförande tillverkas av 
det franska företaget Le Prototype Meca
nique och presenterades av Allmänna Han
dels AB (Allhabo). Reläerna har typbe
teckningarna UGON 3,5 och 7 samt 
UGON Micro Relay. Typ 3,5 och 7 finns 
med spolresistansvärden från 20 ohm och 
upp till 14,5 kohm; manöverströmmen är 
0,3 mA-70 mA och manöverspänningen 
0,1-100 V (standardvärden: 6, 12 och 
24 V); kontaktbelastningen är max 700 
mA. Dimensioner: diameter 10 mm, höjd 
20-25 mm. 

En mindre typ, UGON Micro Relay (se 
tig) är speciellt avsedd att lödas in på 
kretskort. Volymen är endast ca l cm3• 

Spolresistansen är 20-8 000 ohm och till
slagseffekten 30-250 m W. Spänningsvär
dena är samma som för typ 3,5 och 7. 
Kontaktbelastningen är max 500 mA. Di
mensioner: diameter 10 mm, höjd 12 mm. 

Den nya rotorn (överst t v) Jämförd med 
en rotor I konventionellt utförande (t h). 
Nedtill den kompletta likströmsmotorn. 

ROTORER MED TRYCKT LEDNINGS
DRAGNING 

Likströmsmotorer med rotor med tryckt 
ledningsdragning tillverkas i 23 olika typer 
av Societe d'Electronique et d' Automa
tisme, Frankrike, och visades av Ingenjörs
firma A P Garnier. Motorerna finns för 
anslutningsspänningar från 3 V till 85 V. 
Varvtalet är l 000-3 700 r/m, vridmo
mentet är 0,2-90 kpcm och belastnings
strömmen 2,7-25 A. 

KEMISK STANSNING 

Kemiform kallas ett nytt sätt att fram
ställa små detaljer i metall. Med fotogra
fiska metoder överförs det önskade mönst
ret på metallen - koppar, aluminium, fjä
derstålosv - varefter detaljen etsas fram 
på kemisk väg. Komplicerade mönster kan 
framställas och man erhåller inga meka
niska spänningar i den tillverkade detaljen. 
Vid små serier är metoden billigare än 
framställning medelst pressning - vid 
större serier får man väga det bättre re
sultatet mot det något högre priset. 

Representant: Bo Palmblad AB, Stock
holm. 
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Elektronisk mätutrustning 
för provning av påskjutsbromsar 

Flg 1. Den I artikeln beskrivna anläggningen. 

I drygt två år har biltekniska sek
tionen vid Statens Institut för Hant
verk och Industri {SH!> bedrivit dy
namiska provningar av s k på
skJutsbromsar i släpfordon, t ex 
husvagnar. Provningen görs på 
uppdrag av Väg- och Vattenbygg
nadsstyrelsen och ligger till grund 
för denna myndighets typgodkän
nande av påskjutsbromsar till släp
fordon. Den mätutrustning som 
krävs för proven har konstruerats 
av Institutets mekaniska sektion i 
samarbete med elektroniksektio
nen. 
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Fig 2. Förenklad skiss 
av ett släpfordon upp· 

ställt för bromsprov. 
A = den kopplings· 
kula I vilken släp· 

vagnen hakas fast, 
B = givaren för broms· 

kraft, C = tryckluft· 
cylindern, D = en med 
släpfordonet samman: 
byggd dämpare, som 
skall förhindra sväng· 
nlngar i bromssyste· 
met. K = givare för 

den på kulan A verkan· 
de vertikalkraften. P är 
en givare för påSkjuts. 
kraften, s markerar på· 

skjutssträckan, vilken 
mäls med en potentio· 
metergivare (S) som är 
kopplad till det rörliga 

systemet och följer 
tryckluftcylinderns 

rörelser. 

Fig. 3. Detaljbild av 
den rörliga släden 

samt tre av de fyra 
givarna. 

UDK 621.317.39:531.718 

• • SHI: s anläggning för dynamiska mät· 
ningar av bromsegenskaperna hos släpfor
don med påskjutsbromsar, se tig 1, var vid 
sin tillkomst såvitt bekant den första i sitt 
slag. Såväl anläggningen som mätmetodi· 
ken har studerats av de flesta större euro
peiska tillverkare av påskjutsbromsar, och 
liknande utrustningar håller på att växa 
fram lite varstans. Eftersom den tillämpa
de metoden tekniskt sett är relativt enkel 
och lätt kan anpassas för andra dynamiska 
mätningar av icke elektriska fenomen, bör 
den vara av visst intresse även för andra 
än dem som sysslar med bromsprov. 

Problemställningen vid bromsprovningen 
är följande. Om en bil som drar ett släp
fordon plötsligt bromsar, tenderar släpfor. 
donet på grund av sin masströghet att ut
öva en tryckkraft på bilen. Denna horison
talkraft, påskjutskraften (P), kan i en på
skjutsbroms utnyttjas för att påverka slä· 
pets hjulbromsar och, om den överskrider 
ett visst tröskelvärde, bromsa släpfordonet. 
Den härvid utvecklade bromskraften (B ) 
skall på visst sätt vara beroende av på
skjutsvägen (s) och påskjutskraften. När 
släpfordonet bromsas tenderar dess »tistel· 
stång» (tryckstången ) att utöva ett verti
kalt tryck på den s kupphängningskulan 
till vilken släpet är kopplat. Detta verti
kala tryck ökar normalt det tryck på väg
banan som utövas av dragbilens bakhjul 
men vid häftiga inbromsningar kan sväng
ningsfenomen uppträda som gör att drag-

Sl.äpfordon ... ------ - --.... 
I '. 

I 
I 
I 
I 

fordonets bakvagn tenderar att »lätta» från 
vägbanan. Även denna vertikal kraft (K) 
är därför av intresse för bedömningen av 
släpfordonets uppträdande vid ett broms
förlopp. 

Tidigare nöjde man sig med att i en 
provbänk göra statiska mätningar dels på 
kopplings- och påskjutsanordningen, dels 
på hjulbromsarna innan dessa kombinerats 
och monterats i ett släpfordon. För att 
man skulle få ett fullgott grepp om ett 
släpfordons uppförande under verkliga 
driftförhållanden . ansåg emellertid Väg
och Vattenbyggnadsstyrelsen att samtliga 
parametrar borde mätas och registreras 
samtidigt under inbromsningsförloppet, dvs 
under dynamiska förhållanden. 

SHI: s biltekniska sektion, som har till
gång till en »rullande landsväg», fick upp
draget att utföra provningarna samt att ut
veckla erforderlig mätutrustning. Under 
loppet av några månader byggde man med 
gemensamma insatser från den mekaniska 
sektionen och elektroniksektionen vid SHI 
den mätutrustning som skall presenteras 
här. 

PROVNINGSPRINCIPEN 
Principerna för provningen framgår av tig 
2. Släpfordonet, vars bromsar skall provas, 
placeras med hjulen på de trummor, som 
utgör den rullande landsvägen, och hängs 
upp i en kopplingskula (A). Kopplings
kulan utgör förlängningen aven släde, som 
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är rörlig i horisontalled och som kan skju
tas mot släpfordonet manuellt eller med 
hjälp aven ventilstyrd tryckluft.cylinder 
(C). När släden närmar sig släpfordonet 
påverkas påskjutsbromsen och ett broms
förlopp inleds. Med hjälp av lämpligt pla
cerade givare kan man nu direkt mäta och 
registrera de olika krafterna. 

Givaren (B) ger bromskraften, givaren 
(P) påskjutskraften och givaren (K) den 
på upphängningskulan verksamma vertikal-
kraften. . 

För att man skall kunna registrera tryck
luftcylinderns kolvrörelse och därmed på
skjutsbromsens rörelse i horisontalled är 
släden kopplad till 'en potentiometergivare 
(S), vars utspänning är linjärt proportio
nell mot påskjutssträckan (s). 

De olika krafterna registreras samtidigt 
på skrivare, varför det är möjligt att i var
je önskat ögonblick bestämma momentan
värdena av bromsförloppet. I t ig 3 ses en 
<Ietaljbild av den 'mekaniska delen av prov
rungsutrustningen med de olika givarnas 
placering. Potentiometergivaren är skymd 
bakom vänstra hörnstolpen. 

Ett blockschema över den elektroniska 
<lelen av anläggningen visas i tig 4. De 
olika givarna är här markerade som strec
bde fyrkanter. Givarna (B), (P) och (K) 
. är trådtöjningsgivare, som är kopplade . i 
temperaturkompenserade halvbryggor, vil
ka i sin tur är kopplade till transistorbe
styckade likspänningsförstärkare. Utsigna-

Flg S. Blockschema över 
den mobila broms
provningsanläggning 
som också byggts vid 
SHI. I denna utrust
ning erhålls Indikering 
av bromssträckan ge
nom att en grind, som 
styrs av bromspedal-

kontakten V släpper 
genom pulser från has
tighetsgivaren H till ett 
räkneverk, när broms
pedalen trycks In. 
Bromssträckan indlke· 
ras I meter på ett 
räkneverk. 

Flg 4" Blockschema 
över bromsprov
ningsanläggningen 
vid SHI. HastIghets
givaren är instal
lerad, men än så 

Hostighot länge Indikeras 
hastigheten I km/h 
på en elektronisk 
frekvensräknare. 
När utbyggnaden är 
klar skall hastig-
heten såväl indi
keras som registre
ras på skrivare. 
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len från dessa förstärkare matas in på in
gångarna till de båda skrivarna I och II, 
se tig 4. Utsignalen från potentiometergi
varen (S) kräver ingen förstärkning och 
matas därför direkt in på skrivaringången. 

För att göra en ev framtida utbyggnad 
av antalet registrerade parametrar möjlig, 
valde man att använda två separata f yr
kanalskrivare. Detta innebär emellertid att 
de båda skrivarna måste gå absolut syn
kront för att man skall kunna göra en nog
grann utvärdering av de registrerade kur
vorna. För att man skall kunna kontrollera 
synkronismen matas en kanal i varje skri
vare med gemensamma tidpulser från en 
elektronisk tidpulsgivare. 

Vid en förestående utbyggnad av syste
met skall en skrivarkanal matas med has
tighetsinformation och ett räkneverk skall 
ge bromssträckan i meter. Man har inlett 
denna utbyggnad genom att utrusta den 
rullande landsvägen med en pulsgivare, 
vars frekvens är proportionell mot hastig
heten. Efter integrering, eventuellt erfor
derlig förstärkning och impedansanpass
ning kommer signalen från denna pulsgi
vare att matas in på en av de lediga skri
varkanalerna. Bromssträckan erhålls genom 
att pulsgivarens utpulser via en av broms
pedalen styrd grind tillförs en frekvensde
lare som i sin tur matar ett räkneverk . 

ÄVEN BILBUREN ANLÄGGNING 
Proven på den rullande landsvägen har 

kompletterats med praktiska bromsprov. 
Då det är av vikt att erhålla korrelation 
mellan de laboratoriemässiga proven och 
de praktiska, kommer man nu att använda 
även bilburen utrustning. Utrustningens 
blockschema visas i tig 5 och dess utseende 
i tig 6, 

Påskjutsbromsens utslag mäts även i 
denna anläggning med en potentiometer
givare. Dragbilens och därmed släpfordo
nets hastighet erhålls från en pulsgivare, 
kopplad till ett släphjul. Pulsgivaren består 
av ett pulshjul med kuggar och en mjuk
järnsbygel med två spolar. Bygeln förmag
netiseras genom att ena spolen matas med 
likspänning. När pulshjulets kuggar passe
rar bygeln erhålls pulser i den andra spo
len. Pulsfrekvensen är direkt proportionell 
mot fordonets hastighet. Pulserna förstärks 
i en överstyrd förstärkare, formas i en 
Schmitt-trigger och matas efter integrering 
in på en skrivarkanal. Samma pulser på
förs en grind, som styrs från bromspedalen. 
Antalet pulser räknas efter frekvensdelning 
av ett räkneverk, som indikerar broms
sträckan med en noggrannhet av 0,5 m. 

En tidpulsgivare som består aven hål
skiva med lampa och ett fotornotstånd, 
lämnar pulser med 1 s och 0,1 s intervall. 
Dessa pulser matas kontinuerligt in på en 
annan skrivarkanal. Eftersom såväl hastig
het som tid är kända, kan man utan svårig-
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Flg 6. Den mobila bromsprovnIngsanlägg
ningen fotograferad på sin plats I drag
bilen. Bilden är tagen vid provmontering 
av Instrumenten, varför ledningsdragningen 
är provisorisk. Hela utrustningen står på 
stötdämpande fjädrar och hålls fast vid 
durken med gummiremmar. Skrivaren får 
220 V växelspänning från en hackare som 
drivs från bilens ackumulator. 

het beräkna retardationen. Då man kan 
vara intresserad av att på skrivaren kunna 
avläsa den tid bromsarna varit i funktion, 
är bromspedalkontakten kopplad till tid
pulsgivaren på sådant sätt, att tidpulsernas 
amplitud ändras när bromspedalen hålls 
intryckt. 

Tidpulsgivarens noggrannhet är beroen
de av att varvtalet hålls konstant hos den 
motor som driver hålskivan. En del av den 
alstrade tidinformationen används därför 
för styrning av ett enkelt transistorbestyc
kat servo, som håller varvtalet hos motorn 
konstant inom ca l %, vilket innebär att 
tidangivelsen sker med en noggrannhet av 
omkring 0,001 s. 

KONSTRUKTIONEN AV GIVARNA 
Eftersom lämpliga kompletta givare för de 
ovan angivna ändamålen inte fanns i öpp
na marknaden för leverans inom rimlig tid 
- leveranstiderna varierade mellan 3 må
nader och ett halvår - beslöt arbetsgrup
pen vid SHI att själv tillverka de givare 
som fordrades. Resultatet blev mycket gott 
och kostnadsbesparingen avsevärd. 

Eftersom B- och P-givarna skulle kunna 
ta upp såväl drag- som tryckkrafter gjor
des de rörformiga under det att K-givaren, 
som enbart skulle utsättas för dragning, 
kunde ges rektangulärt tvärsnitt, se tig 7. 
Efter samråd med SHI: s metallurg valdes 
som material till givarna ett syrafast stål i 
kvalitet 18-8. För att man skulle få fram 
en lämplig materialstruktur och maximal 
seghet kylglödgarles materialet gen0m upp
hettning till l 150· C och efterföljande 
kylning i vatten. 

Beräkningen av givarkroppens dimensio
ner baseras på Hooke's lag. Upp till elas
ticitetsgränsen är en kropps längd ändring 
L1t (mm) direkt proportionell mot den 
verkande kraften P (kp) och kroppens 
längd t (mm) samt omvänt proportionell 
mot tvärsnittsarean A (mm2 ) och mate
rialets elasticitetsmodul E (= 2,1 . 104 

kp/mm2 ) : 

LJI= p. IIA.E mm 
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Flg 7. Principskiss över glvarkrop
parna_ Givarna för påskJuts- och 
bromskrafterna (B och P) är utfor
made enligt a); givaren för vertlkal
kraften (I<) är utformad enligt b). 
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Flg 8. Principschema för den 
koppling, »halvbrygga .. , som an

vänds för bromsprovnlngsag
läggningens givare. Vid tempe

raturvariatIoner ändrar sig R1 
och R2 lika mycket, varför kopp

lingen är temperaturkompen
serad. Spänningen I punkten B 
är konstant under det att spän

ningen I A varierar med den 
kraft som påverkar R1. I förelig

gande fall är max spännlngs
ändring A-B ungefär 5 p.V/kp. 

Om hela tvärsnittet belastas likformigt 
är den specifika materialpåkänningen a 
vid dragning eller tryck: 

G=P/Akp/mm2 

Värdet på P för den mest belastade gi
varen beräknades till maximalt 1 000 kp, 
dvs Pma", = l 000 kp. Med A = 125 mm2 

ger detta 'ett O",ax = 8 kp/mm~ och vid 
50 % överbelastning 12 kp/mm2

, vilket i 
förevarande fall bedömdes vara godtag
bart. 

En givares livslängd är i första hand be
roende av förändringar p g a utmattning i 
givarkroppen, och dessa är i sin tur beroen
de av belastningens karaktär. Denna kan 
vara rent statisk, som i en våg, vilken 
mjukt belastas och avlastas, eller rent dy
namisk som vid mekaniska växelpåkän
ningar. I de flesta fall torde den vara en 
kombination, när den dynamiska belast
ningen överlagras den statiska. Sådana fall 
kan uppträda exempelvis vid obalans i en 
roterande massa eller vid egensvängningar 
i balkar. Dessa fenomen kan uppträda an
tingen permanent eller tidvis. Ju mer utta
lad den dynamiska belastningskaraktären 
är, desto försiktigare måste man vara vid 
valet av O",ax om man vill tillförsäkra gi
varen en rimlig livslängd. 

Inom det tillgängliga konstruktionsut
rymmet med ca 30 mm diameter bedöms 
längden = 55 mm vara lämplig för ett 
stålrör. Hela längeIförändringen vid P ",nx = 
1000 kp blir då L1t = 0,021 mm (21 ,um) 
och LJlIt = 38,2 . 10'5. 

.Givarfaktorn k för en trådtöjningsgivare 
följer sambandet 

K=LJR.I/LJt.R 

Givarfaktorn anges alltid på förpack
ningen till trådtöjningsgivarna. Den var i 
föreliggande fall 2,06. Med kännedom här
om kunde man lätt beräkna L1R/R till 
8 . 10.4, vilket värde godtogs av elektronik
sektionen, som på basis härav började byg
ga bryggutrustning och förstärkare, sam
tidigt med att mekaniska verkstaden till-

verkade givarkropparna. Dessa färdigbear
betades in- och utvändigt i en och samma 
uppsättning genom att de slipades till 
önskade mått. Denna metod garanterade 
bästa möjliga koncentricitet. Rörämnet ha
de 30 mm ytterdiameter oel. ca 2 mm 
godstjocklek. Efter invändig slipning och 
polering var innerdiametern 26,3 mm. För 
att man skulle uppnå den önskade arean 
A = 125 mm2 bestämdes den slutliga gods
tjockleken till 1,45 mm. 

Irörändarna hårdlöddes därefter med 
silverlod de separat bearbetade fäststycke
na, som i centrum hade ett gängat hål 
M12 för fästskruvarna. 

KLISTRING AV TRADTöJNINGS
GIVARE 
Klistringen av trådtöjningsgivarna på gi
varkropparna kan, allt efter det ändamål 
de har att fylla, göras på olika sätt och 
med olika material. I många fall, t ex vid 
kortvariga engångsundersökningar, klaras 
klistringen mycket snabbt och innebär inga 
större svårigheter. Om man däremot vill 
ha en givare som under lång tid skall ar
beta perfekt, är det synnerligen viktigt att 
klistringen görs med största omsorg. Tråd
töjningsgivarnas lägen på givarkroppen 
uppmärktes i delningsapparat. Själva klist
ringen måste göras i absolut ren miljö; för 
att undvika nedsmutsning är det t tx nöd
vändigt att man vid arbetet använder ny
tvättade bomullsvantar. 

Härdningen av plastlimmet gjordes i en 
temperaturkontrollerad ugn under ca 12 
timmar. Först därefter anslöts kablar till 
trådtöjningsgivarna, varefter givaren 
»bandagerades» och försågs med en skärm 
av aluminiumfolie. 

TRADTÖJNINGSGIVARNAS 
UTSPÄNNING -', 
Elektroniksektionens uppgift var att, me
dan den mekaniska behandlingen av givar
kropparna ännu pågick, konstruera mät
bryggor, förstärkare etc så att anpassning 
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erhölls till de skrivare (Siemens Oscillo
mink ) som skulle användas. Som utgångs
punkt tjänade sambandet 

z1R= k ·R.Lltll 

där LJR är resistansändringen, R är tråd
töjningsgivarens resistans vid 20° C utan 
belastning, k är givarfaktorn, LJI givar
kroppens längdförändring och I givarens 
längd. 

Med två seriekopplade givare och R = 
600 ohm erhålls i det aktuella fallet en 
maximal resistansändring av ca t ohm vid 
1 • JO kp, dvs 1 mohm/kp. Bryggan kopp
las enligt tig 8, i vilken Rl är mätgivama, 
R2 är två givare som används för temp e
raturkompenseringen och R3 är ett hög
stabilt fast motstånd på l 000 ohm, 1 %, 
kopplat i serie med ett motstånd på 200 
ohm, l %. R4 är sammansatt av två fasta 
motstånd på 1 000 resp 150 ohm samt ett 
varierbart tråd lindat motstånd på 100 
ohm. Med det sistnämnda kan man" jus
tera in bryggans nollbalans. 

Totalströmmen i bryggan är 10 mA, för
delad med 5 mA på vardera bryggrenen. 
Vid maximal resistansändring i RI erhålls 
en spänningsändring på 5 m V vid l 000 
kp, dvs 5 ,u V /kp. Högsta ingångskänslighet 
hos de för detta ändamål beställda skri
varna uppgick till 5 m V/mm. 

Den önskade mätkänsligheten skulle 
uppgå till 10 kp/mm och eftersom givarna 
l<unde leverera 5 ftV/kp inser man lätt att 
det behövdes minst 100 ggr tillsatsförstärk
ning innan givarnas information kunde re
gistreras med den begärda mätskalan. 

För varje givare konstruerade man där
för en likspänningskopplad förstärkare med 
ca 150-200 ggr rå förstärkning. Förstärka
ren består av två kaskadkopplade och ba
lanseracle GE-steg, bestvckade med IrO'rra
de kisel transistorer. Med en motkopplings
slinga är (let möir'!t att i\1strra förstärk
ningen. Vid den följande kalibreringen av 
givare och förstärkare, vilken skedde sta
tiskt i en dragprovmaskin, ställdes likspän
ningsförstärkarnas förstärkning in så, att 
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Flg 9. a) PrincIpschema 
över de tre likspännings
förstärkare som ingår I 
SHI:s bromsprovningsut
rustning. Trans:storerna är 
av typ Texas 2S302, vilka 
matchats. I vardera för
stärkargrenen finns mot
koppling från andra tran
sistorns bas till första 
transistorns emltter. 
Potentlometern P4 an
vänds för aU reglera 
andra stegets motkopp
lIng och därmed även 
totalförstärknfngen. I b) 
visas en kalIbreringskurva, 
upptagen laboratorle
mässlgt med 4,5 V spän
nlngsmatnlng på en 
»dummy-brygga», I vilken 
trådtöjningsgivarna ersaUs 
med en varierbar 
resistans. 

Ut 
IDO 

200 

300 

b) 

skrivarens manuella känslighetskontroll 
skulle kunna utnyttjas för fininställning av 
hela mätkedjans känslighet. 

Ett principschema över förstärkarna vi
sas i tig 9 a och en under laboratorieför
hållanden utförd linjäritetsbestämning i 
tig 9 b. Det linjära området på ± 300 mV 
är mer än tillräckligt. 

Den slutliga kalibreringen utfördes i den 
färdiga mätutrustningen genom direkt jäm
förelse med en mekanisk mikrokatorkraft
mätare från C E Johansson. Den beräkna
de noggrannheten för givare och likspän
ningsförstärkare är bättre än 1 %. Skrivar
nas amplitudnoggrannhet är ca 3 %, var
för mätnoggrannheten för hela utrust
ningen kan anses vara bättre än 5 %. 

ERFARENHETER AV UTRUSTNINGEN 
Apparaten har fungerat praktiskt taget 
utan driftstörningar i mer än två år. 

I apparater som innehåller kraftgivare 
av detta slag är det utomordentligt viktigt 
att man eftersträvar rena normalspän
ningar i givarkropparna. Dessa får inte ge
nom sina infästningar utsättas för böj
nings- eller vridkrafter. För att realisera 
detta krav har B-givaren fästs in med sli
pade sfäriska länkstångsfästen, vilka finns 
i olika standardutföranden. P-givaren är 
inspänd med bultar med sfäriska huvuden, 
vilka låsas i koniska fördjupningar och 
fungerar ungefär som kulleder. K-g:varen 
är infäst i ett ok med fästmuttrar, vilka 
ligger an mot inslipade, sfäriska brickpar. 

För en första uppbyggnad av stommen 
till utrustningen valdes rör och standard
element som en snabb, smidig och billig 
utväg att komma över experimentstadiet. 
Stommen har visat sig fylla alla krav på 
god stab;litet och det har inte funnits nå
gon anledning att byta ut den. 

Till en början var eet vissa svårigheter 
att få utrustningen elektriskt stabil. De 
störs:gnaler, bl a från nätet och från mel
lanvågsstationen i Nacka, som trots fol ie
skärmarna i g:varna kom in i förstärkarna, 
hade amplituder som vida överskred spän-

ningsvariationerna givarna. HF -stör
ningarna kunde dock ganska lätt filtreras 
bort med hjälp av lämpliga shuntkapaci
tanser, eftersom systemets övre gränsfrek
vens inte behövde vara högre än skrivar
nas, dvs ca 1 000 Hz. 

Vid en översyn av givarna beslöt man 
tillverka skyddskapslar av mässingsplåt 
runt varje givare. Sedan detta gjorts eli
minerades även större delen av nätstör
ningarna. 

Från början var det meningen att man 
för matningen av mätbryggorna och för
stärkarna skulle använda stabiliserade nät
aggregat av någon i handeln förekomman
de typ. Tyvärr var resterande brum och 
ripple i de likspänningsaggregat som kun
de erhållas till någorlunda rimligt pris allt
för framträdande. I det slutliga utförandet 
bestämde man sig därför för att använda 
batterimatning, som visserligen fordrar re
gelbundet återkommande batteri by ten och 
en något tätare kontroll av kalibreringen, 
men som i gengäld helt utesluter stör
ningar via matningsspänningarna. 

Vid den tidpunkt då förstärkarna kon
struerades var planartransistorer relativt 
dyra och - framför allt - svåråtkomliga. 
Av rlenna anlrrlning använc1f' man kisrl
transistorer av legerad typ, vilka matcha
des i kurvskrivare och därefter borrades in 
i lättmetallblock för att förbättra förstär
karnas temperaturstabilitet. Vid en kom
mande modernisering av anläggningen 
kommer förstärkarna att bestyckas med 
matchade lågbrusiga transistorpar av typ 
nCY5'). Dessa är redan vid tillverkningen 
inborrade två och två i lättmetallblock. 

Kostnaden för anläggningens elektronis
ka del har varit måttlig. Frånsett skrivarna 
har hela elektroniken åstadkommits till f'tt 
pris, som en enda konventionell trådtöj
ningsmätutrustning med tillhörande bär
frekvensanordningar skulle betinga. Den 
under det praktiska arbetet dokumenterade 
driftsäkerheten kan säkert förklaras med 
den relativt enkla uppbyggnaden av de 
olika mätkanalerna. _ 
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W SCHWEISHEIMER 

Datamaskin på New York-börsen 

Detta är New York-börsens datamaskin
central, som muntligen kan besvara upp 
till 400 000 förfrågningar per dag om kurs
-ändringar etc. Förfrågningar kan ställas 
av börsmäklarna per telefon, förutsatt att 
telefonen är försedd med en speciell till
sats för, anslutning till datamaskinen. 

- _ De stora bankerna har länge använt 
datamaskiner för att underlätta bearbet
ningen av den stora informationsmängd 
som inkommer varje dag. Även på New 
York-börsen är behovet aven automatise
rad databearbetning påträngande. Dagligen 
ringer ca 70 000 kunder till sina mäklare 
för att få veta vad som försiggår på bör
sen, speciellt vad beträffar deras egna ak
tier och obligationer. För att underlätta 
informationsbehandlingen tar man vid 
New York-börsen inom kort i bruk ett 
avancerat datamaskinsystem, som utveck
lats av IBM. 

MUNTLIGA BESKED 
Det nya systemet kan användas på följan
de sätt: 

En bankkund ringer sin mäklare och vill 
ha besked om läget för några av sina ak
tier. Mäklaren trycker på en knapp på en 
enhet som är placerad under telefonen, 

Automatiserad väderlekstjänst 

__ Den militära väderlekstj änsten i Sve
rige kommer att få världens mest avance
rade automatiska system för utarbetning 
av analyser och prognoser. Systemet, som 
beräknas vara i bruk 1969, har beställts 
av Flygförvaltningen och kommer att kosta 
16 Mkr. Tillverkare är Marconi Company, 
England, och beställningen har förmedlats 
av Svenska Radio AB. Det kompletta sy
stemet har dimensionerats så att det i 
framtiden kan utökas väsentligt om så er
fordras. 

I systemet kommer att ingå datamaski
ner av typ Marconi Myriad. Dessa skall 
placeras i två prognoscentraler. Program
meringen av datamaskinerna kommer att 

54 EUmoNIC 7 - 1966 

utföras av Marconi och Svenska Radio 
AB i samråd med Flygförvaltningen. Da
tamaskinerna kommer att ta emot och be
arbeta väderleksinformationer från mark
stationer och väderskepp över hela norra 
halvklotet och även från satelliter. Det har 
med tidigare använda metoder inte varit 
möjligt att behandla ett så omfattande da
taunderlag inom rimlig tid. 

Informationen erhålls i form av telex
tecken, som i det nya systemet matas di
:r;ekt in i datamaskinerna där de avkodas, 
kontrolleras och sorteras. Några konven
tionella telexmottagare kommer därför in
te att krävas. 

INTERNATIONELL VÄDERLEKS
TJÄNST 
Praktiskt taget varje land kan idag erhålla 
information om väderleksförhållandena i 
andra länder och därmed få en komplett 
bild av väderlekssituationen över hela värl
den. Informationerna mellan de olika län
dernas väderlekscentraler sänds i form av 
telexmeddelanden, som är kodade i en 
standardiserad form. De ca 3 millioner te
lextecken per dag som denna information 
representerar räcker för att belägga tio te
leprintrar kontinuerligt dygnet runt. 

Den inkommande informationen bearbe
tas normalt dels genom att vissa observa
tioner tecknas med symboler på kortblan
ketter och därefter analyseras aven meteo
rolog, dels genom att information ritas i 
form av diagram och tablåer utvisande at
mosfärens vertikala struktur, utbredningen 

varvid telefonen kopplas direkt till New 
York-börsens datasystem. Mäklaren slår 
därefter ett fyrsiffrigt nummer, vilket sva
rar mot det identifieringstal den aktuella 
aktien har. Datamaskinen upplyser då 
»muntligt» om t ex köp- och säljkurs, hur 
många aktier som bjudits ut till försälj
ning etc. Detta muntliga besked lämnas 
aven speciell talenhet som tidigare beskri
vits i Elektronikl. 

Varje ändring i kurs, antal sålda aktier 
etc matas automatiskt in på datamaskinen, 
så att man när som helst kan erhålla ak
tuella informationer. 

Systemets kapacitet är imponerande. 
Upp till 300 förfrågningar kan levereras 
samtidigt och inte mindre än 400 000 för
frågningar kan expedieras per dag. _ 

1 Se Datamaskiner lär sig tala. Elektronik 
1965, nr 5 

av olika luftmassor, moln-, nederbörds- och 
dimområden osv. Den långsamma manu.e1-
la arbetsprocess som hittills varit nödvän
dig elimin~ras genom det nya systemet. 
Tack vare det nya systemets snabba data
behandling kommer det också att bli möj
ligt att göra tätare korttidsprognoser och 
att snabbare göra specialprognoser. 

AUTOMATISK KARTRITNING 
I det nya systemet ingår digitala penn
skrivare, som automatiskt ritar de för prog
noserna erforderliga kartorna. Dessa kar
tor ritas på bestämda tider under dygnet 
och dessutom på begäran av meteorolo
gerna. De data som inte återges på kartor
na presenteras på elektroniska tablårör. 
Se tig. I vissa fall kommer datamaskinerna 
själva att göra prognoserna. 

DIREKTA IN- OCH UTGANGAR FöR 
TELEX OCH TELEFAKSIMIL
SIGNALER 
Utom signalerna till de pennskrivare som 
används för att framställa prognoskartorna 
kommer datacentralerna att kunna fram
ställa telex- och telefaksimilsignaler. Dessa 
signaler sänds över telefonnätet till andra 
platser i landet där telefaksimilmottagare 
direkt återger prognoskartorna. Datacen
tralerna kan även ta emot telefaksimilsig
naler direkt från telefonlinjer eller radio
sändare. Över en särskild ingång i systemet 
går det att ansluta en pennföljarutrustning, 
med vars hjälp handskriven information 
kan inmatas. _ 



Elektronisk toleransindikator 

I denna artikel av M W G Hall, Mar
coni Instruments Ltd, England, be
skrivs ett elektroniskt instrument 
som ingår i ett system för automa
tisk toleranskontroll och som är ut
vecklat av Marconi Instruments. 
Olika varianter av och använd
ningsområden för instrumentet an
ges. 

• • Automatisering aven hel tillverkning 
kräver inte endast att mekaniska operatio
ner skall utföras av maskiner utan även att 
tillverkningskontrollen automatiseras. En 
effektiv sådan är möjlig endast med elek
troniska system. I allmänhet fordras även 
viss databehandling av kontrollmätningar
na för att resultaten skall kunna begagnas 
till att styra reglerande åtgärder för korri
gering av fel och avvikelser. 

Den noggrannhet varmed en viss pro
dukt skall tillverkas anges med tolerans
sättningen. Hur stor toleransvidd som bör 
åsättas produkten beror på vad den skall 
användas till. Det kan gälla t ex garanterad 
precision för att full utbytbarhet skall upp
nås för maskin- och apparatdelar. 

Toleranskontroll måste göras under lö
pande tillverkning antingen med vissa be
stämda intervall eller kontinuerligt. Den 
kan bli mycket personalkrävande om tol
kar och andra mätdon av manuell typ an
vänds. 

Marconi Instruments har utvecklat ett 
mätinstrument som kan användas i ett au
tomatiskt system för elektronisk tolerans
kontroll. Denna mätanordning, som har be
teckningen TF 2404, kan användas till
sammans med ett primärt mätdon, typ 

5·617267 

elektronisk räknare eller digital voltmeter. 
Den utför då en viss databehandling som 
innebär att gjorda mätningar jämförs med 
två förinställda toleransgränser. En optisk 
indikering visar om toleransgränserna över
skridits genom att ange övermått med 
»hög», rätt mått med »inom» samt för li
tet mått med »låg». 

GRUNDUTRUSTNINGEN 
Huvudinstrumentet tar emot binärkodade 
decimala signaler, antingen från en räknare 
eller från en digital voltmeter, och jäm
för dem 'sedan med de två förinställda 
toleransgränsvärdena. Fig l visar ett block
schema över mätsystemet. Av detta fram
går att varje binärkodad decimal siffra 
från mätdonet jämförs i en dubbel gräns
komparator med signalerna för övre och 
undre toleransgränsen. Varje komparator 
alstrar en överföringssiffra (BL och Bn), 
som tillförs nästa mest signifikanta tecken
enhet. 

Överföringssiffran har logiknivån »1» 
om mätvärdena är större än toleransgräns
värdena (vare sig det gäller övre eller und
re toleransgränsvärden) och »0» om mät
värdena är inom toleransgränserna. Över
föringssiffrornas slutliga logiknivåer jäm
förs i en utkrets som avger den slutgiltiga 
utsignalen. 

DEN DUBBLA GRÄNSVÄRDES
KOMPARATORN 
Logikschemat i tig 2 för de dubbla gräns
värdeskomparatorerna visar att jämförelse
funktionen äger rum i kaskadkopplade 10-
gikkretsar. Dessa grindar fordrar att två 
ingångsvärden skall ha logiknivån »1 » för 
att utgången skall bli »0». 

Varje logikkrets inverterar överförings
siffran (B). Därför måste såväl signalerna 
för de aktuella gränsvärdena som signaler
na för mätvärdena i vartannat steg in
verteras. De manuella väljarna för tole
ransgränsvärdena alstrar binärkodade deci
mala siffror. 

Mätinstrument skall visa »inom» även 
om mätvärdesignalen skulle bli lika med 
den undre eller den övre toleransgränssig
nalen. Detta gör det nödvändigt att införa 
en speciell överföringssiffra till kompara
torkretsen för det minst signifikanta teck
net. 

UTKRETSEN 
De två slutliga överföringssiffrorna an
vänds till att bestämma tillståndet hos två 
bistabila minneskretsar, som vid slutet av 
mät- och jämförelsesekvensen aktiveras 
med »skrivorder-pulsen» från mätdonet, 
räknaren eller den digitala voltmetern. Tre 
OCH-grindar anslutna till de två minnes
kretsarnas utgångar ger de logiknivåer som 
tabellen visar. 

Slutlig hjälpsignal 
in 

Aktiv signal 
ut 

Hög 
Inom 
Låg 

»0» representeras av O V och »1» av - 11 V. 

OCH-grindarna aktiverar transistorer, 
som driver indikeringslampor och som ger 
reläslutningar för användning i yttre kret
sar. 
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TILLSATSUTRUSTNING 

A 

e 

D 

Instrumentets konstruktion gör att grund
utrustningen lätt kan anpassas till olika 
behov. 

FJÄRRPROGRAMMERING 
Det utförande som i första hand torde 
komma ifråga är att grundenheten förses 
med anordning för fjärrprogrammering av 
toleransgränssättningen. Denna version av 
instrumentet, betecknad TF 2404/1Ml, har 
ett extra flerpoligt intag på bakpanelen. 
Till detta skall de binärkodade signalerna 
för den övre och den undre toleransgränsen 
matas. 

Alternativt kan man få en variant som 
är helt fri från reglage på frontpanelen. 

POLARITETSBESTÄMNING 
Då digital voltmeter används är det ofta 
önskvärt att undersöka signaler både för 
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E 

mätvärdenas storlek och polaritet. En sär
skild ledning för polaritetsbestämningen är 
som regel tillgänglig. Ledningen ansluts till 
en logiktillsatskoppling för polaritetsindi
kering för de två toleransgränsvärdena. 
Detta innebär att systemet kan arbeta med 
båda toleransgränserna positiva, båda ne
gativa eller med den övre gränsen positiv 
och den undre negativ. 

Liksom vid standardutförandet måste 
överföringssiffran (B) ha logiknivån »1» 
för mätvärden som är större än gränsvär
det. För positiva tal betyder detta att mät
värdet är större än gränsvärdet men för 
negativa tal motsatsen. 

Den erforderliga logiska kopplingen kan 
förenklas enär den digitala voltmeterns po
laritetsindikeringar i vissa fall dominerar 
över de andra signalerna. 

Om t ex den undre gränsen är positiv 
och voltmeterns mätvärde är negativt, 

R- Signal mm riIIcnar'en 

e.Ö_fömgssiffro 
L. Grilnstolerans 

måste indikeringen bli »låg» oavsett vär
denas storlek i förhållande till varandra. 

Ett logiksystem av den form som tig 3 
visar åstadkommer de erforderliga slutliga 
överföringssiffror (B r som styr utkretsen 
av standardtyp. 

Polaritetsomkopplarna för toleransgräns
värdena måste utföra ytterligare en funk
tion, nämligen att åstadkomma den spe
ciella överföringssiffran. Denna tillförs den 
minst signif~anta komparatorn för att vid 
kombinationen »mätvärde lika med tole
ransgräns» ge indikeringen »inom». 

ELEKTRISK FJÄRRATERSTÄLLNING 
Standardinstrumentet har på frontplattan 
en omkopplare märkt »auto - manuell». 
I det normala auto-tillståndet återställs 
minneskretsarna vid utgången automatiskt 
före varje mätning. Om läget »manuell» 
väljs kvarstår indikeringen av mätvärdets 
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Fig 4. Exem
pel på använd
ning av tole
ransindikatorn 
med yttre 
tillsatsappa
ratur. Värden 
fallande utan
för tolerans
gränserna ut
skrivs och 
tidsmärkning 
sker med hjälp 
a'l den digitala 
klockan. 

toleransgräns tills den avlägsnas genom att 
knappen »återställning» trycks ned. 

TILLÄMPNINGAR 
Några praktiska mätfall som instrumentet 
med fördel kan användas till: 

I. Laboratoriemätningar 
(a) Långtidsprov med kontinuerlig över
vakning, t ex rniljöprov. Dessa är ofta 
mycket långvariga och sträcker sig över 
flera dygn under upprepade cyklingsperio
der av temperatur och fuktighet. Det kan 
då vara nödvändigt att registrera alla till
fällen då en viss parameter faller utanför 
givna gränser. Reläkontaktslutningarna hos 
TF 2404 kan exempelvis användas till att 
driva elektromekaniska räknare så att anta
let indikeringar av »hög», »inom» och 

Elektromekaniska räknare 

»Iåg» registreras. Genom att koppla enligt 
tig 4 uppnår man att endast de värden 
som faller utanför toleransgränserna skrivs 
ut. En digital klocka kan ingå som en del 
av mätutrustningen och användas till att 
såväl »tidsmärka» utskrivna mätvärden 
som att ändra testvillkor i mätförhållan
dena. 

(b ) En liknande användning av instru
mentet är att samla provdata, t ex från 
en försökstillverkning. I ett dylikt fall är 
det också lämpligt att använda en digital 
klocka dels för tidmarkering, dels för styr
ning aven svepenhet, som kopplar in mät
donet till var och en av de enheter som 
provas. Om toleranskontrollinstrumentet 
används på detta sätt erhålls mycket snabb 
uppfattning om toleranserna vid försöks
tillverkningen. Det antal indikeringar som 

Flg 3. Logiksystem för de 
slutliga överföringssiffrorna. 

I detta fall erhålls de med 
hjälp av polaritetsindikering 

av toleransgränsvärdena. 

markerar »inom» adderas helt enkelt på 
en elektromekanisk räknare och endast de 
utanför toleransgränserna fallande mätvär
dena skrivs ut i sin helhet för närmare stu
dium och analys. 

2. Tillverkningskontroll 

(a) Rutinkontroll av elektriska och elek
troniska apparater och komponenter under 
löpande tillverkning utförs ofta av relativt 
oskolad arbetskraft. Digitala instrument fö
redras för det mesta i sådana fall, emedan 
risken för felavläsning är mindre än vid 
andra instrumenttyper. Om sådan kontroll
utrustning kompletteras med ett elektro
niskt toleranskontrollinstrument kan kon
trollanordningarna göras ännu enklare. Re
läslutningarna kan t ex användas till att 
driva en mekanism som sorterar produkter
na i olika kategorier. 

(b) En fjärrprogrammerad variant av 
instrumentet kan vara till god hjälp när 
många prov måste göras på varje enskild 
produkt i en tillverkning. En halvautoma
tisk kontrollanordning kan erhållas, i vilken 
man genom att manövrera en enda väl
jare både kan koppla in de önskade prov
punkterna och välja de lämpliga tolerans
gränserna. 

VIDAREUTVECKLING AV METODEN 
Instrumentutrustningar som används vid 
löpande tillverkningskontroll är ofta av typ 
elektroniska instrument som fordrar inställ
ning av ett dekadreglage. Det vanligaste 
exemplet på detta är sannolikt LeR-bryg
gan. Andra typiska instrument med lik
nande reglage är ' resistans- och kapacitans
normaler, dämpsatser, reglerbara nätag
gregat och differentialvoltmetrar. Vissa av 
dessa instrument finns nu att få med an
ordningar för fjärrindikering av reglagens 
inställning. 

En anordning av här beskrivet slag, som 
indikerar när toleransgränser överskrids, 
skulle också kunna användas för att kon
trollera att reglage är inställda inom till
låtna gränser. I en sådan kontrollanord
ning skulle orderpulsen åstadkommas ma
nuellt under kontrollsekvensen. Ett dylikt 
system borde inte behöva mer än två eller 
tre digitala komparatorsteg och flera tole
ransgrupper borde kunna behandlas i en 
enhet. 

Det verkar sannolikt att utrustningar ·av 
detta slag kommer att fylla ett snabbt väx
ande behov med hänsyn till den nuvarande 
utvecklingen mot automatisering av kon
troll- och provningsutrustningar. • 
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Fotolitografiska metoder 
för tillverkning 
av integrerade kretsar 

De fotolitografiska metoderna för 
tillverkning av integrerade kretsar 
och tunnfilmkretsar är nu ganska 
väl beprövade. Den kommersiellt 
tillgängliga utrustningen för till
verkning av de glas- eller metall
masker som krävs för framställning 
av kretsmönstren medger en upp
lösning av upp till 400 linjer/mm 
med toleranser inom ca + 0,0001 
mm. En linjetjocklek i lednings
mönstret av 0,0025 mm och tole
ranser på + 0,006 mm mellan olika 
masker kan uppnås. 

AV R C INGRAHAM 

UDK 655.226:621.3.049.75 

•• Två förutsättningar för att man skall 
få hög kvalitet på kretsarna med fotolito
grafiska framställningsmetoder är att krets
schablonerna tillverkas med hög precision 
och att den fotografiska bildåtergivningen 
kan göras med mycket stor exakthet. Det 
kan krävas upp till 20 individuella masker 
för att framställa en komplett krets. Mel
lan 400 och 1 500 detaljer, arrangerade i 
rektangulära mönster, appliceras samtidigt 
på substratet. Toleranser inom ± 0,0001 
mm kan fordras för vissa kretsar och dessa 
snäva toleranser kräver i sin tur en bild
återgivning av högsta kvalitet. 

TILLSKÄRNING AV FILM
SCHABLONER 

I allmänhet används transparent film för , 
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Kamerautrustningen 
och schablonhål
laren monteras på en 
bänk så att god 
stabilitet erhålls. Av
ståndet och pa
rallelliteten mellan 
filmplan och scha
blonplan måste vara 
mycket exakt in
ställda. 

1 Vid tillskärningen av 
schablonerna för krets
mönstren används en s k 
koordinator, som medger 
exakt inställning i x- och 
y-led. 

Kretsmönster av
bildas på glasplattor, 

som monteras i 
ramar med hjälp av 

en fixt.ur. 

tillverkning av kretsschabloner när det 
krävs hög kontrastverkan och stor exakthet. 
För att skära fi lmen använder Sylvania en 
koordinator, se tig l, som har flera skär
blad. Den kan ställas in med en noggrann
het av ± 0,0025 mm. 

KAMERAUTRUSTNING 

Utgångsformatet för schablonerna är van
ligen 880 X 880 mm. Eftersom upplös
ningen försämras vid upprepade för
minskningar måste antalet förminskningar 
nedbringas till ett minimum för att man 
skall få fram den önskade storleken. I all
mänhet är det tillräckligt med två för
minskningar. I den kamerautrustning som 
används är kameran och schablonhållaren 

monterade på en bänk, se tig 2, så att man 
får lämpligt avstånd mellan kameralinsen 
och schablonen. L juskällan och kameralin
sen är monterade på stötdämpare för att 
man skall få minsta möjliga inverkan av 
vibrationer. Finfokuseringen görs med hjälp 
av ett flyttbart mikroskop. 

Förminskningen registreras på en glas
platta ca 40 X 75 mm. Två identiska ex
poneringar kan göras sida vid sida med 
hjäip aven skjutbar kassett. Efter expo
nering, sköljning och torkning monteras 
den bästa av de två avbildningarna i en 
ram och riktas in. En speciell fixtur an
vänds för monteringen, se tig 3. Efter yt
terligare rengöring insätts plattan i en s k 
fotorepeterare. 



4 För fram
ställning av 
det önskade 
formatet an
vänds en s k 
fotorepete
rare. 

För kopiering av krets
mönstren används en 
blixtlampa och en ram 
där plattorna hålls fast 
med vakuumsug. 

Skyddsbeläggningen an
bringas samtidigt på båda 
sidorna av metallplattorna 
med hjälp av centrifug. 

Metallplattan exponeras på båda 
sido~na samtidigt. Plattan och 
glasskivorna med ledningsmönst: 
ret hålls fas~ med hjälp al( vakuum, 
jfr tig 6. 

;()' 'l.% 
,,'1t~ 

-, 

l 
5 Kretsmönster avbildat på 

glasplattor i storleken 
SO X SO mm. 

9 Med gnlstbearbetning av nickel 
erhålls skarpa hörn och mycket 
fina detaljer i mönstret. 

FRAMSTÄLLNING AV NEGATIV 
Den önskade mikroavbildningen på en 
platta framställs som tidigare nämnts i en 
fotorepeterare, se tig 4. Apparaturen har 
ett 16 mm mikroskopobjektiv med en upp
lösningsförmåga av mer än 600 linjer/mm. 

Steg- och repeteringsförfarandet är au
tomatiskt. Den tid som krävs för att fram
ställa en »masterplatta» överstiger som re
gel inte en timme. Det är viktigt att den
na tid är kort eftersom ljuskällan föränd
ras med tiden. I fotorepeteraren används 
glasplattor med dimensionerna 50 X 50 
mm, se tig 5. Dessa plattor måste ha ex
tremt hög ytjämnhet, eftersom det kritis
ka fokuseringsavståndet för objektivets lins 
är endast ca 0,0006 mm. -

Det är ofta önskvärt att från ett ganska 

stort format framställa linjer som är tun
nare än 0,0005 mm och som ligger på ett 
inbördes avstånd av 0,00025 mm. Det är 
därvid viktigt att det inte förekommdr 
flimmer eller andra variationer i ljusstyr
kan, eftersom detta kan förorsaka oregel
bundenheter i de tunna linjerna. Från 
masterplattan görs en »printing master», 
vanligtvis på en metallbeklädd glasplatta. 
Denna »printing master» används sedan 
för framställning av de slutliga skikten för 
mikrokretsarna. Den apparatur som an
vänds för denna kopiering är relativt en
kel, se tig 6. 

METALLMASKER 

Metallmasker framställs genom att krets
mönstret etsas samtidigt på båda sidorna 

aven metallskiva. Vanligtvis används rost
fritt stål, nickel eller molybden för metall
maskerna. Metallytorna rengörs mycket 
noga före etsningen och förses därefter med 
en skyddsbeläggning och ett ljuskänsligt 
skikt. Det sistnämnda anbringas med hjälp 
aven centrifug, se tig 7. 

Sedan metallplattan torkat placeras den 
mellan två glasskivor på vilka lednings
mönstret anbringats. Den ena glasskivan 
spegelvänds i förhållande till den anclra 
och metallskivans båda sidor exponeras 
samtidigt med apparaturen i tig. 8. Där
efter sker framkallning och etsning. 

En annan metod för framställning av 
masker av nickel är gnistbearbetning. Där
vid erhålls skarpare hörn och finare de
taljer i mönstret än vid etsning. Se tig 9. 
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Tekn lic GEINARSSON 

Felkontroll genom kodning 
ger säkrare datatransmission 
Störningar i transmissionskanalen 
orsakar vid datakommunikation fel 
i överföringen. Genom att feIkorri
gerande koder används elimineras 
inverkan av dessa fel. I artikeln re
dogörs för de allmänna egenska
perna hos sådana koder och deras 
användning för felkontroll vid da
tatransmission över telefonnätet. 

Främst behandlas ett system 
med feldetektering kombinerad 
med repetering av felaktiga block, 
varvid formJer för den resulterande 
felsäkerheten härleds och demon
streras med exempel. Resultaten 
visa.- att ett återfrågningssystem 
med en kod bestående av 21 in
formationssymboler och 10 kon
trollsymboler kan väntas ge en fel
frekvens av storleksordningen 10.9 

per bit räknat. Vid en datahastig
het på 600 bitls betyder detta att 
ett fel Inträffar i medeltal var eller 
varannan månad vid kontinuerlig 
drift. Denna felsäkerhet kan sedan 
ytterligare höjas genom att man 
inför kontroll av hela meddelan
den. 

q=1-p 
1.-------------~1 

O~----------~O 
q 

Flg 1. Binär-symmetrisk kanal 
·(BSC). 
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•• Datakommunikation över telefonnätet 
utnyttjas i dag i många tillämpningar och 
man förutspår att användningen av dylika 
system kommer att öka kraftigt i framti
den. 

Störningar gör att överföringen ibland 
blir felaktig. I vissa fall spelar dessa fel 
mindre roll men i andra kan de helt ändra 
innehållet i det utsända datameddelandet. 
För att eliminera sådana fel söker man 
konstruera moduleringsutrustningar med 
låg störningskänslighet men förbättringar 
den vägen går bara att driva till en viss 
gräns. För att ytterligare eliminera fel i 
överföringen måste man tillgripa kodning 
i kombination med feldetektering eller fel
korrigering. 

ÖVERFÖRINGSKANAL 
Vi studerar system där data överförs i bi
när form. På sändarsidan inmatas en följd 
av binära siffror och från mottagaren er- • 
hålls också binära siffror. Hur den fysika
liska överföringen av signalerna åstadkom
mes - om det sker t ex med frekvens- el
ler fasmodulering - är inte av intresse i 
detta sammanhang. 

För att bedöma effekten av kodning är 
det tillräckligt att man känner de statistis
ka egenskaperna hos de fel som uppträder. 
Den enklaste typen av modell för binär 
överföring är en »binär-symmetrisk kanal» 
(BSC), som schematiskt illustreras i tig l. 
Sannolikheten ffr en felaktig binär siffra 
betecknas med p och felen uppträder obe
roende av varandra. 

En BSC har den fördelen att den går att 
behandla matematiskt och en stor del av 
informationsteorin avser förhållandena vid 
BSC. Som framgår av det följande är den 
dock en mycket otillförlitlig modell för da
taöverföring över telefonledningar. 

Fel korrigerande 
koder 
Felkorrigerande koder är ett viktigt be
grepp inom modem kommunikationsteori. 
Man brukar skilja på två huvudtyper av 
koder: blockkoder och sekvenskoder. Vid 
blockkodning delar man upp inkommande 
data i grupper av viss storlek och till varje 
sådan grupp fogas ett antal kontrollsymbo
ler, som möjliggör felkorrigering på motta
garsidan. Vid sekvenskoder däremot sker 
kodningen kontinuerligt så att data- och 
kontrollsymboler blandas i en oavbruten 
ström. 

Här kommer endast blockkoder att be
handlas. 

BLOCKKODER 
Vid blockkodning sker överföringen i block, 
som behandlas separat på sändar- och mot
tagarsidan. Blocklängden, dvs antalet sym
boler i blocket, betecknas här med n. Ett 
block med kodad information kallas för 
ett kodord. 

Informationsinnehållet i blocket, dvs det 
antal binära siffror som matas in i kodaren 
för att generera kodordet betecknas med k. 
En kod med visst n och k betecknas som 
en (n, k)kod. Överföringshastigheten R för 
koden blir då 
R = k/n bit/användning av kanalen (1) 
R är alltså ett mått på hur effektivt kana
len utnyttjas och möjligheterna att elimi
nera överföringsfel blir bättre ju mindre R 
man tillåter. 

Ett fundamentalt teorem inom informa- . 
tionsteorin innebär att godtyckligt liten fel
sannolikhet kan erhållas genom att n till
låts bli mycket stort om samtidigt R hålls 
mindre än kanalkapaciteten G. För t ex 
BSC är kanalkapaciteten 

G=l+p·lnp+q·lnqbit!anv (2) 
I allmänna fallet representeras en block
kod aven »kodbok» som svarar mot de 2k 

möjliga binära talen med k siffror. Ett 
exempel är en (4,3) kod, se tabeli l. 

Vid avkodning på mottagarsidan gäller 
det att på grundval av det mottagna bloc
ket av längden n avgöra vilket kodord som 
var utsänt. Om enbart feldetektering till
lämpas skall mottagaren endast avgöra om 
den mottagna sekvensen ingår i kodboken 
eller inte. Vid felkorrigering gäller det 
dessutom att avgöra vilket kodord som 
med största sannolikhet gett upphov till 
det mottagna blocket. 

För effektiv kodning får inte kodlängden 
vara alltför liten ty därmed blir kodboken 
stor. Detta leder till att avkodning genom 
enkel jämförelse blir praktiskt ogenomför
bar. - För en kod med k = 30 innehåller 
kod boken över 109 kodord. 

För ytterligare detaljer om koder hän
visas i första hand till [1]1. 

Tabell 1. Exempel på en (4,3) blockkod 

Data 

k=3 
000 
001 
010 
Oll 
100 
101 
llO 
III 

Kodord 

n=4 
1000 
IOll 
001l 
llOI 
Olll 
1010 
0010 
llll 

1 Siffror inom [ ] hänvisar till litteratur
förteckningen i slutet av artikeln. 



GRUPPKODER 
En viktig underavdelning av blockkoder är 
gruppkoder eller linjära koder. Därvid 
framställs kodboken genom att man bildar 
linjära summor aven samling baselement. 
För att definiera linjära summor av kod
ord representerar vi dessa som n-dimensio
nella vektorer med binära koefficienter och 
använder reglerna för vektoraddition och 
för räkning med binära tal. 

Additions- och multiplikationstabellerna 
för binära tal framgår av tig 2. 

Antalet baselement blir k stycken och 
koden kan representeras aven generator
matris som har basvektorerna som .rader. 
En (4,3) kod t ex kan ha generatormatrisen 

[
1001] [G] = 0101 
0011 

(3) 

Kodorden erhålls genom att en linjär sum
ma av baselementen bildas med k databit 
som koefficienter. För 011 blir alltså mot
svarande kodord 
O· (1011) + 1· (0101) + 1· (0011) = 
= 0110 
I exemplet ovan är de tre första symbo-

, lerna i kodordet lika med data-(informa
tions) -symbolerna. En kod i denna form 
kallas en systematisk kod och de n - k 
extra symbolerna i kodordet kallas för kon
trollsymboler (check digits). 

Man kan visa att en godtycklig grupp
kod kan överföras till systematisk form ge
nom att kasta om ordningen mellan sym
bolerna. För en kanal där störningarna är 
oberoende mellan symboler är det likgiltigt 
i vilken tidsföljd överföringen sker. Två 
koder som är lika så när som på ordnings
följden av symbolerna kallas för ekvivalen
ta koder. Man kan dessutom visa att kon
trollbit för en systematisk gruppkod är lin
jära kombinationer av informationsbit. Ko
den kan då också karakteriseras av de 
n - k linjära ekvationer som bestämmer 
kontroll bit. I exemplet ovan är sista sym
bolen bestämd av att alla kodord 
(aO' al' a2' a3) uppfyller ekvationen 

ao + al + a2 + a3 = O 
I detta fall är alltså kontroll bit en enkel 
paritetskontroll. Av denna anledning kallas 
systematiska gruppkoder också för paritets
koder (parit y check codes). 

Sammanfattningsvis gäller att en god
tycklig gruppkod är ekvivalent med en 
paritetskod, dvs en kod där de k första 
symbolerna är informationssymboler och 
de n - k sista är linjära funktioner av de 
förra. 

För blockkoder är avståndet mellan kod
ord en viktig storhet. Avstånd (Hamming 
distance) definieras som det antal symbo
ler som är olika hos kodorden. De båda 
kodorden (1001) och (O 111) har alltså av
ståndet tre. 

Antalet ettor i ett kodord kallas för kod
ordets vikt (Hamming weight) och av de
finitionen på avstånd framgår att detta är 
lika med vikten för summavektorn av kod
orden. 

Minsta avståndet mellan kodorden i en 
kod kallar vi för d. Av definitionen för en 
gruppkod följer att summan av två kodord 
är lika med ett annat kodord och d är då 
lika med minsta vikten hos något kodord. 
För den enkla paritetskoden ovan är d= 2. 

Det är bekvämt att representera de fel
aktiga symboler som inträffar under över
föringen, med en felvektor som är skillna
den mellan mottagen och utsänd vektor. 
Tex: 

(0110) + (0100) = (0010) 
utsänd fel vektor mottagen 

Vikten hos felvektorn är alltså lika med 
antalet felaktiga symboler i det mottagna 
kodordet. 

Vid feldetektering gör mottagaren ett 
misstag endast när felvektorn ändrar ett 
kodord till ett annat kodord. Om koden 
har ett minsta avstånd d måste vikten hos 
felvektorn vara minst lika med d för att ett 
fel skall kunna inträffa. Man säger att 
koden detekterar alla fel med vikt dl - 1 
eller mindre. Det bör observeras att koden 
dessutom detekterar en stor andel felmöns
ter med större vikt. 

För normala kanaler minskar sannolik
heten för felvektorer med ökande vikt. En 
naturlig metod för felkorrigering är att väl
ja det kodord som utsänts, vilket ligger på 
minsta avståndet från den mottagna vek
torn. Med denna metod kan en kod med 
minsta avståndet d korrigera alla fel med 
vikt t = (d - 1 ) /2 eller mindre. Att så är 
fallet inses lätt om man tänker sig att man 
vid felkorrigeringen prövar alla felmönster 
med vikten t eller mindre. Om inte fler än 
t fel har inträffat erhålls ett kodord endast 
när samtliga felaktiga symboler ändras. 

Som synes är minsta avståndet d ett 
mått på vilka felmönster som med säker
het kan detekteras eller korrigeras och där
igenom också ett mått på kodens kvalite. 

Genom användningen av gruppkoder 
förenklas avkodningen avsevärt jämfört 
med blockkoder i allmänhet. Vid feldetek
tering t ex räcker det att man på grundval 
av de första k symbolerna i den mottagna 
vektorn beräknar motsvarande kontrollsym
boler. Endast om den mottagna vektorn är 
ett kodord, är dessa beräknade kontroll
symboler lika med dem som mottagits. För 
både kodningen och avkodningen behövs 
alltså en anordning som beräknar kontroll
bit. Detta kan göras med ett binärt regis
ter med längden n som visas schematiskt i 
tig 3 för den (4,3) kod som använts tidi
gare. 

Vi har sett att gruppkoder har egenska
per som gör dem speciellt lämpade för fel
detektering. 

+ O 1 . O 1 

O O 1 O O O 

1 O 1 O 1 

Addition Multiplikation 

Flg 2. Räkneregler för binära tal. 

CYKLISKA KODER 
En speciell underavdelning av gruppkoder 
är s k cykliska koder. För en sådan gäller 
att en cyklisk permutation av ett kodord 
ger ett nytt kodord. Om ( ao, al' ... 
an-2, an.-l) är ett kodord så är alltså ock
så (an.-l, ao, al' ... an-2) ett kodord. 

Vid behandling av cykliska koder är det 
/ lämpligt att representera kodorden som 

polynom i en oberoende variabel x. Ett 
kodord (ao, al~ . .. an-l) med längden n 
svarar då mot ett polynom av graden 
n-l. 

ao + a1x + a2x2 + ... + an _ 1 xn - 1 

Vid addition av kodord gäller vanliga räk
neregler för polynom med hänsyn till att 
koefficienterna är binära tal. Detta ger 
samma additionsregel som användes tidi
gare med vektorrepresentation. Orsaken 
till införandet av polynom 'är möjligheten 
att definiera multiplikation av kodord. 
Detta sker genom användande av multipli
kation »modulo polynomet xn + 1». Pro
dukten C(X) av två polynom A(X) och 
B(X) svarande mot kodord av längden n 
definieras som det restpolynom som erhålls 
efter vanlig multiplikation och division 
med xn + l. Vi har alltså sambandet 

A (X). B(X) = q(x)(xn + l) + C(X) (4) 
där vi avser multiplikation i vanlig mening 
med hänsyn till räknereglerna för binära 
tal. 

Detta innebär att produkten mellan två 
kod polynom med gradtal mindre än n ger 
ett nytt polynom, också med gradtal mind
re än n. 

Man kan nu visa att kodorden i en cyk
lisk (n,k)kod alltid kan representeras som 
produkten mellan ett generatorpolynom 
g(X) av gradtalet n - k och alla poly
nom av gradtal mindre än k. 

Detta betyder att den cykliska koden är 
en gruppkod och kan överföras i systema
tisk form med informationssymboler följda 
av kontrollsymboler. För bestämning av 
koden räcker det att ange generatorpoly
nomet, som ger en elegant och kompakt 
beskrivning. 

En av de stora fördelarna med cykliska 

-------~ 

0= Binär adderare 

D = Skiftregistercell 

Fig. 3. Register 
för kodning och 
feidetektering 
av paritetskod. 

In 
Flg 4. SkIft
register för kod
ning och fel
detektering av 
cyklisk (7,4) kod. 
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koder är att de är lätta att instrumentera 
vid kodning och feldetektering. Eftersom 
beräkning av kontrollbit i princip innebär 
multiplikation av polynom är det möjligt 
att utföra detta med skiftregister med 
n - k steg. Förhållandena illustreras enk
last med en s k Rammingkod. 

I en kod med längden n = 7 har gene
ratorpolynomet g(X) = 1 + X + X3 grad
talet tre och antalet informationsbit i ko
den blir k = 7 - 3 = 4. För beräkning av 
kodens tre kontrollbit kan ett skiftregister 
enligt tig 4 användas. 

Efter successiv inmatning av de fyra in
formationssymbolerna innehåller registret 
de tre kontrollbit som behövs för att bilda 
kodordet. Som påpekades tidigare sker fel
detektering genom att man i princip un
dersöker om kontrollsymbolerna svarar mot 
informationssymbolerna och samma skift
register kan alltså användas i både sändare 
och mottagare. 

Genom att de cykliska koderna kan in
strumenteras med enkla skiftregister an
vänder man ibland beteckningen skiftre
gisterkoder. En utmärkt introduktion till 
dessa koder erhålles i [2], och en mera de
taljerad framställning ges i [1]. 

Utgående från en cyklisk kod med viss 
längd kan man erhålla en kortare kod med 
samma antal kontrollsymboler men med 
färre informationssymboler, genom att låta 
ett antal informationssymboler vara lika 
med noll. En sådan kod kallas för en trun
kerad cyklisk kod. Den har samma minsta 
avstånd d som den ursprungliga koden och 
samma enkla skiftregister kan användas. 
En trunkerad kod är inte cyklisk eftersom 
en permutation av ett kodord inte nöd
vändigtvis ger ett nytt kodord. 

BCH-KODER 
En betydelsefull klass av cykliska koder är 
de som upptäckts av Bose och Ray-Chaud
huri och samtidigt av Hocquenghem. Fö~ 
enkelhets ~kull används här beteckningen 
BCR-koder för dessa. 

En exakt definition aven BCR-kod 
fordrar matematiska begrepp och uttryck 
från abstrakt algebra. Vi nöjer oss med att 
specificera generatorpolynomet genom dess 
rötter. 

De viktigaste BCR-koderna har längden 

Tabell 2. Exempel pd kodlängd n och minsta 
avstdnd d för ndgra BCH-koder 

m I 11 I k I d 

3 7 4 3 
4 15 11 3 
5 31 26 3 

21 5 
6 63 57 3 

51 5 
45 7 

7 127 120 3 
113 5 
106 7 

8 255 247 3 
239 5 
231 7 
223 9 
215 11 , 
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n = 2m - l och för en sådan kod med 
minsta avståndet d = 2t + l gäller att an
talet kontrollsymboler inte är större än 
mt, dvs 

n - k :$ m (d - 1)/2 (5) 
Den Ramming-(7, 4 )kod som användes 

som exempel under rubriken »Cykliska ko
der» är en BSC-kod. Ytterligare exempel 
ges i tabell 2. 

Genom att använda trunkerade koder 
kan man erhålla en kod av godtycklig 
längd med samma värde på d som den 
BCR-kod man trunkerar, men med större 
procentuell andel kontrollsymboler. 

BCR-koderna är de mest effektiva koder 
man känner och eftersom de är cykliska är 
de lätta att instrumentera. De har därför 
fått användning i en rad praktiska tillämp
ningar. 

Kodning vid 
dataöverföring 
Genom att använda blockkoder vid data
överföring kan man uppnå större säkerhet 
mot fel. Kodning innebär införande av kon
trollsymboler vilket ger en sänkning av 
effektiva överföringshastigheten. I prakti
ken får man också väga den ökade säker
heten mot fel mot kostnaderna för den 
extra utrustning som behövs på sändar- och 
mottagarsidan. 

I många fall eftersträvar man mycket 
stor säkerhet mot fel 'och för att kunna 
bedöma vilket resultat som erhålls med ett 
visst fel kontroll förfarande är man hänvisad 
till teoretiska beräkningar. För sådana sys
tem erhåller man ofta ett förväntat värde 
för tiden mellan fel · av storleksordningen 

\ 
\. 

\""-
1)-4 ~~ "'" 

100 år eller mer, och det är naturligtvis 
omöjligt att bestämma detta genom prak
tiska prov. 

Beräkningar av felsäkerhet måste baseras 
på mätningar av felfrekvensen för modu
latorutrustningar i praktisk drift i telenätet. 
En viktig fråga är vilka storheter som mås
te mätas för att värdena skall kunna tjäna 
som underlag för eri beräkning av fel säker
heten för ett kodat system. Som skall visas 
nedan ger t ex beräkningar grundade en
bart på medelvärdet för andelen felaktiga 
symboler helt missvisande resultat. 

KARAKTERISERING AV KANALEN 
Publicerade resultat av mätningar av fel
frekvensen vid dataöverföring utan kod
ning via telefonledningar visar att felfre
kvensen i stort sett ligger mellan 10-4 och 
10-6 oberoende av vilket moduleringsför
farande eller vilken datahastighet som an
vänts. I [3], [4] och [5] redogörs för repre
sentativa mätningar med olika utrustning
ar. 

Som tidigare påpekats kan en datalänk 
inte alls representeras aven kanal av typ 
BSC och det är inte tillräckligt att endast 
ha uppgift om sannolikheten för bitfel för 
att beräkna minskningen av felfrekvensen 
genom kodning. Vid blockkodning är det 
lämpligt att presentera mätningarna så att 
man får uppgift om sannolikheten för ett 
visst antal felaktiga bit i blocket. I tig 5 
visas fördelningskurvor för antalet fel vid 
olika blocklängd erhållna genom bearbet
ning av data redovisade i [6]. Mätningarna 
avser i detta fall datasystem med hastig
heterna 600 bitls och l 200 bitls över ett 
stort antal tillfälligt uppkopplade förbin
delser. 

Visserligen förekommer relativt stora va-

-- =31 
...... ........ -.......... --~ ~/5 

~ 

• 

2 3 

Fig 5. Sannolikheten Pr för att x eller fler 
fel inträffar i ett block av längden· n. 

n= 8 ---. :----
~ ........... 

4 

- '----- ----~ 
'------
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......... 
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riationer mellan felstatistik erhållen un
der olika förhållanden, men kurvorna i tig 
5 kan anses som typiska. D e beräkningar 
som senare skall genomföras är dock inte 
beroende av felkurvornas exakta utseende. 

Av tig 5 kan man direkt se att BSC är 
en dålig modell för en datalänk. För t ex 
en blocklängd på n = 31 visar de uppmät
ta värdena att ca 25 % av de felaktiga 
blocken innehåller två eller flera fel. För 
en BSC med samma sannolikhet för bitrel 
skulle motsvarande siffra vara 0,01 %. I 
motsats till förhållandena vid BSC upp
träder felen vid dataöverföring i »skurar» 
(bursts), där långa, nästan felfria perioder 
följts av intervall med hög felfrekvens . 

Flera arbeten har publicerats med stu
dier över en lämplig matematisk modell för 
att representera dataöverföring över tele
fonledningar. En enkel men användbar 
modell uppställdes av Gilbert [7] och en 
mera exakt, men . också mer komplicerad, 
finns angiven av ElJiott [8]. 

FELKONTROLL GENOM ATER
FRAGNING 
Det enklaste och samtidigt effektivaste sät
tet att reducera felfrekvensen är att detek
tera förekomsten av fel och repetera fel
aktiga block. För att detta skall kunna 
göras måste en returkanal finnas mellan 
mottagare och sändare eller förbindelsen 
måste kunna vändas. Vid telefonledningar 
kan man alltid åstadkomma detta. Flera 
olika detalj lösningar är tänkbara. Rär skall 
sådana system behandlas där mottagaren 
avgör om ett block är felaktigt eller ej och 
via returkanalen begär omsändning av fel
aktiga block. 

Olika varianter av återfrågningssystem 
är tänkbara, beroende på hur returkanalen 
är anordnad och hur återfrågningslogiken 
fungerar. Dessa frågor skall inte närmare 
behandlas här utan intresserade hänvisas 
till en översikt och jämförande värdering 
av olika förfaranden [9] och [10]. Det skall 
endast påpekas att en kritisk punkt är hur 
man undviker fel i returkanalen. 

FELSANNOLIKHET 
Om vi antar att returkanalen är skyddad 
t ex genom kodning så att vi kan försum
ma fel på grund av misstolkade order om 
repetering, blir "felsannolikheten för ett fel
aktigt block på mottagarens utgång 

PD = Pu/{1 - Pr) (6) 
där P u = sannolikheten för att felaktigt 
block ej upptäcks i mottagaren och Pr = 
sannolikheten för repetering av ett block. 

I praktiken blir antalet repeteringar få, 
relativt sett, och P r blir liten, vilket också 
framgår av tig 5. Man kan därför i all
mänhet sätta 

(7) 
Låt oss nu anta att vi använder en (n,k)

gruppkod, t ex en BCR-kod. Problemet är 
då att beräkna sannolikheten för ett fel 
som ej kan detekteras, dvs att störningarna 
på ledningen ändrar ett kodord till ett an
nat kodord. Att exakt göra detta är pråk-

tiskt ogörligt, eftersom man då i princip 
måste känna sannolikheten för alla tänk
bara felmönster. Ett rimligt antagande är 
dock att alla felvektorer med samma vikt 
är lika sannolika. Sannolikheten för ett visst 
antal felaktiga symboler i kodordet är så
ledes oberoende av var felen inträffar. 
Med följande beteckningar: 

w (m) = antal kodord med vikt m 
P (m, n) = sannolikhet för att n fel upp

träder i ett block på n bit 
e(m, n) = w(m)/(n/m) = sannolikhe

ten för att ett felmönster 
med vikt m bildar ett kod
ord 

blir 
n 

PD= Pu= "L C(m,n)P(m,n) (8) 
m~l 

Denna formel, som föreslagits i [9] förut
sätter att man känner w (m), som kallas 
för kodens spektrum, och P(m, n) för över
föringskanalen. 

För en del BCR-koder visar det sig att 
formeln kan ytterligare förenklas. För des
sa koder gäller nämligen att e (m, n) är 
praktiskt taget konstant och lika med 
2- (n-k) för m~d. 

För en (63,54) BCR-kod gäller att pro
centuella avvikelsen är maximalt 8 % och 
för en (31,21) BCR-kod 12 %. I dessa 
fall kan man alltså med god noggrannhet 
använda formeln 

n 
PD= 2 - (n-k) "L P(m, n) = 2 - (n-k) P,,(e ~ d) 

m~d 

(9) 
där P" (e ~ d) = sannolikheten för att ett 
block på n bit innehåller d eller flera fel
aktiga symboler och d=kodens minsta av
stånd. 

e (m, n) kan emellertid inte alltid bry
tas ut ur summationen i formel (8). För 
t ex en (73,46)BCR -kod varierar C(m, n) 
kraftigt för olika m, men formel (9) bör 
dock ge rätt storleksordning när man inte 
har tillräckliga uppgifter för att använda 
formel (8). En svårighet vid användning
en av formel (8) är att någon systematisk 
oetod för beräkning av e (m, n) inte är 
känd. För de teorem som finns tillgängliga 
hänvisas till [11]. 

Några exempel på användningen av for
mel (9): 

Vi tillämpar fel statistiken enligt tig 5 på 
BCR-koderna (15,11) och 31,21) samt 
på den kod som erhålls genom att en en
kel paritetskontroll adderas till en (7,4)
BCR-kod, vilket ger en (8,4)kod. Dessa 
koder har minsta avstånden d=3, 5 och 4 
respektive enligt tabell 2. Genom insätt
ning i formel (9) erhålls felsannolikheter
na i tabell 3. 

Tabell 3. Beräknade sannolikheter for olika koder 

Kod n-k I d I 
Pn(e>d) 

(Från fig 5) 

_ :",_,-
(8,4) 4 4 1,2 10-5 

(15,11) 4 3 3,8 10-' 
(31,21) 10 5 3,6 10-5 

Det bör observeras att PD är sannolik
heten för att ett felaktigt block skall upp
träda på mottagarsidan. Eftersom blocken 
har olika längd är siffrorna inte direkt 
jämförbara. 

Det kan vara av intresse att jämföra PD 
med de felsannolikheter som ovanstående 
koder skulle ge vid en kanal av typ BSC. 
Från tig 5 kan man beräkna att kurvorna 
svarar mot en sannolikhet för en felaktig 
bit på p=3,2· 10-5. 

En BSC med detta värde ger de sanno
likheter för felaktiga block som anges i 
sista kolumnen i tabell 3. Som synes er
hålls helt andra värden än de som erhål
lits med den riktiga felfördelningen, vilket 
understryker vanskligheten av att basera 
beräkningar endast på mätningar av fre
kvensen för felaktiga bit. 

ÖVERFÖRINGSHASTIGHET 
För att bedöma effektiviteten av kodning 
måste man ta hänsyn inte endast till den 
resulterande felsannolikheten utan också 
till den erhållna överföringshastigheten. 

Sänkningen av effektiva hastigheten be
ror dels på att kontrollbit har adderats till 
varje informationsblock, dels på att felak
tiga block repeteras. Som framgår av tig 5 
är det låg sannolikhet för att ett block är 
felaktigt och återfrågningarna inverkar 
alltså i praktiken endast obetydligt på över
föringshastigheten. Man kan alltså helt en
kelt använda formel (1) för att beräkna R. 

Man kan nu jämföra koderna i föregåen
de exempel. För att få ett rättvisande mått 
på felsannolikheten beräknas felsannolikhet 
per bit, dvs PD/k. För att man skall få 
en uppfattning om hur ofta fel uppträder 
i ett datasystem vid visst värde på PD/k 
har motsvarande medelvärde för tiden 
mellan fel beräknats för ett datasystem 
med informationshastigheten 600 bit/s 
som används 40 timmar per vecka. Resul
taten redovisas i tabell 4. 

Som synes blir koderna mera effektiva 
vid ökande kodlängd. 

OPTIMAL KODLÄNGD 
I praktiken vill man med kodningen kun
·na garantera en viss medeltid mellan fel. 
Därvid uppstår frågan om hur lång kod 
man skall använda för att maximera över
föringshastigheten R. Av tig 5 framgår att 
sannolikheten för ett felaktigt block inte 
vårierar alltför kraftigt med blocklängden, 
och den resulterande felsannolikheten blir 
enligt formel (9) i huvudsak beroende på 
antalet kontrollbit i koden. Detta innebär 
att R för korta koder ökar i stort sett som 

R=I-r/n (10) 

I 
PD 

I PBSC (Enligt formel 9) 

7,5 . 10-7 4,6 . 10-18 

2,4 . 10-6 9,3 . 10-18 
3,5 . 10-8 5,6 . 10-21 
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där r är en konstant lika med det antal 
kontrollbit som fordras för att den önska
de felsäkerheten skall 'erhållas. 

Vid längre koder måste man ta hänsyn 
till att sannolikheten för återfrågning ökar 
och därmed minskar R. På grundval av 
den begränsade felstatistik som är tillgäng
lig i tig 5 kan en bestämning av optimala 
värdet på n ej göras. Uppgifter i [3] och 
[12] indikerar att R är maximum för en 
kodlängd på 1 000 bit eller mer. Den be
tydelsefulla slutsats som kan dras av detta 
är att för koder av moderat längd ökar 
överföringshastigheten med kodlängden 
vid konstant medeltid mellan fel. 

KOMPLEXITET HOS UTRUSTNINGEN 
Den förbättring av överföringshastigheten 
som erhålls med ökad kodlängd får vägas 
mot större komplexitet hos utrustningen. 
Här skall denna fråga endast ytligt beröras 
eftersom den i hög grad är beroende på 
hur returkanalen är ordnad och vilken typ 
av omfrågningslogik som används. 

I följande resonemang förutsätts att man 
godtyckligt kan stoppa dataflödet till sän
daren under den tid som behövs för om
frågning. I annat fall måste ett buffert
minne användas, och man får utom övriga 
felorsaker också en viss sannolikhet för 
översvämning av detta minne. En utred
ning har gjorts om den storlek som be
hövs hos ett sådant minne [13]. 

Med dessa förutsättningar är komplexi
teten hos kodnings- och avkodningsutrusi
ningen endast i mindre grad beroende på 
kodlängden. Med cykliska koder kan ett 
skiftregister av den typ som visas i tig 4 
användas. Längden av registret är lika med 
antalet kontrollbit i koden. Som ovan 
nämnts ökar antalet kontrollbit ganska litet 
med ökande kodlängd vid konstant medel
tid mellan fel, och komplexiteten för den
na del av utrustningen kan betraktas som 
i stort sett oberoende av kodlängden. För 
återfrågningen behöver man ett minne på 
sändarsidan som svarar mot den tid som 
på grund av löptider på ledningen måste 
förflyta innan en begäran om repetering 
kan nå sändaren. , 

För normala fall måste detta minne sva
ra mot en tid på ett par hundra millise
kunder och kodlängden är då oftast utan 
inverkan. På mottagarsidan behövs ett 
minne som svarar mot antalet informa- . 
tionsbit i ett kodord för att felaktiga data 
inte skall lämna mottagaren. 

I stort sett är det således endast min
neskapaciteten hos mottagaren som behö
ver öka med större kod längd, och efter
som ökad kodlängd ger ökad överförings-

Tabell 4. Jämforelse mellan olika koder 

I 
Medeltid 

Kod R 

I 
PDlk mellan fel 

600 bitls 

(8,4) 0,5 1,9 . 10- 7 2,4 tim 
(15,11) 0,73 2,2 . 10- 7 2,1 tim 
(31,21) 0,68 1,7 . 10- 9 1,6 mån 
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hastighet förefaller det som om man bör 
sträva efter att använda så långa kodord 
som möjligt. 

En hel del synpunkter som här inte be
aktats kan påverka valet av kodlängd. Så 
kan t ex moduleringsförfarandet och möj
ligheten att upprätthålla synkronism mel
lan sändare och mottagare inverka. En an
nan faktor att räkna med är den form med 
vilken data uppträder på ingången. Det 
kan t ex vara en hålremsa med paritets
kontroll varvid det kan ha betydelse om 
överföringen sker i parallell- eller serie
form. 

EXEMPEL pA FELSÄKERT SYSTEM 
Vid en medeltid mellan fel av storleksord
ningen 10 eller 100 år kan man tala om 
felsäkra system eftersom utrustningens till
förlitlighet då inte längre bestäms av över
föringslänken. I [14] beskrivs det praktiska 
utförandet av ett sådant system där man 
använder en (255,231 ) BCR-kod. 

Vi skall har ge ett exempel på en annan 
systemlösning med användande aven kor
tare kod kompletterad med kontrollsym
boler för hela meddelanden. Förutsättning
en är att överföringen sker t ex från hål
remsa och att man kan dela upp data
mängden i remsor som motsvarar säg en 
timmes sändning eller mindre. 

Iden är att med ett skiftregister av den 
typ som visas i tig 4 vid sändningen be
räkna ett antal kontrollsymboler som adde
ras till remsan. På mottagarsidan görs 
samma beräkning. Om de beräknade och 
de over kanalen mottagna kontrollsymbo
lerna ej är lika begärs manuellt omsänd
ning av hela remsan. Den kodning som an
vänds tillsammans med den automatiska 
omfrågningen väljs så att den manuella 
repeteringen ej behöver ske alltför ofta. 

En intressant fråga är vilk~n kod som 
bör användas vid beräkning av kontroll
symbolerna för remsan. Om ett skiftregis
ter för en cyklisk kod av länKden n an
vänds för kortare meddelanden erhålls en 
trunkerad kod med samma minsta avstånd 
d som hos den ursprungliga koden. Om 
däremot meddelandelängden är större än 
den som svarar mot den naturliga kodläng
den kan man visa att minsta avståndet blir 
d = 2. En kod kan alltså försämras be
tydligt om man använder den vid alltför 
långa meddelanden. Detta gör det natur
ligt att välja generatorpolynomet g{x) för 
koden på ett sådant sätt att så stor natur
lig kod längd som möjligt erhålls. För att 
åstadkomma detta skall g (x) vara ett s k 
primitivt polynom. Om g{x) har gradtalet 
r = n - k blir den naturliga kodlängden 
n = 2r - l. Denna kod är av typ BCH 
med d = 3 (Hamming-koden). 

De resonemang som förts ovan stöds av 
mätningar [12]. Valet av kod är troligen 
inte särskilt kritiskt. Som vi sett tidigare 
bestäms sannolikheten för ett felaktigt 
block till största delen av antalet kontroll
bit och endast i mindre grad av vilken spe
cifik kod som används. 

För att återgå till systemexemplet : Anta 

att informationshastigheten hos systemet 
är 600 bitls och att ett återfrågningsförfa
rande med en {31,21 )kod används. En
ligt tabell 4 behöver då manuell repete
ring ske i medeltal 8 gånger per år, vilket 
bör vara acceptabelt. 

Med en maximal meddelandeIängd mot
svarande en timmes sändning eller 

nmax = 21/31 ·3600·600 = 1,5· 106 bit 
får motsvarande primitiva polynom ett 
gradtal r = 20. Man skall alltså addera 20 
kontrollbit till varje meddelande. Med 
denna kod kan man räkna med att sanno
likheten för att ett felaktigt meddelande ej 
skall upptäckas är av storleksordningen 
2-r = 2-2°. Detta innebär att medeltiden 
mellan fel blir av storleksordningen 105 år, 
vilket måste anses betryggande. Så låga fel
sannolikheter är naturligtvis inte nödvän
diga för att garantera felsäkerhet och man 
bör i detta exempel klara sig lika bra med 
10-12 kontrollbit per meddelande, 

Felkorrigering 
Vid datasystem där man kan ordna en re
turkanal är ett system med återfrågning 
så gott som alltid det mest realistiska. För 
jämförelse skall här mera kortfattat be
handlas förhållandena vid direkt felkorri 
gering. 

FELSANNOLIKHET 
Med de algoritmer man känner för t ~ 
BCR-koder kan man korrigera alla fel med 
vikt t = (d - 1) 12 eller mindre men inga 
andra. För fel mönster med större vikt sker 
antingen en felaktig korrigering eller en 
indikering av att ett icke-korrigerbart fel 
har inträffat. Om man, som naturligt är, 
även betraktar det senare fallet som ett fel 
blir felsannolikheten helt enkelt lika med 
sannolikheten att fler än t fel inträffar i 
blocket 

Om man för samma koder som använts 
tidigare med användande av tig 5 beräk
nar felsannolikheten per informationssym
bol erhålls värden enligt tabell 5. För 
jämförelse har också motsvarande siffror 
för BSC angivits. 

Som synes erhålls endast en obetydlig 
förbättI."ing av felfrekvensen för en telefon
kanaI. Längre koder än de i tabell 5 ger 
likartade resultat och samtidigt ökar kom
plexiteten hos korrigeringsutrustningen. 

För en kanal av typ BSC däremot kan 
som synes felkorrigering effektivt utnyttjas. 

Tabell 5. Felsannolikhet vidjeikorrigering 

Kod 

Utan 
kodning - 3,2 . 10- 5 3,2 . 10-" 
(8,4) 1 1,1 . 10- 5 7,2 . 10-9 

(15,ll) 1 6,8 ' 10-6 9,8' 10-9 

(31,21) 2 3,3 . 10-1 7,1 . 10-12 



Detta leder tanken till att man bör försö
ka ändra på transmissionsförfarandet vid 
telefonkanal, så att man får förhållanden 
som är mera lika dem vid BSC. En metod 
att göra detta kallas »interleaving», vilket 
innebär att man med hjälp av ett minne 
på sändarsidan blandar den inkommande 
dataströmmen så att två närliggande sym
boler sänds ut över kanalen med ett visst 
tidavstånd. På mottagarsidan behövs ett 
liknande minne för att återställa den ur
sprungliga ordningsföljden. Genom att an
vända stora minnesenheter kan man på 

, detta sätt teoretiskt närma sig de felfre
kvenser som gäller för BSC i tabell 5. Pro
blemet med vilken grad av »interleaving» 
som är nödvändig för att en viss felsanno
likhet skall erhållas vid felkorrigering be
handlas i [15]. Det visas bland annat att 
en {31,21)kod bör ge en felsannolikhet 
per bit som är mindre än 5 • 10-9 när min
neskapaciteten på sändar- och mottagar- ' 
sidan är 9 390 bit. 

KOMPLEXITET HOS UTRUSTNINGEN 
En utrustning för felkorrigering av block
koder blir även för relativt korta koder en 
komplicerad apparat. Den får karaktären 
aven liten datamaskin av speciell kon
struktion. En utrustning har beskrivits för 
korrigering aven {127, 92)BCH-kod [15]. 

För att överhuvudtaget få någon effekt 
av kodningen måste man dessutom använ
da »interleaving», vilket innebär omfat
tande minnesutrustning med in- och ut
läsningsanordningar . 

Av ovanstående framgår att felkorrige
ring inte är något realistiskt alternativ till 
ett system med återfrågning vid dataöver
föring över telefonledningar. 

För fullständighetens skull kan nämnas 
att några av de mera lovande förfaran
dena för felkorrigering inte bygger på 
blockkoder utan på sekvenskoder. Som re
dovisats [16] har man med ett sådant för
farande demonstrerat »felfri» dataöverfö
ring över telefonkanaler vid hastigheter 
omkring 7 000 bit/s. Avkodningsutrust
ningen är i detta fall komplicerad. 

I ett system med återfrågning sker de 
flesta repeteringarna efter det att endast ett 
fel inträffat i blocket. Det kan synas fres
tande att korrigera enkelfel för att höja 
datahastigheten och endast begära repe
tering när flera fel inträffat. Att detta inte 
leder till önskat resultat inses enklast med 
ett exempel: 

En (31 ,21) kod används och enkelfel 
skall korrigeras. Genom korrigeringen får 
man mindre möjligheter att upptäcka fel 
eftersom nu även felvektorer med vikt 4 
mot tidigare 5 kan ge upphov till fel. För 
att hålla sannolikheten för fel samma som 
tiaigare måste man öka antalet kontrollbit 
med 5 och använda en {31,16)kod. Där
igenom minskas överföringshastigheten 
kraftigt, varför repetering av kodord med 
enkelfel ställer sig fördelaktigare. 

Metoden ger alltså normalt både en 
sänkning av datahastigheten och en ökning 
av komplexiteten hos utrustningen. _ 
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nya produkter 
MÄTINSTRUMENT 

GALVANOMETERSKRIVARE 
Sanborn Division, Hewlett
Packard, USA, har utvecklat en 
ny heltransistoriserad, tvåka
nals galvanqmeterskrivare, mo
dell 7702A. Varje kanal har 50 
mm skrivbredd och fyra pap
pershastigheter för skrivare i 
standardutförande. 

Skrivaren kan användas inom 
frekvensområdet från likspän- . 
ning till 125 Hz. Högsta käns
lighet är 0,5 f.N/mm. 

Svensk representant: HP In
strument AB, Centralvägen 28, 
Solna. (E 336) 

MÄTBRYGGA 
Wayne Kerr Co Ltd , England, 
tillverkar en mätbrygga för mät
ning av kapacitans, induktans 
och resistans. Bryggan, som 
har modellbeteckningen B421 , 
kan drivas från nät eller från 
batterier. Mätningen utförs som 
en jämförelse mellan två kom-

ponenter och mätresultatet av
läses i procent på en direkt
visande skala. Mätbryggan täc
ker följande mätområden : in
duktans 1 ,uH-100 H, kapaci
tans 0,01 pF-10 ,uF och re-

. sistans 10 Mohm-100 Mohm. 
(E 334) 
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SPÄNNINGSOMVANDLARE 
FöR UNDERVISNING 
F C Robinson & Partners Ltd, 
England, har utvecklat en spä n
ningsomvandlare avsedd att 
användas i undervisningen vid 
universitet och tekniska skolor. 
lomvandlaren ingår sju grund
kretsar för omvandling av lik
spänning till växelspänning och 
vice versa. Uppkopplingarna 

görs med plug in-socklar på 
omvandlarens front, där de oli
ka kretsarna är illustrerade i 
schematisk form. Genom att 
komponentsymbolerna är för
sedda med belysning som 
tänds när komponenterna in
kopplas, erhålls en visuell in
dikering av den krets som för 
tillfället är uppkopplad. 

Omvandlaren drivs från tre
fasnät och effektförbrukningen 
är max 680 W. De olika kret
sarna ger utspänningar inom 
området 13-136 V med hel
eller halwågslikriktning. Om 
två spänningsomvandlare sam
mankopplas erhålls en trans
missionslänk som möjliggör 
studier av likströmsöverföring 
vid olika spänningar. (E 335) 

RÄKNARE - TIDMÄTARE 
En ny räknare för direkt mät
ning av frekvens, periodlängd, 
fasvinkel och pulsbredd har 
presenterats av det engelska 
företaget Advance. Instrumen
tet, som betecknas TC3, har 
sju dekader och kan räkna kon
tinuerliga eller slumpvisa pul
ser med en max frekvens av 10 
MHz. Känsligheten är 10 mV. 

Svensk representant : Scan
dia Metric AB, Fack, Solna 3. 

(E 348) 

DIGITALVOLTMETER 
DANA Laboratories Inc, USA, 
har kommit ut med en ny dig i
talvoltmeter som fått betecke 
ningen 5600. Noggrannheten är 
bättre än ± 0,005 % av avläst 
värde. Utan kalibrering eller 
nollställning är långtidsstabili
teten under sex månader 
0,01 % av avläst värde inom 
temperaturområdet 12-40° C. 
Instrumentet har endast en po
tentiometer för kalibrering och 
den är tillsammans med spän
ningsnormalen monterad på ett 
kretskort. Vid kalibrering är det 
därför tillräckligt att sända en
bart detta kretskort till fabri
kanten. 

Svensk representant : Svens
ka AB Oltronix, Jämtlandsga
tan 125, Vällingby. (E 332) 

MODULBYGGDA DIGITAL
INSTRUMENT 
Dawe Instruments Ltd har kom
mit ut med en ny serie digi
talinstrument. I serien ingår 17 
olika instrument, bl a univer
salräknare typ 901 Al6, kvot
mätare 945 Al6, räknare 951 
A/6, takometer 981 Al4. Instru
menten är moduluppbyggda, 
varför det är lätt att variera ut
förandet alltefter behov. Exem
pel på moduler: 1 MHz räkne
dekad SA 141 , 400 kHz räkne-

Räknedekader typ SA 111 

Kvotmätare typ 945 AlS 

dekad SA 111 , klockpulsgene· 
ratorer SA 112, 117 och 118, 
klockpulsgenerator SA 117/2 -
speciellt avsedd för varvtals
mätning, pulsformar- och be
gränsningsförstärkare SA 115 
samt strömförsörjningsenhet 
SA 110 för max 12 moduler. 

Svensk representant: Ingen
jörsfirman Gunnar Petterson, 
Östmarksgatan 31 , Farsta. 

(E 344) 

SAMPLINGOSCILLOSKOP 
Ett nytt samplingoscilloskop, 
typ PM 3410, lanseras av 
Svenska AB Philips. Det är ett 
dubbelstråleoscilloskop som 
har bandbredden 1 000 MHz. 

Det kan synkroniseras upp till 
1 000 MHz. Känsligheten är 1 
mV/cm-200 mV/cm, tidskalan 
10 ps/cm 10 p,s/cm. Antalet 
samplingar per cm är konstant. 

Som tillbehör finns en plug 
in-enhet med känsligheten 500 
p,V/cm och band bredden 0-15 
MHz. (E 345) 

HöGKÄNSLIGT DUBBEL
STRALEOSCILLOSKOP 
Philips har också ett dubbel
stråleoscilloskop PM 3238 (se 
bilden överst på sid 67) , som 
har känsligheten 50 ,uV/cm. Det 
kan även användas tör enkel
strålemätningar och har då 
känsligheten 2,5 ,uV/cm. 

Oscilloskopet har halvauto
matisk - tryckknappmanövre
rad - servobalansering av Y
förstärkarna. Dessa förstärkare 
har 0-200 kHz bandbredd, som 
kan utnyttjas helt eller delvis 
med hjälp av bandpassfilter 
för 0,5 Hz-200 kHz. Tidskalan 
är 5 JLs/cm-5 s/cm och kan 
förstoras 20 ggr. (E 346) 



LAGBRUSIG FÖRFÖR
STÄRKARE 
En ny batteridriven förtörstär
kare PM 6045 med bandbred
den 0,5 Hz-100 kHz har intro
ducerats av Svenska AB Phi
lips, Stockholm. Förstärkarens 
brus är mindre än 4 ",V med 
kortsluten ingång. Förstärk
ningen kan ställas in på 10 ggr 
(20 dB) eller 100 ggr (40 dB). 
och dynamiken är 80 dB. In
gångsimpedansen är 1 Mohm 
parallellt med 10 pF. Pulsåter
givning: stigtid 3,5 ",s med 

mindre än 2 % översväng. In
strumentets dimensioner är 
4,5 X 14 X 14 cm. 

För strömmatning används 
ett 22,5 V batteri som medger 
över 200 timmars drifttid. 

(E 349) 

DIOD- OCH TRANSISTOR
PROVARE 
Texas Instruments (nc, 'USA, 
har utvecklat en diod- och 
transistorprovare, som fått mo
dellbeteckningen 665. Den sor
terar ut felaktiga komponenter 

enligt principen »go/no-go». 
Testprogrammen lagras på 
band och vid övergång från ett 
program till ett annat behöver 
operatören endast byta band, 
vilket tar ca 10 sekunder. 

Svensk representant: Texas 
Instruments Sweden AB, Box 
725, Lidingö 7. 

TV-MIKROSKOP 
Siemens har i samarbete med 
Zeiss utvecklat ett TV-mikro
skop för undervisnings- och 
forskningsändamål. Genom att 
ett vanligt mikroskop förbinds 
med en TV-anläggning blir en 
mikroskopanalys tillgänglig för 
ett stort antal åskådare. Ljus
styrka och kontrast i bilden kan 
lätt regleras på elektronisk väg. 

En TV-kamera är ansluten till 
mikroskopet över ett mellan
rör. I röret sitter en visare som 
sköts manuellt utifrån när de
taljer i mikroskopbilden skall 
visas för åskådarna. Bildsigna
len förstärks i TV-kameran, var
tör det preparat som skall stu
deras kan belysas med en sva
gare ljuskälla än den som an
vänds vid direkt observation. 
Värmekänsliga preparat sko
nas härigenom. (E 351) 

KOMPONENTER 

INDUKTANSDEKADER 

Solid State Electronics Corpo
ration, 15321 Rayen Street, Se
pulveda, USA, presenterar fyra 
induktansdekader, som totalt 
täcker induktansområdet 1 mH 
-10 H. Varje dekad har tio 
delområden och en vridom
kopplare för inställning av öns
kat induktansvärde. Modell 
LA-1 täcker 1 mH-10 mH, mo'" 
dell LA-2 10 mH-100 mH, mo
dell LA-3 100 mH-1 H och 
modell LD-4 1 H-10H. (E 330) 

TRYCKGIVARE 

Sanborn Division, Hewlett
Packard, USA, har utvecklat 
fyra olika modeller av tryckgi
vare för maximaltryck från 1,05 
kp/cm 2 till 210 kp/cm 2• Det 
tryckavkännande elementet ut
görs aven varierbar induk
tansbrygga. Givarna kan använ
das inom temperaturområdet 
-40° C- + 1200 C. Nolldriften 
är 0,02 %/0 C. 

Svensk representant : HP In
strument AB, Centralvägen 28, 
Solna. (E 333) 

ICKE-LINJÄRA 
POTENT10METRAR 

Duncan Electronics Inc, USA, 
har utvecklat en serie icke-lin
jära potentiometrar som tillver
kas enligt bestämmelserna 
MIL-R-12934. Potentiometrarna 
uppges ha lågt brus och lång 

livslängd. De är försedda med 
ädelmetallkontakter, har låg 
tröghet och lämpar sig för ser
voutrustningar. 

Svensk representant: Allmän
na Handelsaktiebolaget, Aliha
bo, Alströmergatan 20, Stock
holm K. (E 328) 

TUMHJULSOMKOPPLARE 

Svenska Painton AB, Erik Te
gels Väg 35, Spånga, presente
rar en ny serie tumhjulsom
kopplare i enpoligt eller två
poligt utförande. Arbetsspän-

ningen är max 50 V och bry t
förmågan 0,1 A vid resistiv be
lastning. (E 310) 

HÖGSPÄNNINGSDIODER 
I "PAKET" 
International Rectifier Corp, 
USA, har presenterat en serie 
högspänningsdioder typ LA60, 
LB120 och LC180. Dioderna är 
uppbyggda av kisel element 
som vart och ett tål 600 V 
växelspänning (toppvärde). I 
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nya produkter 
KOMPONENTER (forts) 
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typ LA60 ingår tio element, i 
LB120 tjugo och i LC180 trettio 
kiselelement ; de olika typerna 
är således avsedda för 6000, 
12000 resp 18000 V. Max ström 
är i samtliga fall 60 mA. De nya 
dioderna är lämpliga att an
vändas i exempelvis högspän
ningslikriktare och spännings
dubblarkopplingar. 

Svensk representant: AB 
Nordqvist & Berg, Snoilskyvä
gen 8, Stockholm K. (E 342) 

WUSDETEKTOR MED 
KISELDIODER 

General Electric Co, USA, har 
introducerat en ljusdetektor 
med kiseldioder. Den är PNPN
kopplad och har en återkopp
lingsverkan som ger mycket 
hög förstärkning . Även svaga 
ljusnivåer kan styra ut upp till 
175 mA ström. Ljusdetektorn 
kan användas i många sam
manhang, t ex i avläsningsan
ordningar för datamaskiner, 
elektroniska kassaapparater, 
»slavkopplade» blixtar i foto
utrustningar samt i industriella 
elektronikutrustningar. (E 324) 

NYTT OM FIBEROPTIK 

Corning Glass Works, USA, har 
introducerat glasfiber avsedd 
för flexibel fiberoptik. Genom 
denna optik kan bilder över-
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föras utan distorsion. Data för 
f iberoptiken : f iberdiameter 63 
,um, längd max 180 cm, böj
ningsradie 1,3 mm, arbets
temperaturområde - 450 C
+ 3700 C. 

»Ljusledningar» kan fram
ställas genom att ett antal fib
rer buntas ihop och kapslas in 
i krympplast. Ledningsändarna 
fylls med epoxyharts, som där
efter slipas optiskt och pole
ras. En bunt med 570 stycken 
63 ,um-fibrer har 1,6 mm dia
meter och väger 1,96 g. 

Svensk representant : M Sten
hardt AB, Björnsonsgatan 197, 
Bromma. (E 341) 

KONDENSATOR MED 
VÄRMESÄKRING 

Kondensatorer i växelspän
ningskopplingar utsätts ofta för 
otillåtet höga temperaturer till 
följd av dielektriska förluster. I 
kompakt byggda apparater 
med dålig luftcirkulation kan 
trycket i en kondensator på 
grund av värme bli så högt att 
kondensatorhöljet spräcks och 
impregneringsmedel läcker ut 
och förstör andra komponen
ter. 

Standard Elektrik Lorenz, 
Västtyskiand, tillverkar en ny 
kondensator av M P-typ, där 
impregneringen har större mot
ståndskraft mot temperaturök
ning och tillåter en temperatur 
av upp till + 1000 C. Om un
der ogynnsamma omständig
heter temperaturen överskrider 
+ 1000 C, slår p g a det ökade 
trycket en i kondensatorn in
byggd strömbrytare från den 
passerande växelströmmen, 
varefter värmeutveckling och 
tryck minskar. 

Svensk representant: ITT
Standard, Nybodagatan 2, Sol
na. (E 343) 

INDUSTRIELEKTRONIK 

HöGUPPLöSANDE 
ELEKTRONMIKROSKOP 

Vid en internationell kongress 
i Japan i augusti om elektron
mikroskopi introducerade Phi
lips ett nytt elektronmikroskop 
EM 300, som är en vidareut
veckling av det tidigare lanse
rade EM 200. EM 300 har en 
garanterad punktupplösning av 
5 A med en teoretisk gräns 
vid 2,3 A. Förstoringsområdet 
är totalt 2 800-500 000. uppde
lat på 25 delområden, som 
ställs in med en omkopplare. 
Ingen växling av objekthållare, 
linser eller polskor krävs. Luft
systemet är så ordnat att ingen 
luft släpps in i huvudtuben vid 
rutinväxling av plåtar, film , ob
jekt och glödtråd. 

Accelerationsspänningen är 
omkopplingsbar i fem steg med 
spänningarna 20, 40, 60, 80 och 
100 kV. Det första steget är av
sett för studium av låg kontrast
prov. Elektronmikroskopet kan 
kombineras med bildbandspe
lare och fotografisk registre
rin§sutrustning i vilken en halv
automatisk, elektronisk expo
neringsmätare ingår. (E 338) 

.. TVAvÄXLAT .. 
LIKSPÄNNINGSAGGREGAT 

Svenska AB Oltronix, Jämt
landsgatan 125, Vällingby, har 
utvecklat ett nytt likspännings
aggregat, »Labpac». Aggrega
tet består av två skilda spän
ningskällor, en lågspännings
del och en högspänningsdel. 
Lågspänningsdelen lämnar 0-
40 V och max 0,8 A eller 0-20 V 
och max 1,6 A. Högspännings
delen lämnar 400 V och max 
70 mA eller 175 V och max 
120 mA. Aggregatet är "tvåväx
lat», vilket innebär att den ut
tagna effekten kan kopplas om 
så att strömmen fördubblas och 
spänningen halveras. Omkopp
lihgen sker med en tryckknapp 

på vardera aggregatdelen. Hög
spänningsdelen är dessutom 
försedd med två glödspän
ningsuttag för 6,3 V, 2 A. Ag
gregatets stabilitet: 0,25 % för 
10 % nätspänningsändring ; 200 
mV för 100 % belastningsänd
ring (lågspänningsdelen) ; 3 V 
för 100 % belastningsändring 
(högspänningsdelen) . Utgåen
de brumspänning är 10 mY. 
Kortslutnings- och överbelast
ningsskydd finns i form av 
elektronisk strömbegränsning. 

FELSöKNING MED 
ULTRAWUD 

(E 329) 

Ultraljudapparatur används nu
mera för felsökning inom 
många olika områden. Delcon 
Division, Hewlett-Packard, USA, 
är ett av de företag som ut
vecklat ultraljudutrustningar för 
lokalisering av fel i rörlednings
system, kablar, roterande ma
skindelar osv. Den ultraljud
apparatur som visas i tig 1 an
vänds för att detektera rörläc
kor i vakuum- och trycksystem. 



Apparaturen kan förses med 
olika typer av mätkroppar. Tack 
vare att mätkropparna har myc
ket god riktverkan och att för
stärkningen i apparaturen är 
hög, går det ofta att lokalisera 
läckor som är så små att de 
inte kan upptäckas med andra 
metoder. 

En speciell fördel med ultra
ljuddetektorer är att man kan 
undersöka rörsystem som är 
inbyggda i väggar eller täckta 
med skyddskåpor. Vid kontroll 
av syrgassystem i f lygplan är 
det möjligt att nedbringa ar
betstiden till ca 20 % av den 
tid sOfTI det skulle ta om 
skyddsbeklädnaden måste tas 
bort vid kontrollen. 

Ultraljudapparatur kan även 
användas för att lokalisera slit
na lager och andra slitna ma
skindelar. Det är därvid möjligt 
att upptäcka förslitn ingen på 
ett så tidigt stadium att man 
kan undvika de direkta och in
direkta skador som kan upp
stå om maskinerna går till dess 
lagren skär ihop. 

Vissa fel i jordkablar kan 
också upptäckas med ultra
ljuddetektorer och dessutom 
används apparaturen för lokali
sering av koronaurladdningar i 
högspänningsanläggningar, se 
tig 2. 

Svensk representant för Hew
lett-Packard är HP Instrument 
AB, Centralvägen 28, Solna. 

(E 337) 

LÖDVERKTYG MED 
TEMPERATURREGULATOR 

Texas Instruments Inc, USA, 
har utvecklat ett lödverktyg 
som är utrustat med en s k IR
detektor för reglering av tem
peraturen i lödstället. Vid in-

lödning av komponenter och 
integrerade kretsar på krets
kort förhindrar detektorn över
hettning och minskar därmed 
risken att kretskortets koppar
foIie lossnar från baslaminatet. 
Lödverktyget lämnar en energi 
av max 10000 Ws, varför det 
även lämpar sig för hårdlöd
ning och punktsvetsning. 

Svensk representant : Axel 
Kistner, Fack, Västra Frölunda 
1. (E 340) 

KOMMUNIKATION 

S-band ljusmodulator från Sylvania. Koherent eller inkoherent ljus 
kan moduleras med AM, FM eller fasmodulering. 

MIKROVAGSMODULERING 
AV LJUS 
Den i dipolära material upp
trädande elektro-optiska effek
ten kan utnyttjas för mikrovågs
modulering av ljus. Denna ef
fekt innebär att dipolerna vid 
pålagt elektriskt fält ställer in 
sig i fältriktningen, varvid ljus 
med olika polarisationsplan får 
olika brytningsindex. Vid Syl
vania Electronic Systems, 
Mountain View, Kalifornien, 
har sådana ljusmodulatorer ut
vecklats för moduleringsfre
kvenser i mikrovågsområdet. 
Modulatorerna är uppbyggda 
kring KH2P04(KDP)-kristaller 
(4 X 4 X 40 mm). En modula
tor med moduleringsfrekven
sen 2,48 GHz ger vid 2 W mi
krovågseffekt 18 % modulering 
med en bandbredd av 5 MHz. 
En annan modulator med mo
duleringsfrekvensen 10,7 GHz 
ger vid samma effekt 10 % mo
dulering med en bandbredd av 
110 MHz. 

Modulatorerna har inbyggda 
varierbara polarisationsfilter för 
in- och utgående ljus samt en 
kva rtvåg s .. light retardation 
plate.. . Genom att kombinera 
dessa element på olika sätt kan 
man åstadkomma önskat mo-

duleringssätt hos ljusstrålen 
(AM, FM och även ESB). 

Tillsammans med en optisk 
vågledare som detektor för den 
modulerade ljusstrålen kan 
man således bygga ett kom
plett kommunikationssystem för 
mikrovåg med en laserstråle 
som överföringsmedium. 

GALLIUM-ARSENID
VARAKTOR SOM 
OSCILLATOR 
Sylvania har utvecklat en ny 
typ av halvledaroscillator för 
mikrovåg, där man använder 
en varaktordiod av galliumar
sen id. Oscillatorn, som kallas 
MOD (Microwave Oscillator 
Diode) , kan alstra mikrovågsef
fekt på Ku-bandet mellan 12 
och 14 GHz med en verknings
grad av 0,2 till 2 % och en ut
effekt av mer än 1 mW. 

Typen 0-5540, som nu finns 
tillgänglig för experiment, har 
en kapacitans av 0,4-1 ,5 pF 
vid O V, en effektförlust av 
300 mW och en backström av 
max 10 mA. 

Svensk representant : G Kull
bom, Klippgatan 11 , Stockholm 
SÖ. (E 347) 

DATA
BEHANDLING 
MINNESMATRISER 
TILL LAGT PRIS 

Mullard Ltd har introducerat en 
serie billiga enkel-plans min
nesmatriser, avsedda att använ
das i elektroniska räknema
skiner. Fördelen med denna 
typ av kärnminnesmatriser 
framför transistorkretsar ligger 
främst i att de är både mindre 
och billigare. Till detta kommer 
att data som är lagrade i dessa 
kärnminnen står kvar, även om 
spänningsmatningen kopplas 
bort. 

Kärnorna i Mullards minnes
matriser är tillverkade av li
tiumnickel , vilket ger god drift
stabilitet inom temperaturom
rådet 0-70° C. Erforderlig driv
ström är låg (190 mA) och det 
är därför möjligt att använda 
relativt enkla skriv- och läs
kretsar. 

Minnesmatriserna kan även 
erhållas staplade fyra och fyra 
med seriekopplade drivled
ningar. Följande standardut
föranden finns: 

Typ Antal Dimensio-
kärnor ner, mm 

AW 3526 16 X 16 82 X 82 
AW 3527 4 X 8 x 8 82 X 82 
AW 3529 4 X 12 X 12 102 X 102 
AW 3531 4 X 16 x 16 122 >< 122 
AW 3532 32 X 32 122 X 122 

Med tanke på att matriserna 
är avsedda att användas i räk
nemaskiner, som ibland behö
ver flyttas mellan olika arbets
platser, har de fått ett robust 
utförande och tål därför rela
tivt omild behandling. (E 339) 

FLEXIBEL DATAMASKIN 
MED MIKROKRETSAR 

Myriad I från Marconi Compa
ny Ltd var marknadens första 
datamaskin med mikrokretsar. 
Marconi har arbetat vidare efter 
samma riktlinjer och' presen
terar nu en vidareutveckling, 
Myriad II. Denna datamaskin är 
så liten att den ryms i ett hölje 
av ett skrivbords storlek. 

Den arbetar med en ordlängd 
på 24 bit och med ett enkelt 
en-adressystem. Minneskapaci
teten är utbyggbar från 4096 till 
32768 ord , minnecykeltiden 
är 1,5 ft s och accesstiden 0,5 
fts. Till Myriad II kan erhållas 
trum- och skivminnen. 

Myriad II , som är speciellt 
konstruerad med tanke på att 
användas för processtyrning 
och trafikkontroll , kan byggas 
ut när så erfordras. (E 350) 
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Industrinytt 
DATA-SERVICE SATSAR PA 
DATAÖVERFÖRING 

AB Data-Service har beslutat 
inköpa en datakommunikations
utrustning som kan operera 
via telefonnätet. Avsikten är 
att Data-Service' kunder via te
lefonnätet skall ha tillgång t ill 
en stor central datamaskin. 

För genomförandet av detta 
projekt har Data-Service hos 
Bull General Electric AB be
ställt u1rustning för datakom
munikation över telefonnätet 
samt sin tredje datamaskin av 
typen GE 400. Den datakom
munikationsutrustning som skall 
användas, Datanet 70, kan an
slutas till 248 linjer. 

SVENSKA PAINTON AB 

Svenska Painton AB, Erik Te
gels Väg 35, Spånga, har utsetts 
till ensam representant i Skan
dinavien för West line Products 
USA och Digitizer Techniques 
Ltd , England. 

lS0TRONIC AB 

Till svensk representant för det 
amerikanska företaget Berkeley 
Nucleonics Co har utsetts Iso
tronic AB, Näsbypark. Berke
ley Nucleonics tillverkar bl a 
precisionspulsgeneratorer. 

Personnytt 

DATA-SERVICE-NORDISK 
ADB 

AB Data-Service och Ingen
jörsfirma NordiSk ADB AB har 
träffat ett avtal om samarbete 
med databehandlingssystem. 
Verksamheten omfattar vid AB 
Data-Service administrativ da
tabehandling och vid Nordisk 
ADB teknisk databehandling. 

BURROUGHS CORP 

Det amerikanska kontorsma
skinföretaget Burroughs Corp 
uppför en fabrik i Seneffe, Bel
gien. Fabriken skall tillverka 
bokföringsmaskiner för den eu
ropeiska marknaden. Burroughs 
har tidigare tre fabriker i Eu
ropa : två i Skottland och en 
i Frankrike. 

Svensk representant : Bur
roughs AB, Banergatan 10, 
Stockholm No. 

ERIK FERNER AB 

Till svensk representant för det 
amerikanska elektronikföreta
get Watkins Johnson Co har 
utsetts Erik Ferner AB, Box 56, 
Bromma. 

GYLLING-FÖRETAGEN 

AB Gylling & Co har övertagit 
AB Precisionsautomater. Här
igenom har Gyllingföretagen 

Bengt G 
Gustafson 
Philips 

Folke Klm
blad 
Philips 

Lars öberg 
Svenska 
Slemens 

Bo Isberg 
Texas 
Instruments 

John DCIare 
Raytheon Ca 

IBM SVENSKA AB 

Till distriktschef för IBM Svens
ka AB:s databehandlingsverk
samhet utanför Stockholm har 
utsetts direktör Ingemar Pern
beck. 

Disponent Sven-Ake Strand
berg , chef för IBM-kontoret i 
Västerås, och disponent Tho
mas Lindberg, IBM Svenska 
AB, har inträtt i företagets för
säljningsledning. 

Ny c"hef för Västerås-konto
ret är disponent Carl-Hugo 
Bluhme. 

AB KÄLLE-REGULATORER 

Till försäljningsdirektör i AB 
Källe-Regulatorer, Säffle, har 
utsetts Christian F Vries Has
sel, som närmast kommer från 
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Konsultfirman Asbj0rn Habber
stad AlS i Oslo. Direktör Has
sel svarar för marknadsföring 
av Källes produkter som nu 
även omfattar elektropneuma
tik från det nyförvärvade tyska 
företaget GST. 

SVENSKA AB PHILIPS 

Civilingenjör Bengt G Gustaf
son har utsetts till vice verk
ställande direktör i Philips Te
leindustri AB, som ingår i 
Svenska AB Philips avdelning 
Telekommunikation och För
svar. I ett annat av Philipskon
cernens företag, Jakobsbergs 
Elektrotekniska Fabriker AB, 
har civilingenjör Folke Kimblad 
utsetts till direktör och ingen
jör Lennart Nordgren till över
ingenjör. 

förvärvat rätten till både pro
duktionen, marknadsföringen 
och samtliga patent för AB 
Precisionsautomaters produk
ter, bl aLarmofonen. 

SOLARTRON 

Kungl. Flygförvaltningen har 
från Solartron Electronics 
Group, England, beställt appa
ratur till ett värde av 430000 
kr för elektronisk framställning 
av kartbilder. 

Beställningen omfattar fyra 
kartbildsgeneratorer som skall 
anslutas till radarstationer för 
luftbevakning. 

SGS-FAIRCHILD-TEXAS 
INSTRUMENTS 

En överenskommelse har träf
fats mellan SGS-Fairchild , Tex
as Instruments och Fairchild 
Camera and Instrument om ut
byte av rättigheter och patent 
för tillverkning av halvledare 
och därtill hörande framställ
ningsapparatur. Överenskom
melsen, som skall gälla i tio 
år, innefattar bl a Fairchild 's 
patent på framställning av pla
nartransistorer och Texas' pa
tent på integrerade kretsar. 

Den 23 september invigde 
SGS-Fairchild en ny fabrik i 

SVENSKA SlEMENS AB 

Till chef för sektionen Tele
komponenter i Svenska Sie
mens AB har utsetts civilin
genjör Lars Öberg, tidigare an
ställd som försäljningsingenjör 
för halvledare vid företagets av
delning för kraftteknik. 

TEXAS INSTRUMENTS 

Till föreståndare för en ny av
delning, Industrial Product 
Group, vid Texas Instruments 
Sweden AB har utsetts ingenjör 
Bo Isberg, tidigare anställd vid 
Magnetic AB. 

RAYTHEON & CO 

Till vice verkställande direktör 
i Raytheon Co, USA, och chef 
för Raytheon 's europeiska dot
terbolag har utsetts mr John 
D Clare. De dotterbolag i Eu
ropa som mr Clare ansvarar 
för är A C Cossor Ltd och Ster
ling Cable Co, Ltd, England, 
Sorensen-Ard AG och Tran
sistor AG, Schweiz, samt So
rensen-France S a r l, Frank-

Rennes, Frankrike. I denna 
fabrik kommer, liksom i den 
svenska fabriken i Märsta, hu
vudsakl igen switchtransistorer 
och logikkretsar att monteras. 

Fairchild Camera and Instru
ment Corp, USA, har startat 
ett brittiskt dotterföretag, Fair
child Instrumentation Ltd i 
Isleworth utanför London. Fair
child Instrumentation är Euro
pas största leverantör av instru
ment för provning av halvleda
re samt transistoriserade digi
talvoltmetrar och oscilloskop. 

SGS-Fairchild European 
Group of Companies höll i bör
jan av oktober sin sjätte inter
nationella försäljningskongress 
i Rom. Koncernens verkstäl
lande direktör R Bonefacio 
kunde redogöra för ett expan
sivt år för företaget med nya 
fabriker i Sverige, England, 
Frankrike och Tyskland. 

Texas Instruments Ltd i Eng
land har trefaldigat sin pro
duktion av kiseldioder. Med en 
nyinstallerad utrustning kan 
man nu sammansätta och pro
va över 1,5 milj kiseldioder i 
månaden. En ny provningsap
parat mäter med 1 % nog
grannhet fem parametrar och 
gör uppdelning i sexton typer 
med en hastighet av 9000 dio
der i timmen. 

rike. Mr Clare tjänstgör vid 
Raytheons europeiska huvud
kontor i Rom. Han var tidigare 
vice verkställande direktör och 
teknisk direktör för ITT Europe 
i Bryssel. 

SVENSKA HÖGTALARE
FABRIKEN AB 

SINUS högtalare och SINUS 
industrielektronik samt dotter
bolaget Axbo AB bildar nu en 
organisatorisk enhet. Sture 
KulIgren har utsetts till wd. Hr 
KulIgren anställdes i företaget 
som inköpschef 1952 och har 
varit direktörsassistent sedan 
1964. Ny inköpschef är Ivan 
Sundberg, som kom till före
taget 1962. 

SEVENCO AB 

Civilingenjör Jan Granberg har 
anställts för att arbeta med 
nätverksplanering i Norge. Han 
skall där också representera 
företagets övriga konsultverk
samhet. Hr Granberg kommer 
närmast från konstruktionsfir
man Lundberg & Aas, Oslo. 



1 
Computers 

punched 
tape output 
up to 150 characters per second 
~ including tapes for TTS 

2 
Data 
transmission 

• 

3 
Data logging 

Facit AB 
Dataprodukter 
Fack 
Stockholm 7 
Tel 08/237580 
Telex 1638 



STOCKHOLM 

annons nr @ i serien 
"AKTUELL TEKNIK från 
TRANSFER" 

denna gång behandlar vi: 

AKTUELL TEKNIK 
- ett utvalt program för vår tids höga krav 

Huvudkontor: Box 57 Stockholm-Vällingby • Tel. 870250 • Telex 1339 

GÖTEBORG MALMÖ FALUN SUNDSVALL 
Vasagatan 15-17 St. Badhusgatan 20 Södergatan 9 Mäster Pers Gränd 3 Solgatan 17 
TeI.08 /211532.-33.-37.-40 Tel. 031 /178360 TeI.040 /29988.30185 Te1.023 / 17585.17584 Tel. 060/ 114275 
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TEFLON - isolerad ledningstråd . 
. . . ledningstråd med hög temperaturbeständighet och som ej skadas vid 
lödning. Utomordentlig isolationsresistens. Låg förlustfaktor. Tillverkas o.ch 
kontrolleras enligt US Mil-W-16878. TILLVERKNINGSPROGRAM: AWG 
12-32 med 1-7-19-trådig försilvrad kopparlina. Skärmade och ytterisolerade 
ledningar. Koaxialkablar. Värmekablar. Fyll i kupongen så sänder vi utförliga 
data. 

.HABIA kommanditbolag 
BRANTSHAMMAR o KNIVSTA D TEL. 018/81000 -_ ..... _-------Till HABIA Kommanditbolag, Brantshammar, Knivsta I 

I 
------1 

Sänd "TEFLON PRODUCTS FOR THE ELECTRONIC INDUSTRY" 

Namn ________________________________________________ _ 

Företag 

Adress ---~---I 
E-nik 7-66 

Postadress I ------------
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Westinghouse magnetro
ner har mycket låg "pull
ing': och "pushing" faktor. 
De är nu tillgängliga för 
såväl Ku- som X-banden. 

" 

Westinghouse katodstråle
rör med hög kontrast och 
stor upplösningsförmåga 
har integrerad "flood-gun" 
optik. Fördelar: En robus
tare, miljötålig konstruk
tion, större bildyta och en
dast en justeringsspän
ning. 

Westinghouse sortiment a v komponenter inkluderar på litliga puls
r ör med lång livslängd. För informa tion och priser på komponenter 
för just Ert behov - tag kontakt med Westinghouse Electric In
ternational S.A., Albygatan 123, Sundbyberg. Tel. 290360 eller 
med AB Nordiska Elektronik, Postfack, Stockholm 7. Tel. 24 8340. 

Westinghouse "latching 
ferrite" komponenter arbe
tar med pulsstyrning och 
erfordrar ingen hållström. 
De kan nu levereras för S-, 
e- och X-banden med ef
fekter 1 kW och uppåt. 

Westinghouse reflex klys
troner för X- och Ku-ban
den äro avstämbara ± 100 
mc. De tillförlitliga WL-
119, WL-177 och WL-186 
serierna karakteriseras av 
hög utgångs effekt och låg 
brusnivå. 

You can be sure If it's Westlnghouse @ 
WESTINGHOUSE ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY, 200 PARK AVENUE. NEW YORK 10017, U . S. A. 

74 ElEKTRONIK 7 - 1966 
\ 



OSCILLOSKOP 
CD 1400 är ett oscilloskopsystem med förnämliga prestanda till verkligt 
låg kostnad. 5" katodstrålerör med dubbla kanoner och 4 kV 
accelerationsspänning ger stor (10x8 cm), ljusstark bild med hög 
upplösning för alla svephastigheter. 

Plug-in enheter för både Y och X anslutes direkt 
till rörets plattor, detta för att medge största 
möjliga frihet vid konstruktion av nya plug-In 
enheter. Ett flertal olika plug-in enheter gör CD 
1400 universellt användbart. 

CD 1400 oscilloskopsystem kan levereras för 
rackmontage I kabinett med standardfrontpanel 
19"x7". 

Plug-in enheter 
1. Bredbandsfönfärkare ex 1441 
Bandbredd: DC-1S MHz 
Stigtid: 24 ns 
Känslighet: 100 mV/cm-SOV/cm 

9 kalibrerade steg 
Max. känslighet: 10 m V/c m (DC-1MHz) 
Mätnoggrannhet: ± S% 
2. Differentialförstärkare ex 1442 
Bandbredd: DC-1S kHz 
Känslighet: 1 mV/cm-SV/cm 

12 kalibrerade steg 
Max. känslighet: 100,uV/cm3Hz-20 

• kHz 
Mätnoggrannhet: ±S% 
3. Tidaxelenhet ex 1443 
Område: 0,5 ,as/cm-200 ms/cm 

18 kalibrerade steg 
Mätnoggrannhet: ±S% 
4. 5vepfördröjningsenhet ex 1444 
Samma som CX 1443 men med svep
fördröjning upp till 100 ms 
5. X/Y-enhet ex 14465 
Ersätter tidaxelenheten. 
Identiska X och Y kanaler 
Fasvridning: ca 0,5· vid 250 kHz 

För teknisk rådfrågning och detaljerade data, kontakta: 

SCHLUMBERGER SVENSKA AB 
VESSLEVÄGEN 2-4 • LIDINGÖ • TEL 08/652855 



Chlorothene * NU 
~ 

Snabbare 
underhåll 

av det 
elektriska 

Det unika lösningsmedlet för all slags 
underhållsrengöring heter 
Chiorothene NU. Det är säkert -
har ingen brand- eller flampunkt som 
går att mäta med vanliga metoder, 
minskar riskerna för förgiftning 
avsevärt. Det är snabbverkande -
rengör snabbt, torkar snabbt utan att 
lämna beläggningar. 
Det är mångsidigt - tar bort vax, 
olja, fett, tjära, kylmedel , 
smörjmedel och lödpasta utan att 
fräta. Men framför allt, det är 
ekonomiskt - med Chiorothene NU 
sparar Ni tid; Ni sparar arbetskraft; Ni 
sparar energi- och utrustnings
kostnader. 
Om Ni fortfarande använder eldfarliga 
eller giftiga lösningsmedel för det 
elektriska underhållet - försök 
Chiorothene NU. Ingenting 
kan konkurrera med dess rengörings
förmåga, mångsidighet, effektivitet 
och säkerhet. Det finns inga 
gränser för hur mycket tid och pengar 
det kan spara åt Er. 

AB Allan Svensson (distributörer i Sverige), 
Brännögatan 2, Malmö C, tel. 040/935050. 
Dow Chemical AB, Stockholm NO, tel. 08/246680. 
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CLARES RELÄER MED 
KVICKSILVERFUKTADE 

. KONTAKTER 
fyller viktiga behov i Ert konstruktionsarbete. 

Stort urval av reläer för flera miljoner operationer 

Antingen Ert relä skall arbeta 
tusen miljoner gånger - eller en
dast en gång, är Clares reläer 
med kvicksilverfuktade kontakter 
konstruerade, tillverkade och tes
tade, för att möta Era strängaste 
krav. 

Hög hastighet - Clares kvicksil
verreläer arbetar vid så höga 
hastigheter som 1 msek. 

L~g konstant kontaktresistans -
Clares kvicksilverreläer behåller 
sin ursprungliga kontaktresistans 
inom + 2 milliohm under hela sin 
livslängd - viktigt när kontakt
resistansen är kritisk. 

ELEKTRISKA DATA 

HG HGP HGS 

Många möjligheter att överföra 
effekt - Clares kvicksiiverreläer 
växlar såväl höga som låga' be
lastningar med hög hastighet. För 
belastningar upp till max. belast
ningar reduceras inte livslängden. 

Hög effektförstärkning - Clares 
kvicksilverreläer är ekonomiska 
förstärkare med isolerad utgång. 

Studsfria kontakter - Clares 
kvicksilverreläer skanar helt kon
taktvibrationer. De är sgledes 
idealika för de kretsar där kontakt
vibrationer omöjliggör precision. 

HGSL HGM HGSM 

1000· 5000· 10000· 50000· 1000· 5000· 10000· 50000· 
serien serien serien serien serien serien serien serien 

Max 1 Form D 1 1 1 1 Max 2 Max 2 Max 2 1 1 Kontakt· 
funktioner 6 Form D 

1Form C 
el. 

!Form D Form D Form C Form D Form C larm D larm D lorm C 
Form D Form C 

Max belastning 
Low·level 0·1 00 mikroampere 0-300 millivolt 

Effekt 
(med kon· 
taktskydd) 

5 amp max 
500 V max 
250 VA max 

2 amp max 
500 volt max 
100 VA max 

5 A max I 
500 V max 

250 VA max 

2 amp max 
500 V max 
250 VA max 

Kontakt. 50 milli- 35 milliohm max 20 milliohm max 
resistens ohm max 

Mind~re:-;Ii;-:-n -:±-;2.-'m':-;ilmlio:Lh=-m -:-::va""ri"C7atiC:Con-;'ev-fi, n ;:-::be-=-gy--n nC::;elC"":se"'vä"'rd""et'""el""te"'r 2""0"'-x"-'1 O"'S --o p--er--:7at'C'ion,-,-er-;.(""'Db--:-er-oe-nd7:"e--:-av---s7"tr-=-,o· m-e-;;-IIe---r--:-SP-;-än-n~ing,..,-l) 
~ominell Upp till Upp till Upp till 
tlllsla~s· 440 volt 220 volt Is SO volt Is 
spllnnlng Is • 

Nominell ner till 1,2 msek tillslagstid 3 msek 3 msek 1,1 msek SSS' 1,0 msek ner till 
(vid max 1) 1,0 msek BS • 2,4 msek 
spolellekt) 1) 

rer till 35 mW ner till 
115 mW 40mW ner till 5 mW" Känslighet 250 mW SSS SSS SSS SSS 550 mW 

1) 1 mW BS 2 mW BS 25 mW BS 20 mW BS 1) 

1) Beror p~ antalet kontakielement 

form D = kontinuerlig växling form C"= diskontinuerlig växling • SS = bistgbilt (tvalåges relä) 
SSS = monostabilt 

För ytterligare upplysningar kontakta: 

1,2 msek 
SSS 

1.0 msek 
BS 

115mW 
SSS 

25 mW BS 

Firma Erik Ferner, Snörmakarvägen 35-37, Bromma 1 - Tel. 25.28.70 
./ 

1 msek 

40 mW 
SSS 

20 mW BS 

CLARES KVICKSILVERRELÄER 
... för tryckta kretskort i stålkapslade 
moduler 

HGSM 
enpolig 
växling 

HG2M 
tvåpolig 
växling 

.•. för trad anslutning med plugineller 
lödanslutningar 

HGSL 
enpolig växling 
för sjupolig 
miniatyrsockel 
HGS för 
Octalsockel 

HG28 
tvåpolig 
växling för 
lödanslutning 
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Beckman ~ipot 

Hälften så stor ... 
• • • men samma fina data som en 

standard 10-varvs precisions
potentiometer 
• 022 x 19 mm, standard 1# axel 
• 500 mm lång motståndsbana 
• 0,2 % Iinearitet • 2 W vid 40° C 
• Förgyllda anslutningar • Kraftiga ändstopp 
• Endast 28 grams vikt 

Motståndsområde 10 ohm-12S.000 ohm 

Pris 53 kr (hundrapris) 
• Även för gangning, tappning och genomgående axel 

DATA MODELL 7266 
Motståndsområde, ohm 
Motståndstolerans 
Bästa motståndstoI. 
Oberoende Iinearitet 

JA 

Effekt, watt 
Dielektrisk kap. 
Is. res. (600 V DC) 
Brus, max. 
El. vinkel 3.600° 
Tapptolerans 

Ensam representant: 

1~125.000 

± 3% 
± 1% 

< 50fl± 0,3% 
~100(l±O,25% 
>1000±0,2% 

2 vid 40° C 
1000 V RMS 

1000 MO 
1000 

(+ 10°/-0°) 
>990 ± 2° 

Antal varv 10 
Motståndsbanans längd, mm 500 
Mek. vinkel 3.600° (+ 10°/-0°) 
Axiellt spel, mm 0,25 
Radiellt spel, mm 0,05 
Startmoment pcm 40 
Löp. moment pcm 40 
~~g ~ 
Ändstopp, pcm 350 
Livslängd, r 1.000.000 

._---------------
I Till AB Nordqvist & Berg, Snoiiskyvägen 8 
I Stockholm K 
I 
I Sänd mig datab/ad på Helipot 7266 

I 
I NAMN . . ... . .... . . . . . .. . .......... . .... I 
I I 
I ADRESS .. . ................. . ........... I 
I I 
I POSTADRESS ......... : ................. I 
I E-nik 7/66 I 

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

·AB NORDQVIST & BERG Snoiiskyvägen 8 Stockholm K Tel. 08-520050 ~§ 
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BOXER 
Ny kompakt fläkt 
120x 120x 13 mm 

Boxer är en lätt och kompakt fläkt som verkligen 
ryms där det är trångt om utrymme. Den är utförd 
helt i metall för bästa möjliga värmeavledning. Den 
finns i såväl civilt som militärt utförande. Det senare 
uppfyller inte mindre än 16 olika MI L-tester. Spän
ningar: 115-230 V, 50 eller 400 Hz. 

Boxer är en nyhet frånlAIRMAX, som förutom 
denna fläkt kan erbjuda Er ett mycket stort urval 
axiella kylfläktar. Begär utförligt prospekt! 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58 - Stockholm SV - Tel. 08/2461 60 



Prisbilliga halvledarkomponenter 
kan förenkla Era kretsar 
om Ni känner till dessa r--Iny-c-ke----,ll ord 

Nya Iplastkapsladel tyristorer 
Tyristorer var tidigare för dyra för att de skulle kunna 
användas i t.ex. bilar eller portabla el-apparater. 
Denna situation har emellertid totalt ändrats genom 
introduktionen av General Electric's nya plast
kapslade tyristor C-106. Den är den första verkligt 
prisbilliga tyristorn och den kan arbeta med upp 
till 200 V (topp) och 2,0 A (rms). Den kan med fördel 
användas i batteridrivna styrkretsar eller andra 
lågspännings-styrkretsar. I bilens el-system eller i 
alarmsystem. I drivkretsar för neonindikatorer 
eller Nixie-rör. I långsamma ring räknare eller låg-effekts 
inverters. Dessutom i en lång rad datamaskins
tillämpningar. 

EnlTRIAClkan kontrollera 600 W 
Denna halvledarswitch från General Electric kan 
utföra samma arbete som två tyristorer vid brytning av 
120 eller 240 V nätspänning. Om den triggas med 
antingen en positiv eller negativ styrsignal (på mindre än 
3 V) leder den i ena eller andra riktningen. Genom 
att använda TRIAC är det möjligt att minska antalet 
erforderliga komponenter till en tredjedel i kretsar som 
ingår i t.ex. steglösa ljuskontroller, kontorsmaskiner, 
el-apparatur i hemmet såsom symaskiner, i värme och 
ventilationsanläggningar, i kommersiell tvätt- och 
kem-tvättutrustning m.m. 

Kontroll av motorhastigheten 
med en IC-22 I tyristor 
Använder Ni shuntlindade likströmsmotorer eller 
universalmotorer? General Electric's tyristor C-22 är 
mycket lämplig att använda i styrkretsar för hastig
hetskontroll av sådana motorer. Tyristorns utspänning 
kan nämligen göras beroende av såväl motorhastigheten 
som motorns belastning. Denna prisbilliga tyristor 
levereras med två olika höljen, s.k. press-fit C-22 och 
integral-stud C-20, och den kan med fördel 
användas i ljuskontroller, strömförsörjningsaggregat, 
inverters, statiska brytare, temperaturregulatorer 
eller elektroniska växlar. 

IKisellegenskaper 
till germaniumpris 
Under de tre senaste åren har åtskilliga miljoner av 
General Electric's plastkapslade kiseltransistorer tagits 
i bruk. Dessa prisbilliga ~omponenter tillverkas 
nu i 43 olika typer. Praktiskt taget samtliga av dagens 
populäraste planar-passiverade typer är representerade: 
förstärkartyper både för låga och höga frekvenser, 
samt flera olika kategorier av switch-transistorer. 
General Electric bar helt enkelt eliminerat de vanliga 
- och dyrbara - glas/metall-höljena ocb överlämnar 
inbesparingen till Er. 

En lunijunctionl ersätter två 
vanliga transistorer 
En hög topp-ström och mycket stabil triggpunkt 
gör unijunction-kiseltransistorer ideala för användning 
i oscillatorer, tidkretsar, triggkretsar och puls
generatorer. Den kan ersätta två transistorer av 
germanium eller kisel. Unijunction-transistorerna (med 
tre anslutningar) tillverkas i fyra serier och med 
två olika kåpor (TO-S ocb TO-18). 

Det är egentligen endastitvå ord \ 
Ni behöver komma ih~g 
Låt dessa två ord vara Er ledstjärna när det gäller 
att välja prisbilliga komponenter. Då kommer Ni inte 
enbart att spara pengar utan även vinna ökad 
tillförlitlighet hos Era kretsar och därmed också öka 
deras attraktion i kundernas ögon. Vilka orden är? 
General Electric, naturligtvis! De finns f.ö. alltid på 
det nyaste nya när det gäller prisbilliga effekt
halv-ledare. Kontakta Svenska AB Trådlös Telegrafi, 
Fack, Solna l, tel. 08/29 00 80, eller Aktiebolaget 
RIFA, Fack, Bromma 11, tel. 08/26 2610, så får Ni 
kompletta informationer om hela tillverknings
programmet. 

ELEKTRONIK 7 - 1966 79 



VARIANS nya G-15-serie 

ETT FÖRET AG I VETENSKAPENS TJÄNST 

10 tums heltransistoriserade potentiometer
skrivare för mätuppgifter på laboratorier, 
industrier, inom produktion, forskning etc. 

G-15 är ett robust lättskött instrument, litet 
till formatet men med stort använd
ningsområde. 

G-15 har hög känslighet, stor pappers
bredd och många pappershastigheter 
att välja bland. 

G-15 är ett precisionsinstrument - till låg 
kostnad. 

G-15 finns på lager för omgående leverans. 

NÅGRA TEKNISKA DATA: 

Mätområden : 
Ingångsimpedans : 
Känslighet: 
Noggrannhet: 
Balanseringstid : 
Referenskälla : 

0-1 .mV, 0-10 mV 
potentiometrisk 
0,1 % f.s. 
0,3 % f.s. 
0,75 sak. f.s. 
Zenerdiod 

Kontakta oss för närmare information. 

LKB INSTRUMENT AB BOX 76 BROMMA 1 TEL. 08/980040 

Moderna 
komponenter 
för 
Elektronik 

• Metalliserade 
plastfolie

kondensatorer 

• Plastfolie
kondensatorer 

med metall

foliebelägg 

• Pappers
kondensatorer 

• Lågspännings
elektrolyter 

• Plastfolie
kondensatorer 

i metall höljen 

för speciellt 

kvalificerade 

tillämpningar 

WIMA • Wilhelm Westermann • Spezialfabrik fur Kondensatoren • 68 Mannheim 1 
Augusta-Anlage 56 • Postfach 2345 (BRO) 

Svensk representant: 

FIRMA PÄR HELLSTRÖM. Box 279 • GÖTEBORG 1. Telex2243. Tel. 031/161220 161221 
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Bilden visar överst typ ML och under den från vänster till höger 
ML l , ML2 och ML3. 

Större är inte Visolux fotocellutrustning 
- men kapaciteten imponerar! 

Visolux klarar snabbt och säkert 
räkning, sortering, reglering, signaI
givning, mätning, omkoppling och 
mycket mer inom industrin . Inte 
minst är användningen stor för an
talsräkning inom förpackningsindu
strin och det grafiska facket. 

ML "Hjärnan" i systemet, en minia
tyriserad fotocellförstärkare med in
byggt manöverrelä. Arbetsfrekvens 
max. 40 Hz, kontaktbelastning max. 
2A 220V ren resistiv, inkommande 
pulser min. 12 ms. Till förstärkaren 
kan kopplas tex någon av dessa 
enheter i miniatyrutförande för 
trånga sektioner. 

MU En avsökningsenhet av gaffel
typ med spaltbredd 3,5 mm, tillåten 
omgivningstemp. -20 - +60°C, 
fotodiod i kisel och kabellängd 
750 mm. 

ML2 En avsökningsenhet med se
parat sändare och mottagare. Av
sökningsavstånd max. 100 mm, 
övrigt samma data som ovan. 

ML3 NYHET! En avsökningsenhet 
med sändare och mottagare i en 
enhet arbetande efter reflexions
principen. I insticksutförande och 
med avsökningsavstånd 2,s.:-3 mm, 
i övrigt samma data som ML2. 

När det gäller 
elektroniska fotocellutrustningar ... 

... tala med närmaste Billman-kontor. 
Där får Ni objektiva råd om vilken ut

rustning som passar bäst i Ert aktuella fall. 

~ E3 I LLIVI A.. N 
• regulator ·ab 

Agenturavdelningen 
StockholmsfilIalen 08·520340 • Göteborg 031·81 0610 • Malmö 
040·93 45 20 • Norrköping 011·180450 • Karlstad 054-567 25 
Västerås 021·800 95 • Sundsvall 060·150530 • Luleå 0920·231 23 
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STORK HAR MAGNETER 

Hur mycket bättre är 
koaxialkontakterna? 
Koaxialkontakt I 

AUTOMATIC 
typ WL BNC 

TILLFÖRLITLIGHET 
EKONOMI (total kostnad: 

kontakt + montage) 
ELEKTRISKA EGENSKAPER 
REMONTERBAR 
TYP. ANTAL DELAR 
TYP. KABELHÅLLFASTHET ,KG. 

RG-58 C/U 
REL. MONTERINGSTID 

u···· ''''''=='''''N#N', 
- 'NU 

............ ~~ ._.,.w~ 
,~,-

mycket bra 

91 % 

mycket bra 
ja 
3 

38 

50 % 

.. Kan remonteras endast om gummipackningen utbyts. 

Wilhelm Nass, Hannover - modern special. 
fabrik för elektromagneter-erbjuder ett brett 
program, som upptar såväl lik· som växel· 
strömsmagneter i alla förekommande spän· 
ningar. 

ELEKTRO-

MAGNETER 
Begär broschyr! Vi är övertygade om att Ni 
snabbt finner lösningar på Era magnetproblem. 
I lager finnes: likströmsmagneter för 24 V 
100% ED samt Växelströmsmagneter för 220 V 
100 % ED. 
Ovriga utförandeformer kan levereras meo 
kort leveranstid. 

Holliindargatan 8, Stockholm T.1. 112990, 102246,217316 

egentligen de nya 

AUTOMATIC SENASTE 
WE BNC UG-TYP BNC 

bra mindre bra 

64 % 100 % 
bra mindre bra 

ja nej* 

3 6-9 

29 13 

40 % 100 % 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

SYSSLOMANSGATAN 18, BOX 12086 
STOCKHOLM 12, TELEFON 08/ 240280 



GRUBBENS & CO AB 
Stockholm • Norrköping 

NORDSTRöM 8. TINGGREN AB 
Göteborg. Malmö 

Sellotape värmehärdande elektrotejper. 
Det lönar sig. 
Sellotape värmehärdande elektrotejper finns i olika kvaliteter, 
vetenskapligt utprovade och testade. För elektroindustrin finns ett 
stort urval av special-tejper bl.a: 
Polyestertejp, extra tunn, normal, extra kraftig och dubbelhäftande. 
Kräppad papperstejp, med mycket goda egenskaper även ekono
miskt sett. 
Sellotape elektrotejper har ett häftämne, som efter härdning ger 
ökad häftförmåga och enastående resistens mot lösningsmedel -
med bibehållna goda elektriska egenskaper. 
3ellotape elektrotejper är 'antistatbehandlade och därför mycket 
,ätta att arbeta med. 
Skriven rad till oss så får Ni vår 18-sidiga färgfolder " Elektrotejp" 
med uppgifter om Sellotape värmehärdande elektrotejper. 
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Elektronikens grunder 
Av John Schröder 

.Första delen av denna lättfattliga introduktion i elektronik 
behandlar komponenter, vilkas verkningssätt och praktiska 
utformning beskrivs utförligt i text och instruktiva teck
ningar, skisser, diagram och förenklade grundschemor. Bo
ken vänder sig i första hand till praktiskt inriktade tekniker 
och kan med behållning läsas av alla som med ett minimum 
av matematiska förkunskaper och teoretisk skolning vill 
skaffa sig de grundläggande kunskaperna i elektronik. 
Genom sin pedagogiska uppläggning är den också lämplig 
både som lärobok och bredvidläsningsbok vid alla slag av 
tekniska läroanstalter, yrkesskolor, fackskolor och gym
naSIer. 

UR INNEHALLET 

Nu 2:a 
reviderade 

och utökade 
upplagan 

10:e tusendet 

Vad är elektronik? Avstånds- och riktningsbestämning med elektronik 
- Databearbetning med elektronik - Elektronisk digitalteknik - Styr
ning av maskiner med elektronik - Professionell elektronik och hem
elektronik - Ohms lag - Färgkoden för stavmotstånd - Kretskortled
ningar - Ledningar i integrerade filmkretsar - Integrerade motstånd 
- Temperaturberoendet hos motstånd - yteffekt - Variabla motstånd 

» Varje radio /TV-tekniker bör läsa och be
grunda dess innehåll» 

- Termistorer - Varistorer - Beräkning av kapacitans - Förluster i 
kondensatorer - Keramiska kondensatorer - Glimmerkondensatorer 
- Pappers- och plastkondensatorer - Elektrolytkondensatorer - Tem
peraturberoendet hos kondensatorer - Variabla kondensatorer - Trim
kondensatorer - Beräkning av induktans - Förluster i induktansspolar 
- Olika typer av induktansspolar - Impedans anpassning - Maximalt 
effektuttag vid reaktiv strömkälla - Elektromagneter och permanent
magneter - Hystereskurvan - Olika slag av ferromagnetiska material 
- Magnetiskt material med rektangulär hystereskurva - Minneskärnor 
- Utläsning av minnesmatriser - Transfluxorer - Transformatorns 
ekvivalenta schema - Dimensioneringsregler för transformatorer -
Förenklade ekvivalentscheman för transformatorer - RC-, CR-, LR
och RL-kretsar - m-deriverade filter - Bandpass- och bandspärrfilter 
- Kristallfilter - Keramiska filter - Ledningar - Ståendevågförhål
landet - Ledningar som reaktanselement. 
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Rateko 

NORDISK ROTOGRAVYR 

Från bokhandel 

eller Nordisk Rotogravyrs Förlag/Norstedts, Box 2052, Sthlm 2 

beställes mot postiörskotl: 

...... .. ex Schröder: Elektronikens grnnder inb. 30: - plus oms. 

Namn ...................... ...... ..... ... ...... .... ...... ....... ....... ... ....... .. ..... ............ . 

Adress ................ .. .......... .. ............. .. ....... .... ... .. .. .. ... ... .......... .............. . 

Postadress .. ... ....... ..... ................... .. .. ... ... .... .... ....... ........... ................. . 
hik 7/66 



XY -TY SKRIVARE 
ti II lågt pris 
Pris och prestanda talar för Ad
vance XY-TY skrivare HR96T. 
Den är lättskött, har zenerstabili
serad referensspänning, elektrisk 
pennlyftare och bekväm snap-on 
penna. 
Hög känslighet - 1mV/tum -
1 OOm V/tum i 5 steg och konti
nuerlig variation. 

Noggrann tidaxel - 0,05 tum/s 
- 2 tum/s i 6 steg, finkontroll ger 
svep ner till 0,005 tum/s. 

papper - standard A4 
inställningsnoggrannhet -± 0,1 % 

Pris för XY-TY skrivare 
HR96T 4690 kronor 

Pris för XY skrivare HR100 
(utan tidaxel) 3690 kronor 

Ytterligare METRIC information från SCANDIA AB 

s. LÄNGGAT.22. FACK SOLNA 3. TEL. 08/820410 

I Danmark: Se. METRIC A/S. KÖPENHAMN . TEL. 890876 

t 
SlEMENS 

600 sidor halvledarteknik 
Siemens välkända och mycket omtyckta halvledarhandbok Schaltungen 
mit Halbleiterbauelementen har nu utkommit i ytterligare ett band. 
Band 2, som omfattar 282 sidor, ger i ingressen en kort översikt av planar
transistorer och NTe-motstånd. I fortsättningen redovisas de intressantaste 
av de kopplingar, som under de tre sista åren utvecklats i Siemens laborato
rier. Framställningen åtföljes av kopplings- och beräkningsanvisningar, för
klarande text samt 184 diagram och kopplingscheman. 
Tillsammans med band 1, som sedan en tid föreligger i nyreviderad upplaga, 
betyder det ca 600 sidor komprimerat vetande om halvledare - en ovär
derligt uppslagsverk för alla som arbetar med denna teknik. 
Böckerna kostar 19 kronor per band ink!. oms. och kan köpas direkt från 
Svenska Deltron AB genom insättning av beloppet på postgirokonto 601242. 

Swd 2-140c 

< 

SVENSKA DELTRON AB 
Fack, Spånga 2. Ordertel. 08/366957,366978 
Butik: Valhallavägen 67, Stockholm ö. Tel. 345705 

Fråga efter Siemens-komponenter hos oss. 
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* SGS-Joirchild AB 
Scondinovion dislribulor service 
DENMARK 
Rudolph Schmidt A/S, Ny Carlsbergvej 66, 
Copenhagen V Phone 21 51 65 Telex 5378 
FINLAND 
Carlo Casagrande Kalavankatu 4. P.O. Box 3 Helsinki 
Phone641621 640641 
NORWAY 
Datamatik A/S 0stensj0veien 7 Oslo 6 
Phone 672847 Cable Datamatik Telex 6967 
SWEDEN 
Scantele AB Tengdahlsgatan 24 Stockholm SO' 
Phone 24 58 25 Cable Telescand. Telex 1 0368 
SGS-FAIRCHILD AB SALES OFFICE DEN MARK 
Ny Carlsbergvej 68, Copenhagen V 
Phone 31 1261 

SGS-Fairchild AB 
Postbox Märsta Sweden 
Tel. 0760·35105 Telex 10932 

.. . 

STROMTRYCK 
- tryckta kretsar för höga anspråk 

Kontakta Cromtryck redan vid planeringen • Efter om
och tillbyggnad har vi fått större resurser • På kort tid 
tillverkar vi prototyper, även med genompläterade hål' 
Genom licensavtal med den internationellt ledande 
gruppen inom området, bl.a. Photocircuits Corporation, 
New York, är vi il jour med de senaste erfarenheterna. 

Lednlngskortet.skala CROMTRYCK 1 :2. konstruerat vid . 
Decca Navigator 
och Radar AB. 
Lidingö. Jämtlandsg.151, Vlllingby. Tel. 372640 

ERAB 
Omkopplare, 
Tryckströmställare, 
Mikrobrytare, 
Begär katalog 

ELEKTRO-RELÄ AB Glan.hammarsg. 101, Stockholm Tel. 08-478376 
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Problemhörnan 

'I~ -'-
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Fig 1 

Fig 2 

Fig 3 

Problem nr 4/66 hade följande lydelse: 

På ett laboratorium vill man koka kaffe. 
Det finns en liten 220 volts kokplatta men 
bara 380 volts vägguttag. Som tur är finns 
en kraftig generator, som matas med 380 V 
och som levererar spänningar med de två 
vågformer som visas i fig 1 (toppvärde 
250 V, frekvens 50 Hz). 

Vilken spänning skall man använda för 
att få kaffet varmt så snart som möjligt? 

Av antalet insända svar att döma finns 
det ett stort och varmt intresse tör kaffe
kokning bland våra läsare. Vi ger ordet till 
Tomas Landahl, Stockholm: 

»Definition av spännings- och tiden het 
framgår av fig 2. Effektutvecklingen i kok
plattan kan skrivas 

T 

1fT f1 fR. [V(/)]" dt 
o 

I fig 3 har ritats [V(t)]" på samma sätt 
som V (I) i fig 1. Eftersom V (/) i den övre 
vågformen växer linjärt växer [ V (t )]" efter 
en parabel och går därför som visas i fig 3 
innanför den streckade Kurvan. Om [ V (/ )]" 
hade följt den streckade kurvan hade kaf
fet blivit lika varmt med båda vågformerna. 
Jämför ytorna under kurvorna i f ig 3. Men 
den verkliga kurvan överst i fig 3 ligger 
helt innanför den streckade. Därför vill jag 
rekommendera den nedre kurvformen om 
kaffet skall bli varmt fort.» 

Problem nr 7/66 
har sänts in av Ivar Suneson, Stockholm 
(som ombeds meddela fullständig adress) . 

Man har tolv torrelement. Alla har sam
ma emk utom ett. Hur kan man med tre 
spänningsmätningar bestämma det ele
ment, som awiker, samt ange om dess emk 
är större eller mindre än de övrigas? 

Förslag till lösningar på detta problem kan In
sändas för bedömande under adress Elektronik, 
Sveavägen 53, Stockholm. Skriv »Problemhöman» 
på kuvertet. Särskilt Intressanta eller tankeväc· 
kande lösningar belönas med elt omnämnande I 
denna spalt I Elektronik nr 2/67 och dessutom 
med en pekuniär uppmuntran, kronor 50: -. I 
samma nummer kommer också den rätta lösning' 
en på problemet. 

Lösningar på problem nr 7/66 måste vara redak· 
tlonen tillhanda senast den 15/12 för att de skall 
bli bedömda. 

Förslag tlllI nya problem från läsarna ärvälkom
na, det bör vara problem som krAver en del ef
tertanke och som Inte enbart kan knäckas med 
grovräkning. Om problemen kan lösas på liera 
sält från skilda utgångspunkter lir bara bra, men 
problemen måste vara strikt formulerade och fullt 
entydiga. 

Problemförslag bör åtföljas av åtminstone en 
fullständig lösning. 

För problemförslag som kan användas I Pro
blemhörnan utgår 50: - I honorar. 



ec 

KJELLBERGS 
SUCCESSORS AB. 

Oro»ninggolon 14 Slockholm 16 
Coble Addr ... : KJfLLBERGS Telex : 19977 
T .I.phon. : 23 62 60 

MATSUO ELECTRI( (O., LTD. 
3 ~chome. Sennori· cho. Toyonoko-shi, Osako. Japan 

Cobl. Addre .. : NU M&TSUO OSnA 

r 
Med de flesta 

d ifferentialvoltm etrar 
fordras det 56 steg 
för att gå från 5,000 

till 4,999 och åter 
till 5,000 igen 

med DIALAMATIC 
fordras endast 2 

Detta möjliggöres aven s.k. tranfermatic* skala. Denna anord
ni.ng kopplar nämligen samtliga omkopplare t.v. till den omkopp
lare som manövreras. (Samtliga omkopplare kan emellertid också 
manövreras oberoende av varandra.) 

Exempel: Om den spänning Ni önskar mäta är 5,001 och Ni har 
kommit till 4,999 behöver Ni endast vrida den högra omkopplaren 
ett steg och samtliga omkopplare följer automatiskt med till 
5,000 och efter rytterIigare ett steg är Ni på 5,001. Det är också 
lika lätt{att gå åter till 4,999: Ni behöver endast vrida den högra 
omkopplaren två steg. Av tekniska d.ata för Wavetek Dialamatic 
kan nämnas: Noggrannhet vid likspänning 0,01 % + 0,001 % av 
mätområdet; upplösning 10/uV; mätområde 1-10000 V; ingångs
resistansen för likspänning är oändlig upp till 10 V och 10 Mohm 
från 10 till 1000 V; ingångsimpedansen för växelspänning 1 Mohm/ 
40 pF; noggrannheten vid växelspänning 0,2 % + 25/uV; max 
O-känslighet är 0,001 % av inställt värde. 

152 California St.. San Francisco. Calif. 94111. U.S.A. 

Svensk representant: 

TET.ARE AB 
Industrigatan 4 stockholm K 

Representanter i: OSLO, Hugo Riso I BRYSSEL, C. N. Rood I GLOSTRUP. V. 
H. Prins I RYSWYK, Air-Parts Intl. N. V.I MONCHEN, Ernst Fey I MONTREVIL, 
Imex France I ZORICH, Kontron A. G.I GLOUCESTER, General Test Inst. Ltd. 

• Patentsökt 
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DI-CLAD~:- nu från lager! 
Goda stanskvaliteter: 

Di-Clad 614 epoxy-glasväv 
Di-Clad 661 epoxy-papper 

Ny": Di-Clad 680 för Multilayer-kretsar 

• BUDO. Inreg. v,arumirke. 

AB GALCO 
Givlegatan 12 B . Stockholm Va· Tel. 08/237820 

I LARMTABLA NL 10/10 
- enkel, tillförlitlig funktionsprincip 

- uppbyggd på tryckt kretskort 

- enkel inkoppling, snabbt montage 

LARMKRETSKORT NLK 10/10 
- idealiskt för paneler där Ni själv 

önskar välja lamptyper och place
ring t.ex. i symbolscheman 

- små dimensioner, enkel inkoppling 

Begär utförlig information 

MIL TRONIC AB Fack 2 Segeltorp tel. OS/88 5701, 971610 

Till Svenska Grundig AB 
Sänk 

verkstadskostnaderna Bällstavägen 30--32, StockholmIMariehälI 

Fråga efter 

även när det gäller 
mätinstrument 

Stockholm Göteborg Malmö 
08/282700 031/450310 040/77420 
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V.g. sänd kostnadsfritt Grundigs 52-sidiga 
katalog över mätinstrument till 

Namn 

Adress 

Postadress 
E-nik 7/66 

In this zssue 

More eHec:tlve data processing by trans
mission of digital data . . . . . . . . . . .. 40 

The trend in USA and Sweden is agreater 
use of data transmission over the tele
phone net. 
General outlines and some modem equip
ment are discussed. For transmission over 
the Swedish telephone net one must hire 
the modem from Kgl Telestyrelsen (The 
Swedish Board of Telecommunications). 
The fee and the kind of modem offered 
by the m are recorded. 

An electronlc measuring set for testing 
brakes of the pushlng type . . . . . . .. 50 

SHI (Statens Institut för Hantverk och In
dustri , Stockholm, Sweden) are testing 
brakes of the pushing type found, for in
stance, in caravans. 
The equipment is designed and built by 
SHI. 
The measuring set is portable and opera
tes mostly from a car. The interesting pa
rameters (braking force, pushing force, 
braking distance etc) are registered by a 
muitichannei recorder. 

An electronlc out-of-limlts indlcator. . 55 

Described is a device of the "go-no go" 
type for controlling tolerances in manu
facturing processes. Used together with 
an electronic counter or digital voltmeter 
it compares the reading with two preset 
limits and produces a final signal indica
ting "High", " In" or "Low" . 

Photolithographic masks for integrated 
and thin film circuHry .. ... ......... 58 

The principle of producing thin film and 
integrated circuitry networks from glass 
photolithographic and metal aperture 
masks is now weil established. 
Procedures and equipment are commer
cially available to produce glass masks 
with resolutions approaching 400 lines/mm 
and tolerances of ± 50 millionth of an 
inch. Line widths of 0,0001" and mask-to
mask tolerances of ± 0,00025" can be 
achieved_ 

Error controi gives a reliable transmission 
of digital data .... . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

When transmitting data, errors are caused 
by disturbances in the transmitting chan- . 
nel. These can be eliminated with error 
corrective codes. 
The article describes the general quality 
of error corrective codes and their use 
when transmitting digital data over the 
telephone net. 
Derived from the formulas: 
A repetitive block code with 21 informa
tion symbols and 10 controlling symbols 
will perform an error rate of 10-9 per bit. 
At a data speed of 600 bits/s this means 
that about one error will occur every sec
ond month with continous transmission. 



VÄLJ MOTSTÅND 
ur detta kvalitetssortiment från 
Standard kvalitet (bäHre än DIN klass S) 
Standardtolerans ±5% och ±2%. serie E24 

Typ I Watt I vid °c I Motståndsvärden 10XL, mm 

BB 1/5 70 10 ohm -1 Mohm 2.3x6 
B 1/20 1/20 70 10 ohm -1 Mohm 2,3x6 
B 1/8 1/8 100 1 ohm -1 Mohm 2,7x8 
B 1/8 1/4 70 1 ohm -1 Mohm 2,7x8 
B 1/4 1/4 70 10 ohm - 10 Mohm 2,7x11,5 
B 1/3 1/3 70 1 ohm - 10 Mohm 4.0x11,5 
B 1/2 1/2 70 4,7 ohm - 22 Mohm 5,8x13.5 
B1 1 70 10 ohm - 22 Mohm 8,8x19 
BK 2 70 10 ohm - 1 Mohm 8.8x31 

Högstabil kvalitet (bäHre än DIN klass 2) 
MIL-R-10S09-D Char. B 

Serie E24. tolerans ± 2 % 
Serie E96. tolerans ± 1 % 

Typ I Watt I vid °c I Motståndsvärden 10XL, mm 

B1/8H 1/8 70 10 ohm - 240 kohm l) 2.7x8 
B 1/3H 1/3 70 10 ohm -1 Mohm 2,7x11,5 
B1/2H 1/2 70 10 ohm - 2,2 Mohm 4,Ox11,5 

1) med ± 1 % tolerans endast i 51 ohm - 68 kohm 

I 

di 

Datum 

TELTRONIC AB 
Härjedalsgatan 56 VÄlLl N G BY 1 
Telefon: 08/875300,874900 

Kolskiktsmotstånden från Dr Bernhard Beyschlag 
är sedan många år välkända för ~vensk industri. 
Beyschlag satsar i första hand på 
kvalitet och tillförlitlighet. 
Detta har gjort att även den vanliga standard
kvaliteten använts vid flera avancerade 
militära projekt. 
De flesta typerna är även godkända av FOA!FTL. 

Till detta kommer fördelen med snabba leveranser. 
Samtliga gångbara effekt- och motståndsvärden 
finns på lager för omgående leverans 
även i större kvantiteter. 

NYHET! Nu finns även motstånd med färdigbockad~ 
anslutningstrådar för liggande eller stående 
montage på tryckta kretskort. 

Generalagent: 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58 Stockholm SV 

Tel. 08/246160 

4 M 

Vill Ni veta mera, om vårt DATUM
program. Begär vår katalog Ni får 
den omgående. 

'#tNi!Mi 



.PTFE 
JANSSENS' TE FLON PRODUCTS 

. n.y. JANSSENS' M. & L 
associated with 

Collins & Aikman U.SA. 

Teflon av mycket hög kvalitet 
i 

BULT 
PLATTA 
SLANG 
FOLIE 
ULL 

för isoleringsändamål, beläggning, tätning-
ar, lager m. m. 
Teflon med fyllmedel som glasfiber, brons, 
grafit, asbest, MoS2. 
Tillverkning av hel- eller halvfabrikat efter 
kunders ritningar. 
Plattor och folier även limbara eller själv-
häftande. 

Svensk generalagent 

AB E WESTERBERG 
Artillerigatan 99 • Stockholm No. 

Telefon : 631215 

Behöver Ni hjälp med 

PRODUKTION , 
• 

Vi har många års erfarenhet 
från tillverkning av elektronik. 
Vi har under senaste året fått 
utökade produktionsresurser 
och kan erbjuda ledig kapacitet 
för 

• tillverkning av chassin, 
lådor' etc. 

• tillverkning och' mon
tering av tryckta kretsar 

• tillverkning av kabel
stammar 

Ring och tala med vdr inge 
Harry Svensson. 

AB TELEKONTROLL 

Box 466 Göteborg 1 

Tel 031/2351 30 
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Nya LABPOT H10S 

Välkända lABPOT H10 i ett ännu bättre 
utförande 
• mindre och kompaktare 
• tyngre och står stabilare 
• formgjuten, lackerad lättmetall 
• elektriskt skärmad med jordskruv 
• schema och data på fronten 
• trots detta: 

lägre pris 140 kr! 
lO-varvs Helipot precisions
potentiometer med 1000-
delad, låsbar skala. 
Standardvärden från 100 ohm till 0,1 
Mohm med ±O,l % linearitets- och ±l % 
motståndstolerans. 

Ring redan idag för broschyr! 

AB NORDQVIST &. BERG 
Snoilskyvägen 8, Stockholm K 

Tel. 08/520050 

Rekvirera gärna våra 
annons-prislistor 

för Elektronik, 

Radio" Television 

Sveavägen 53, Stockholm Va 

ABONNEMANGSAVDELNING 

Postadress : box 3263, Stockholm 3 
telefon : 34 07 90 
postgiro : 65 60 02 
abonnemangspris: helår 12 nr (därav 
två dubbelnummer) 40:-

Abonnemang kan bestilIas 

direkt från abonnemangsavdelningen, 
Box 3263, Stockholm 3, I Sverige på 
postanstalt med postens tidningsin-
betalningskort postgirokonto 656002 , 

Adressändring, som måste vara oss 
tillhanda senast 3 veckor innan den 
skall träda I kraft, görs skriftligt till 
förlaget eller med postens ändrings
blankett 870. Avgift 1: - erläggs i 
frimärken. Nuvarande adress anges 
genom att adresslappen på senast 
mottagna tidning bifogas eller klistras 
på adressändringsblanketten. 
Separat tillfällig adressändring är ej 
nödvändig om eftersändning av övrig 
post är begärd. 

ANNONSÖRSREGISTER 

7/66 

Aero-Materiel, Sthlm ......•......•...... 25 

AUhabo, Sthlm .................. . ...... . 5 

Billman-Regulator AB, Huddinge ..... ..... 81 

Bofors AB, Bofors .... ... ... . .. .. . .. ... . .. 24 

BrUel & Kjaer AB, Sthlm ................ 18 

Bäckström, Gösta AB, Sthlm .............. 8 

Clare Int., Belgien .... . ...... .. .. . .. .. .. 77 

Cromtryck AB, Sthlm .............•.•.... 86 

Dow Chemical, Danmark ...... . ... . •.... 76 

Du Pont Nordiska AB, Märsta ............ 37 

Elektroutensilier AB, Åkers Runö ...•.... 13 

Elektro-Relä ing. f:a, Sthlm. ... . .. . ... .. . 86 

Elfa Radio & Television AB, Sthlm ...... 82 

Facit AB, Sthlm ... . . . ...... . .. . ........ . . 71 

Forslid & Co AB, Sthlm .................. 21 

Galco AB, Stblm .. .... .. ... .•.. .. .. •.. .. 88 . 

General Electric, USA ........ •.... ..•.... 79 

Grubbens & Co AB, Sthlm .. .. .. . ....•.... 83 

Habia Kommanditbolag, Knivsta ..... ... 73 

lIT-Standard, Solna ..... ... . .. ...... . .. 38 

Lagercrantz, Joh. f:a, Sthlm ... . .. .. .... 91 

Larsson, CE AB, Lidingö .. .. ....... • .. . . 26 

Lindström FE AB, Eskilstuna ... . .. .. . ... 6 

Lineara AB, Bromma ...............•.... 14 

LKB-Instrument AB, Bromma :....... . . . . 80 

Magnetic AB, Bromma . . . ... ... ..•...... 92 

Matsou Electric Co Ltd, J apan ...•. . ... . 87 

Miltronie AB, Segeltorp .. ...... .. . . ...... 88 

Nord. RotogravyrlPA Norstedt & Söner, 

Stblm .. .... ......................... . .. 84 

Nordqvist & Berg AB, Sthlm . ... ..•... 78, 90 

Oltronix Svenska AB, Välli~gby . . .•...... 22 

Palmblad, Bo AB, Sthlm .... .......... 78, 89 

Processor AB, Solna .. .. ..... .. .. . .•...... 30 

Rodhe & Schwarz, Sthlm . ........ •. . .. . . 11 

Saab Electronics, Sthlm ........ . ....• . ... 20 

Scandia Metric AB, Solna .........•...... 85 

Seantele AB, Sthlm ..................... . 7 

Schlumberger Svenska AB, Lidingö .... 27, 75 

SGS-Int. England ... .. ............. 16-17, 86 
Sprague World Trade Corp., Ziirich ..... . 19 

Stenhardt, M, AB, Bromma .. . ......... . . 4 

Stork D. J., AB, Sthlm . ... .. . .. . ... . .... 82 

Svenska AB Disa, Huddinge .....•........ 24 

Svenska AB Philips, Sthlm ....... ..... 28-29 

Svenska AB T ... ädlös Telegrafi, Solna ...... 23 

Svenska Deltron AB, Sthlm . . .... ...... . . 85 

Svenska · Grundig AB, Sthlm .........• . .. . 88 

Svenska MuIlard AB, Sthlm .........•.... 36 

Svenska Radio AB, Sthlm ................ 12 

Svenska Siemens AB, Sthlm ... . . ..•.•.... 15 

Telare AB, Sthlm .. . ............. . •.... . . 87 

Telekontroll, Göteborg ......•.... . ........ 90 

TeJtronic AB, Vällingby .. ..... . .......... 89 

Texas Instrument., Sthlm ..........•... 32-33 

Transfer AB, Vällingby ................ 34, 72 

Transitron Electric Ltd., England ........ 35 

UniversaIimport AB, Sthlm . ........... . . 2 

Wahlström, Stig AB, Farsta .. . ...... ... .. 9 

Westerberg E, AB, Sthlm . ......... . ..... 90 

Westermann, WiIh., Vä.ttyskland ........ 80 

Westingbouse & Co, Sthlm ........ 30-31, 74 



STANDARD REKTANGULÄR 

Typ 8422 kombinerar lättlästhet med 
kompakt utförande och hög tillförlit
lighet. Dimension 25 x 20 mm och 
sifferhöjd 15 mm. Max. betraktnings
avstånd 9 m. även i utförande med 
decimalkommatecken, typ B 59956 

FIRMA "OHAN LAGERCRANTZ 
GÄRDSVAGEN 10 B SOLNA TELEFON OS/S3 07 90 

MINIATYR REKTANGULÄR SIDE-VIEWING 

Typ B 4998 väljes där en kombination 
av miniatyrisering, lång livslängd och 
lättlästhet kräves. Dim.16 x 12mm och 
sifferhöjd 7,5 mm. Dyn, livslängd 
200000 tim. samt max. betraktnings
avstånd 4 m. 

Typ B 5440 Burroughs nya sidoin
dikerande rör med smal profil för 
minimal panelöppning (mindre än 
0,8" cenieravstånd) kombinerar 
lång livslängd (200000 tim .) med 
lågt pris, passande rörhållare fi nns 
avsedd för mont. på tryckt krets. 
Även i utförande med decimal
komma, typ B 5441 

SERIE 8200 

BIPCO® MODULER 
FÖR NIXIE® RÖR 
Drivsteg med och utan minne serie BIP-8500 
och BIP-9500 

Avkodarej drivsteg serie BIP-8200 

Avkodarej drivsteg med minne serie BIP-8400 
och BIP-9400 

Dekadräknare BIP-8054j8055 

BIP-8211 
AVKODARE 
DRIVSTEG 

BIP-8501 
DRIVSTEG 

BIP.8503 
DRIVSTEG 
MED MINNE 

BIP-8404 
AVKODARE 
DRIVSTEG 

MED MINNE 

BIP-8054 
REVERSIBEL 

RÄKNARE 

BIP·8055 
ICKE 

REVERSIBEL 
RÄKNARE 

BIP-8006 
ACKU

MULATOR 

BIP-8606 
FÖRFÖR

STÄRKARE 
BIP-8609 

FÖRVALS
ENHET 



MAGNETICS KOMPONENTAVDELN. PRESENTERAR , 

Spinner GmbH, precisionstillverkar koaxialdon av olika slag, koaxialmätapparatur liksom vågledarkomponenter och mätapparater 
för vågledare. 
Som exempel kan nämnas koaxialkontakter från subminiatyrtyper till 150 mm kontakter för 100 kW vid 200 MHz. Koaxialomkopplare 
i en mångfald utföranden, avslutningar. mätledningar, vågledare, dämpsatser mm. 

~ 
SAGE 

LABORATORlES , INe. 
Sage Laboratories, Ine. är välkänt sedan decen
nier för sin produktion av mikrovågskomponenter. 
De redan tidigare mycket små komponenterna har 
tack vare de nya OSM- och BRM-kontakterna kunnat 
miniatyriseras ytterligare. Bilderna visar några ex
empel på detta. 
En publikation om mikrovågsminiatyrisering har 
utgetts av Sage och kan av registrerade företag 
erhållas från Magnetic. (Begränsad upplaga) . 

~MACHLETT~ 

MaehleU tillverkar förutom ett komplett program av högeffektrör även UHF 
miniatyrplanartrioder och Vidikoner. 
Machlett UHF miniatyrplanartriod ML8630 ger t ex 2 kW pulseffekt vid 6 GHz. 
I 8600 serien ingår också ML8629 och ML8631. Samtl iga har diameter 17,5 mm. 
och höjd max. 14,5 mm. Dessa rör tål en effekt på 100 W eller mer, beroende 
på kylningen. Med Machletts speciella pinnkylare t.e.x. upp till 150 W och med 
en ny mantel för vattenkylning upp till 400 W. 8600 seriens rör ger mycket god 
frekvensstabilitet även vid intermitent drift. 
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