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VI HAR STRÖMFÖRSÖRJNINGEN! 

• Vi har specialiserat oss på stabiliserade 
likspänningsaggregat. Vårt program om
fattar en mängd bänk- och inbyggnadstyper 
för industri, forskning och undervisning . 

• Vi har ökat produktionen i vår moderna 
fabrik i Alvesta och har ett nytt försäljnings
kontor i Solna. Detta innebär tör Er del att 
vi kan erbjuda bättre service och kortare 
leveranstider. 

AB SELTRON TELEINDUSTRI 
FABRIK OCH ORDER 

Box 37 
342 00 Alvesia 
Tel. 0472/11810 

FÖRSÄLJNINGSKONTOR 

Box 823 
17108 Solna 8 
Tel. 08/824996 
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DATALOGGSYSTEMET MODULOG 

• 1000 kanalers kapacitet 

• Hög störundertryckning av interferensspänningar 

• Scannerenheterna kan placeras vid mätgivarna 

• Inbyggd signalkonditionering 

• Printer, stans eller databandspelare som utorgan 

• Mätresultat direkt i ingenjörsenheter 

• Snabb leverans av standardutrustning 

• Mycket datalogg för pengarna 

Begär system/ösning och offert 

GENERALAGENT: M. STENHARDT AB - GRIMSTAGATAN 89, VÄLLINGBY TEL. STOCKHOLM (08) 870240 

Informationstjänst 3 

TRYCKOMKOPPLARE Typ ML MED LAMPOR 

3 X ML 17,5 Q-elf 4U 

Tryckomkopplare i miniatyrutförande med små inbygg
nadsmått och med inbyggda lamphållare i knapparna 
lämplig vid tillämpningar där visuell indikering är önsk
värd. Anslutningskontakterna är anbringade på omkopp
larens ena sida vilket möjliggör direkt montering av 
tryckt krets. Schadows erkända kontaktprincip med blad
fjäder ger kontaktbryggan ett jämnt fördelat kontakttryck 
av minst 50 p. Knapparna, som kan erhållas I olika ut
förande, även med olikfärgade linser, är lätt avtagbara 
för inmontering eller utbyte av glödlampa. Denna är av 
»telefontyp» och lagerföres av oss i 6, 12, 24, 36, 48 och 
60 voltsutförande i vissa fall också med olika märk
effekt. Omkopplaren kan också erhållas i utförande med 
S-märkt 2-polig nätströmställare. 
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Begär ytterligare information från 
generalagenten 

INGEN~ÖRSFIRMAN 

Knappavslånd: 17,5 och 35 mm 
Knappanlal: max 15, i vissa utf. 12 knappar per omkopp
lare 
Kontaktbestyckning: 2-8 växlingar per knapp, kortslutan
de alt icke kortslutande kontakter 
Konlaklulförande: För trådanslutning alternativt för tryckt 
krets. 
Konlaklmaterlal: fasta kontakter och kontaktbryggorna 
försilvrade - fasta kontakter försilvrade, kontaktbryggorna 
försilvrade och rhodinerade • fasta kontakter försilvrade 
och palladinerade, kontaktbryggorna försilvrade och 
rhodinerade 
KontakHryck: 50 p 
Mekaniska funktioner: återfjädrande • grupputlösning • ut
lösning genom dubbeltryck • specialutföranden 
Elektriska data: max ström 1 A • max spänning 500 V • 
max belastn. 100 W • kontaktresistans 3-6 mOhm 

BO KNUTSSON AB 
SOMMARVÄGEN 2 • S-171 40 SOLNA • TEL.VX. B:3 06 BO • TELEX 100 34 
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SVSTRON DONNER 

Elektroniska räknare 

Ekonomiserie 114 

Område: 1 Hz-12,5 MHz 

Känslighet: 0,1 Vrms 

Gate Time: 0,1 och 1 sek. 

Presentation: kHz med kommaindikering 

Modes: Remote controi - Count/Hold 
Standardversion med 4 dekader 

Option: utbyggd till 6 dekader med kvartskristall 

Pris i standardutförande 2700:-

Portabla serien 7000 
Modell 7014 Modell 7034 Modell 7018 Modell 7015 

Frekvensområde DC - 20MHz DC - 20MHz DC - 100 MHz DC - 500 MHz 
Känslighet 10 mV 10mV 10 mV 100mV 
Gate time i sek. 0,01 , 0,1, 1, 10 10-6-10 i dek.steg. 0,01,0,1,1 , 10 0,01, 0,1, 1, 10 
Antal dekader i standard 7 7 7 7 

» » med option 9 9 9 9 
Stabilitet i standard 1 parts/10s 2 parts/106 3 parts/107 3 parts/107 

» med option B 1 parts/109 1 parts/109 1 parts/109 1 parts/109 

» » » B4 5 parts/101O 5 parts/101O 5 parts/101O 5 parts/10 1O 

BCD utgång Option 03 Option 03 Option 03 Option 03 

Pris i standardutförande 4900: - 6400:- 8650:- 12800: -

• • •• • •• ••• • •• • • ••• • •••••••• ••••••••••••••• • •••••••• •••• • • • • • •••• • • • • • • • • • ••• o o o ...... o • . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • •• • •• • • • •• • • • • • ••• • ••••••••• •• • •• • • • • • • • • •••• • • • • • 
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in this issue 

Electronic systems for alarm and supervisory controi 38 
Automatic systems for alarm and supervisory controi are 
successively replacing manually operated systems. 

Stockholm Technical Fair 1968 .................... 48 
Some glimpses from the Technical Fair held in Stockholm 
4-10 October 1968. 

Electronic devices playan important role in these new 
systems. In the article examples of different electronie equip
ment and their application are given. 

Facts to consider when selecting secondary batteries 50 
Rechargeable batteries are obtainable in many different types. 
When ehoosing the appropriate battery for the application in 
mind one must consider such factors as expected service life, 
current drain, size and weight, cost etc. 

SEC-vidicon-a new TV Camera tube that " sees in 
the dark" .. . ...... .. ............................ 43 Image intensifier-a new electronoptic component 

This new component, developed primarily for use in direct
viewing night-vision military equipment, is expected to be 
appreciated also by civil users. 

The SEC-vidicon, developed by Westinghouse, is a highly 
sensitive television camera tube, having an extremely broad 
dynamie range. Its spectral sensitivity is similar to the human 
eye and has the desirable characteristics for surveillance or 
reconnaissance applications. Sources of reliability data 

China and electronics ............................ 46 

Some sources of reliability data are given. Special attention 
is given to FRD-cards, the special Failure-Rate-Data cards, 
issued by the Swedish Military Electronics Laboratory, 
FOA 3, in Stockholm. 

Little is known about development of the electronic industry 
Holography camera system in China. In this article the author attempts to sum up the 

development during the last ten years. A brief description of a new holography camera system. 
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Ett slagkraftigt alternativ 
inom den seriösa bevakningsbranschen 

Bevakning i dag, såväl inom den statliga som privata marknaden, 
kräver resurser då det gäller problemanalyser, utbildning, bevak
ningsledning och kontroll samt för installation av tekniska hjälp
medel. 
ABAB har målmedvetet inriktat sig på kvalificerad bevakning och 
kan erbjuda konkurrenskraftiga lösningar på Edra speciella problem 
- vanligtvis en kombination av tekniska investeringar och kvalifice
rade personella insatser. 

En konsultation 
med våra bevakningsspecialister 
lönar sig. 

Allmänna Bevaknings AB 
Sandelsgatan 11 • 10051 Stockholm 28 

T~l 08/635335 

In formationstjänst 6 
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NI M (NUCLEAR 
INSTRUMENT 
MODULES) 

ELEKTRONIK 
fUr ISOTOPTEKNIK 
och NUKLEÄRMEDICIN 
AB Atomenergi kan liu erbjuda följande 
moduler, som ses inplacerade i apparat
stommen på bilden: 

• Förstärkare 4631 B 

• Integraldiskriminator 4106 A 

• Differentialdiskriminator 4105 C 

• Ratemeter 4603 D 

• Förspänningsenhet för halvledardetektorer, 
Bias Supply 4460 

• Likströmsaggregat, DC Power Supply 4439 

Ytterligare enheter kommer att introduceras på 
marknaden under våren 1969. 

AB ATOMENERGI 
FöRSXLJNINGSKONTORET, BOX 43041, 10072 STOCKHOLM TELEFON 08/188020 

Informalionstjänst 7 
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Var det någon som sa' 
att DTL-kretsar i keramikkåpa 
'måste vara dyrare än i epoxykåpa? 

ITTs integrerade kretsar DTL 930 är 
hermetiskt kapslade i keramikkåpa. 
Detta ger högsta möjliga mekaniska och 
elektriska tillförlitlighet. 

Men ITT's priser gynnar den som väljer 
kvalitet: 

Typ: Pris/styck vid antal 100-499 st. 
Grindar MIC 930-5D kr. 7: 40 
Flip-flop MIC 945-5D kr. 12: 90 
Dubbel flip-flop MIC 1890-5D kr. 19: 40 

Detta gäller för dual-i n-line utförande i 
keramikkåpa och för temp.områdeO-75° C. 

På köpet får man från ITT, integrerade 
kretsar som genomgått »ITT Reliability 
Program». För närmare beskrivning av 
detta mycket hårda tillförlitlighetsprogram, 
samt för vidare teknisk information, 
rekvirera 

»ITT New Unabridged DTL Design Data 
Book» från 

ITT STANDARD CORPORATION 
Halvledarkomponenter 
Nybodagatan 2, Fack, 17120 SOLNA 
Tel. 08/830020 

KVALITETSKOMPONENTER FRÄN ITT 
Informationstjänst 8 
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För Er betyder detta reducerad storlek 
och vikt, ökad tillförlitlighet och ett läg
re pris. Andra fördelar som inkluderats 
är : undertryckning av icke signifikativa 
nollor, kvarhållning av mätresultatet 
under tiden ny mätning utföres. 
Modell 5325A är en dc till 12,5 MHz 
räknare som mäter frekvens, period
tid, kvot och tidintervall från 100 ns 
till 108 sek. Varje funktion väljs med 
tryckknappar. Buffertregister möjlig
gör utskrift på ex. radtryckare samti
digt som en ny mätning utföres. En
heten fullt programmerbar. 
Pris: 5325A kr.7320:-. 

Sverige: HP Instrument AB 
Svetsarvägen 7, Solna l, Tel. 9812 .50 
Hagåkersgatan 7, Mölndal 4, Tel. 27 68 00 
Norge : Hewlett-Packard Norge A/S 
Nesveien 13, Haslum, Tel. 53 83 60 
Finland: Hewlett-Packard Oy . 
Gyldenintie 3 , Helsinki 20, Tel. 6735 38 
O.nmark: Hewlett-Packard A/S 
Langebjerg 6 , 2850 Nalrum , Tel. (01) 804040 

ICCO 

'Vad ligger 

HP's nya universella 
prisbilliga 
räknare? 

Integrerade kretsar! 

Modell 5321A. 10 MHz räknare med 
fyra siffrors presentation och nätfrek
vensen som tidbas är idealisk för: 
frekvensmätning, enkla tidint~rvall
mätningar och för summering. Käns
lighet 100 mV. Grindtider 0 .1 och 1 sek. 
Modell 5321B harförutom ovannämnda 
fördelar även BCD-utgång, fem siffrors 
presentation, fyra grindtider, 0,01 till 
10 sek., och en kristalloscillator som 
tid bas. Modellerna kan erhållas i halv 
eller en tredjedels modul. 
Pris: 5221A/5321A kr. 2300:-. 
5221B/5321B kr. 4 265:-. 

In!ormalionstjänst 9 

Med modell 5216A, 3 Hz till 12 MHz 
räknare med sju siffrors presentation, 
kan Ni : summera, mäta frekvens, pe
riodtid, kvot och tidintervall. Känslighet 
10 mV. Fyra grindtider, 0.01 till 10 sek. 
Kristalloscillator med en stabilitet på 
två delar på 106 per månad. BCD-ut
gång. Pris: 5216A, kr.5630:-. 

Om Ni önskar ytterligare informationer 
angående HP-räknare skriv eller ring 
och begär Ert exemplar av "HPCounter 
Selection Guide" 

HEWLETT 

ELEKTRONIK 11 - 1968 9 



Från Westinghouse Electric: 
En komplett serie plastkapslade dioder 
med samma prestanda som metallkapslade
men till mycket lägre priser 

~_.~.-oI""'--~-

-~. 

------~'~--------

Westinghouse nya, exklusiva kapsling är det huvudsak
liga skälet till att det går att få så goda prestanda till så 
lågt pris, 

Ni vet ju att kapslingen är den mest kritiska delen av 
en diod , För att bli absolut pålitlig måste den få full
ständigt skydd mot luft och fuktighet. Westinghouse nya 
beläggning ger garanti för detta. Resultat: Absolut elek
trisk stabilitet. 

Vi har också utvecklat en ny plastgjutningsteknik och 
en ny metod att förena plasthöljet med metallbotten, 
som ger ytterligare garanti för bästa prestanda . . 

Ar de nya metoderna effektiva? Westinghouse pIast
dioder kan utsättas för het ånga med ett tryck av 1 kpj 
cm2 under två timmar - och fortfarande fungera perfekt. 
Ni får garanti för absolut pålitlighet för alla uton) de 
mest kritiska användningsområdena i höga omgivnings
temperaturer. 

För snabb leverans och för prisuppgifter om de dioder 
ni behöver, tag kontakt med Westinghouse Electric Inter
national, S.A., Albygatan 123, Sundbyberg eller Nordisk 
Elektronik AB, Stureplan 3, Stockholm. 

Framström Stöt- Max. Spä n-
Typnr Temp ° C ström Skilrt- Ft ning 

Amp temp 

359 1.S 40 0 TA SO 17SoC 10 SO-l 000 

384 1.S 40 0 TA SO 17SoC 10 SO-l 000 

398 3.0 sooTA 200 17SoC 167 50-1000 

407 S.OlsooTC 125 175°C 65 SO- 600 

408 10.01S0oTC 175 175° C 127 SO- 600 

409 15.0 12soTC 250 175°C 260 SO- 600 

417 20 lSOoTC 350 175° C 400 SO- 600 

418 2S 14soTC 400 175°C 640 SO- 600 

419 40 1200 TC 500 175°C 1000 SO- 600 

Typnr JEDEC motsvarighet' 

359 lN4816-1N4822, lNSOS2-1NS054 

384 lN5391 - 1 N 5399 

398 lN54oo-1N5408 

407 , 408, 409 Serie : lNl341 -lNl348, lNll99 

417 , 418,419 Serie : 1 N248 , 1 N248A , lNll83 , 
lNl191 lN2154 

• Al/a JEDEC registrerade halvledare har Westinghouse 
livstidsgaranti. Garantivillkoren tillgängliga på begäran. 

Westinghouse Electric @ 
WESTINGHOUSE ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY, 200 PARK AVENUE, NEW YORK 10017, U. S.A_ 

Informationstjänst 10 
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l 
300-

1000-
DC only 

MARCONI TF 2604 är en ny ' rörvoltmeter, som genom sitt 
omfattande mätområde, sin höga noggrannhet och sin utom
ordentligt goda stabilitet har ett vidsträckt användningsområde. 

Den möjliggör noggranna mätningar inom frekvensområdet 
20 Hz- 1500 MHz och inkluderar även mätmöjligheter inom 
ett stort område för likspänning och resistans. 

Stabiliteten hos en rörvoltmeter påverkas framför allt av nät
aggregatet och största hänsyn har därför tagits vid konstruk' 
tionen av detta i TF 2604. Nätspänningsvariationer upp till 
±10% förorsakar ej större ändring än 4 mV vid fullt skalutslag 
inom alla områden. 

Begär närmare data och informationer .om detta och andra 
MI-instrument från 

1330 -. -

SRA SVENSKA RADIO AB 
FACK, 102 20 STOCKHOLM 12, TELEFON 08-22 31 40 

STOCKHOLM· GÖTEBORG '· MALMÖ · VÄXJÖ ' NORRKÖPING · KUMLA · SUNDSVALL · LULEA 
Informationstjänst 11 
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TRYCKT 
LEDNINGSDRAGNING 

Kontakta oss för närmare informationer om priser och leveran'stider 

AB TELEREPRODUKTION 
Häradsvägen 107, Huddinge. TeL 75-7 41 02 

Informationstjänst 12 

12 ELEKTRONIK 11 - 1968 

IDLABTELE
_ eproduktion 



Båll ett ö,,, på s~na"olen! 
Det här är symbolen för effektiv 

rengöring! Håll ögonen på den, för den 
garanterar en utrustning för precisions
rengöring . 

Ni vet att Ert rengöringsproblem kan 
lösas med Du Pont FREON* fluorkol 
föreningar . Vare sig det gäller kompo
nenter, komplicerade utrustningar, pre
cisionsverktyg eller finmekaniska de
taljer. Ni vet att endast FREON lös
ningsmedel besparar Er besväret att 
hantera olika kemiska preparat för olika 
detaljer. 

Nu kan Ni också vara säker på att Ni 
har rätt rengöringssystem för att få 
maximalt utbyte av FREON lösnings
medel. Försäkra Er bara om att den 
utrustning Ni använder kan identifieras 
med symbolen för precisionsrengöring. 

Informationstjänst 13 

Den betyder att systemet är godkänt av 
Du Pont - tillverkaren av FREON 
lösningsmedal. 

Håll ögonen öppna för symbolen
garantin för effektiv rengöring. 

För informationer om FREON lös
ningsmedel och om godkända rengö
ringssystem, skriv till : 
Du Pont de Nemours Nordiska AB, 
Industrigatan 1, 195 01 Märsta 1. 
Tel. : 0760/120 60. 

<[(J POtn> FREON 
'Du Pants inregistrerade varumärke 

~ DP 409 S 
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Det finns 
alltid 
en ledare ... 

.. . även på halvledarområdet! 
SGS-Fairchild är ledare i Europa när det gäller kisel 
Planar halvledare och integrerade kretsar. På åtta år har 
vi utvecklats till en europeisk elektronikkoncern med 
5.000 anställda och fabriker i Storbritannien, Italien, Väst
tyskland, Frankrike och Sverige. 
Genom den svenska fabriken, som ligger i Märsta norr om 
Stockholm, kan vi som enda företag i landet förse elektro
nikindustrin med svensktillverkade kisel Planar halvleda
re. För våra kunder innebär detta snabba leveranser och 
möjlighet att på platsen studera tillverkningsprocessen el
ler få specialsydda mätningar och kontroller utförda. 
Det arbete som bedrivs i våra forsknings- och utvecklings
laboratorier är inriktat på att ta fram produkter som 
svarar mot specifikt europeiska krav. 

Det här är nyheter! 
Anpassningskretsar 
För att nå optimala resultat vid systemuppbyggnad krävs 
att man kan använda sig av såväl linjära som digitala kret
sar av både bipolär och MOS-typ i ett och samma system. 
Bland de digitala kretsarna har MOS fördelen av högre 
komponenttäthet, medan de bipolära har bättre dynamis
ka egenskaper och överlägsen snabbhet. 
Nivåomvandling i digitala system har blivit väsentligt enk
lare genom SGS-Fairchilds 9109-9112 (HLLDTp.L) för 
anpassning mellan låga och höga nivåer samt 9624 och 
9625 för anpassning mellan positiva (bipolära CCSL) och 
negativa (MOS) system. 
Vi kan nu även presentera bipolära och MOS-kretsar för 
analog-till-digital- respektive digital-till-analogomvand
ling. p.A722 är en linjär D/ A-A/ D 10 bitars strömgene
rator. 3750 år en MOS 10 bitars D/ A-omvandlare och 
3751 en MOS 10 bitars A/ D-omvandlare. 



fLA722 - D/A-A/D 10 bitars strömgenerator 
/LA722 är en komplex monolitisk epitaxielllinjär integre
rad krets, kompatibel med SGS-Fairchilds linjära och 
digitala logikfamiljer. Kretsen, som integrerar 49 transis
torer, 23 dioder och 16 motstånd , är avsedd att användas 
i digital-till-analogomvandlare eller som återkopplingsele
ment i analog-tiJl-digitalomvandlare. /LA722 består aven 
precisionsspänningskälla, 10 strömkällor, anslutna till en 
strömsummerande utgång, samt lika många logiska swit
char. Strömnivåerna bestäms av ett yttre motståndsnät. 
/LA 722 levereras i flat kapsel med 24 tilledare. 

• 8 + Yz bit noggrannhet 0° C - + 55° C 
• 600 ns switchhastighet 
• Integrerad precisionsreferens 
• BCD eller binär kod 
• Kompatibel med CCSL 

3750 - 10 bitars MOS D/A omvandlare 
3750 är en integrerad monolitisk 10 bitars MOS-LSI krets. 
Den består i huvudsak av följande 3 grunddelar: 
1. Ett 10 bitars statiskt skiftregister, där dataordet an

tingen kan insättas parallellt eller i serieform. 
2. Ett lagringsregister, hållregister, till vilket ordet över

föres parallellt från skiftregistret via överföringsgrin
dar. 

3. 1~ stycken omkopplare för inkoppling av referensspän
mngen. TILL-resistansen för de mest signifikanta po
sitionerna är 250 ohm. 

Tillsammans med tre ytterligare enheter, en motstånds
stege, en komparatorförstärkare och en referensspänning 
kan alltså en komplett 10 bitars D/A-omvandlare 
(+ 0,05 1'0 noggrannhet) realiseras. 3750 levereras i her
metisk Fairpak (2:a generationen DIP) med 36 tilledare. 

• Monolitisk MOS-LSI 
• TILL-resistans 250 ohm 
• + 0,05 1'0 noggrannhet 
• Effektförlust typiskt 110 mW 
• Fairpak med 36 ben 

-SSS -SGS-FAIRCHILD AB 
Postbox, 195 01 Märsta. Tel. 0760/401 20 

Svensk distributör: AB Nordqvist & Berg 
Kvarngatan 14, Stockholm, Tel. 08/449980 
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Hi - G tillverkar kvalitetsreläer enligt 
teknikens senaste rön för militär och 
kommerdiell användning. Tillverknin
gen kontrolleras noga - från materiaI
valet till metoderna för tillverkning och 
testning. Det är en garanti för pålitligaste 

funktion hos varje relä. I Hi-G - sor
timentet märks en serie " 1/2 size 
crystal can" relaer, som uppfyller 
normerna i MIL-R-5757. Alla reläer i 
K - serien har tvåamperekontakter. 

Mått 10x20x10 mm, maximivikt 10,5 gram. 

EN KOMPLETT SERIE 1/2 SIZE CRYSTAL CAN RELÄER 

K-reläet är bara hälften så stort som ett 
vanligt ' crystal can " relä. Kontakter för 2 A. 
Spolar med standardresistanser upp till 1500 
ohm. Livslängd 100.000 arbetscykler vid 1250 

C. Och märkbelastning. 

KL-reläet för 2 A och 1000 ohm har en 
till - och frånslagstid på 4,0 ms. Livslängden 
ar 100.000 arbetscykler vid 1250 C och mär
kbelastning. 

RFK-reläet kan användas upp till 1 GHz för 
en miljon arbetscykler vid effekter upp till 
100 W och miljöförhållanden enligt MIL - R -
5757. Utförande antingen med två HF-kon
taktkretsar av C -typ eller med en kont~ktk
rets för HF och en hjälpkontakt, båda av C-typ. 

ARK - reläet • 1/2 size crystal can' erbjuder 
garanterad tillförlitlighet. Utomordentlig vi
brations-och chocktålighet. Svetsat utförande. 
Alla dessa reläer tillverkas i speciellt renliga 
lokaler, s.k .• white rooms'. 

För närmare informationer kontakta Hi-G's svenska representant, som även 
står till Ert förfogande med teknisk rådgiving och uppgifter om Hi-G's 
hela reläprogram. 

H i · G Incorporaled 
Spring Street & Route 75 
Windsor Locks, Conn. USA 

D'ITALlA S.P.A. 

Hi·G d'ltalia S . p.A. 
C. so della Repubblica, 276 
Cisterna di Latina • Italia 

Generalagent: TECHNITRON SWEDEN AB, BOX 170 53, 104 62 - STOCKHOLM 17 - TEL: 08/848475 
Informationstjänst 15 
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RCA'·nyh~ter 
Från RCA rapporteras följande 
nyheter. 
• Vid RCAs komponentfabrik 
i Lancaster har man utvecklat 
en mikrovågtriod, som uppges 
kunna ersätta magnetronen i 
elektroniska ugnar. Röret avger 
en effekt av 900 W vid frekven
sen 915 MHz. 

Enligt uppgift från RCA är 
det lämpligare att värma mat 
med »Iågfrekvent» energi än 
med högfrekvent. (Magnetro
nerna i många amerikanska 
mikrovågugnar arbetar inom S
bandet, dvs vid frekvenser 
mellan ungefär 1,5 GHz och 5 
GHz.) Vid uppvärmning med 
energi från det nya röret upp
ges man vinna bättre genom
trängning av värmen samt 
snabbare uppvärmning än el
jest. 

En av det nya rörets förde
lar framför den konventionella 
magnetronen är att det inte är 
så känsligt för ändringar i vär
mebelastningen. 
• Vid RCAs laboratorium i 
Princeton håller man på att ut
veckla en ny komponent, med 
vars hjälp man i framtiden 
kanske kan tillverka datama
skiner med optiska informa
tionsflöden i stället för elek
triska. RCA-forskarna experi
menterar med ett system kallat 
Inverter, i vilket används infra
röd laserstrålning. Man upp
skattar den maximala teore
tiska informations-överförings
förmågan hos en dylik stråle 
till 1 biljon bit per sekund. Ut
vecklingsarbetet befinner sig 
ännu i begynnelsestadiet. 
• Från RCAs komponentsida 
rapporteras att man nu har ut
fört en del försök som tyder på 
att man snart kommer att kun
na tillverka transistorer för bå
de höga frekvenser och höga 
effekter. Trots att försöken än
nu befinner sig på laboratorie
stadiet har man åstadkommit 
transistorer som avger 800 W 
vid frekvensen 1 MHz. 

Benämningen på de nya 
transistorerna är tills vidare 
»Laminated Transistors», vilket 
antyder att transistorelementet 
byggs upp på två separata ki
selsubstrat, som förenas med 
varandra genom en lamine
ringsprocess. 
• Den 12 september i år var 
en märkesdag för RCA. Totalt 
hade man då tillverkat tre ame
rikanska biljoner mottagarrör, 
dvs 3 . 109 st. 

nytt från industrin 

Utbrett nät för data'· 
maskinkommunika'· 
tion i Västtyskiand 
IBM i Västtyskiand har i år 
demonstrerat ett mycket omfat
tande nät för datamaskinkom
munikation. I nätet ingår 57 da
tabehandlingsutrustningar för
delade på 23 centraler. Nä
tet är dessutom sammankopp
lat med telefonnätet. Med hjälp 
aven modem utrustning kan 
man således överallt i Väst
tyskland få »telefonkontakt» 
med en datamaskin. 

Pappersbatteriet 
en strömkälla 
som kommer? 
Ett amerikanskt Philips-företag 
har lanserat en ny typ av 
strömkälla för användning i 
smärre elektriska och elektro
niska apparater. Nyheten består 
av ett pappersbatteri, som av-

ger elektrisk energi när det 
fuktas. Batteriet består aven 
ledande folie med två pappers
ark, som impregnerats med 
vissa ämnen. När ett fuktigt 
pappersbatteri placeras mellan 
två elektroder uppstår en 
spänning över dessa. 

De impregnerade pappren 
utvecklades ursprungligen vid 
Philips i Nederländerna. 

Pappersbatteriets egenska
per demonstreras i USA bl a 
med hjälp aven specialbyggd 
rakapparat. Ett batteri räcker 
för 6- 7 minuters användning. 

Heta linjen 
Den »heta linjen,., dvs den di
rekta förbindelsen mellan Mosk
va och Washington , har nu 
funnits i fem år. Under denna 
tid har den använts endast en 
gång, nämligen under kriget 
mellan Arabstaterna och Israel 
i juni förra året. 

Heta linjen är en telegrafför-

MARKSTATION FÖR RYMDKOMMUNIKATION 

teknik 

bindelse och inte, som många 
tror, en telefonförbindelse. 
Som en kuriositet kan nämnas 
att mottagaren i Washington 
skriver med kyrilliska tecken 
och mottagaren i Moskva med 
romerska. 

Nya permanent· 
magnetiska 
material 
En grupp vetenskapsmän vid 
Bell Telephones laboratorier 
har utvecklat ett nytt material , 
av vilket man kan tillverka per
manentmagneter med mycket 
goda ·egenskaper. Magnetmate
rialet framställs genom elt 
gjutförfarande. Gjutgodset be
står av kobolt, koppar och järn 
samt cerium eller samarium. 

Det nya materialet har den 
högsta magnetiska koercitiv
kraften av alla kända material. 
Man kan därför tillverka myc
ket små och mycket starka 
magneter av materialet. 

Engelsmännen är nästan färdiga med sin andra markstation fö.r ryr:ndkommunikation .. Den lig
ger i Goonhilly Downs i Cornwall i sydvästra England. Fotografiet visar antennutrustnmgen un
der uppbyggnad. Antennreflektorn kommer i färdigt skic~ att ha ~n diameter av ca 30 m. 

Markstationen skall användas tör atlantförbindelsen via satelliten Inteisat III. Huvudentre
prenör är Marconi. 
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dubbelt flexibel. Vi har ett 100-tal övriga typer på programmet. 

BSO-3DR lämnar O-50 V 3A, slå om en omkopplare på front
panelen och Ni kan ta ut 6A upp till 24 V. OLTRONIX BSO-3DR har: 

• Inställbar ström begränsning • Programmering. Fjärrav

känning • Modulering. 0,02 % stabilitet. 0,5 mV brumm 
Jämtlandsgatan 125 • Vällingby Tel. 870330 

INTEGRERIDE KRETSAR? 
OLTRONIX PRESENTERAR ETT STABILISERAT LIKSPÄNNINGSAGGREGAT 
AVSETT FÖR MATNING AV IC-KRETSAR 

88-7 ger: • 3-8 V 7A och 0-9 V 5A 
• Hög stabilitet 0,005 0/0 
• Lågt brum 0,3 mV RMS 
• Hög omgivningstemperatur O-55°C 
• Justerbar strömbegränsning 
• Justerbart överspänningsskydd 
• 10-varvs potentiometer för inställning 

av utspänningen 
• Programmering 
• Fjärravkänning 
• Helt kisel 

OLTRONIX 
• Lågt pris 1195:-

Jämtlandsgatan 125, 16220 Vällingby 

Stockholm 870330 • Köpenhamn (01) 33 GE 8030 • Helsingfors 71 77 99 • Oslo 201635/ 

Informationstjänst 16 
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Elektroniska mätgivare, för omvand
ling av mekaniska storheter till elek
triska, är sedan många år ett be
grepp och en nödvändighet inom 
den moderna mättekniken. 

För att i första hand möta de egna, 
högt ställda kraven på noggrannhet 
och tillförlitlighet har BOFORS inom 
sin mätavdelning utvecklat ett om
fattande program av givare för tryck, 
kraft, rörelse, acceleration osv. Bak
om de givarkonstruktioner BOFORS 
i dag kan erbjuda sina kunder ligger 
därför mångårig erfarenhet och mål
medvetet forskningsarbete. 

Den som köper en BOFORS-givare 

får BOFORS-kvaliteten på köpet. 

KRAFTGIVARE 
typ KRK-2 
för mätning av tryck- och dragkrafter 
från 0-± 5 kp upp till 0-± 2oo kp. 
Givaren kännetecknas av mycket små 
ytterdimensioner. 

Elektroniska 
MÄ TINSTRUMENT 
för precisionsdata 

TRYCKGIVARE 
typ T05-1 
för mätning av statiska och dynami
ska gas- eller vätsketryck. Mätområ
den från 0-25 kp/cm2 upp till 0-700 
kp/cm2• 

MÄT5Y5TEM 
Typ BKF-1 
för alla typer av resistiva och induk
tiva givare. Finns i 3- eller 6-kanals
utförande och kan godtyckligt be
styckas med bärfrekvens- och/eller 
likströmsenheter 

KRAFTGIVARE typ K5G 
för mätning av statiska och dynami
ska tryck- och dragkrafter. Mätområ
den från O-± lOOO kp upp till O
± lOOOO kp. Typ KSG-2 är försedd 
med två helt skilda givarbryggor, typ 
KSG-3 med endast en brygga. 

GIVARINOIKATOR 
Typ BKI-1/-2 
för mätning av statiska eller dyna
miska förlopp med resistiva mätgiva
re. Kan även erhållas med maximaI
värdesindikering, typ BKI-2 

Begär utförliga datablad ! Insänd gärna nedanstående kupong AB BOFORS 69020 BOFORS 
Tel. 0586/36020 

SPEEDOMETER 

Informationst jänst 17 

Sänd omg6ende data blad om Bofors 
elektroniska mätinstrument till 

NAMN ________ _ 

FORETAG ________ _ 

ADRESS ________ _ 

POSTADRESS 
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Posta till Axel Kistner AB, Elektronik , 
Box 42069, 12612 Stockholm 12 
Sänd mig omgående mera information 
om Texas Instruments nya XV-skrivare . 

Namn . ........................................................................................................... . 

Företag!1 nst . ........................................................................... . 



SGS skilt från Fairchild 
Det amerikanska Fairchild Se
miconductors tredjedel av ak
tiestocken i SGS-Fairchild har 
nu köpts av Olivetti Internatio
nal SA. Fairchild har således 
köpts ut. I samband med detta 
ändras firmanamnet SGS-Fair
child till endast SGS, som är 
en förkortning av Societa Ge
nerale Semiconduttori. Två 
tredjedelar av SGS ägs nu av 
Olivetti och en tredjedel av 
Telettra. Telettra har emellertid 
optionsrätt till 49 % av aktie
stocken men uppges ha planer 
på att sälja till Fiat. 

Bakgrunden till separationen 
uppges vara att Olivetti och 
Fairchild har olika uppfattning 
om hur forsknings- och utveck
lingsarbetet skall bedrivas. Oli
vetti vill satsa på sådan verk
samhet i Europa, medan Fair
child anser att det räcker med 
att lita på deras patent. Sepa
rationen medför emellertid inte 
att samarbetet avbryts mellan 

företagen i Italien och USA. 
Man har kommit överens om att 
fortsätta utbytet av know-how 
och patentlicenser. 

I samband med att köpet 
blev klart deklarerade SGS att 
tillverkningen i Italien och Sve
rige skall utökas. 

Fairchild uppger sig ha gjort 
förtjänst på SGS-affären. En
ligt Electronics av den 30 sep
tember behövde Fairchild ald
rig betala något för sin tredje
del i SGS-Fairchild. Vissa in
vesteringar har dock gjorts. På 
vissa håll antas nu att Fairchild 
själva kommer att söka sig ut 
på den europeiska marknaden 
och upprätta fabriker. På and
ra håll anses detta osannolikt 
pga att det skulle ta alldeles 
för lång tid. Fairchild har 
emellertid till sig knutit en er
känt skicklig organisatör, Les
ter Hogan, som kanske förmår 
reda upp Fairchiids situation. 

Bitter strid mellan 
Motorola och Fairchild 
En uppseendeväckande affär 
håller på att segla upp i USA. 
Den man, Lester Hogan, som 
byggt upp Motorolas halvledar
avdelning och på tio år ökat 
denna avdelnings årsomsätt
ning från ca 25 Mkr till drygt 
1 miljard kronor, har gått över 
till Fairchild Camera and In
strument Co - ägare av bl a 
Fairchild Semiconductor. Hän
delsen har utförligt behandlats 
i Business Week av den 5 ok
tober. 

Fairchild Camera, som under 
1967 förlorade ca 35 Mkr, har 
sedan hösten 1967 sökt en ny 
verkställande direktör. Värvan-

Ännu en 
engelsk fusion? 
I England förestår eventuellt en 
ny fusion mellan två storföre
tag. General Electric Company 
(GEC) har kommit med ett an
bud på English Electric. Detta 
anbud utgör ett motbud på det 
som Plessey under september 
gav på English Electric. Man 
väntar sig att IRC, dvs det eng
elska statliga organet för indu
strins strukturomvandling, kom
mer att stödja fusionen GEC
EE. 

det av Lester Hogan väckte stor 
uppståndelse inom den ameri
kanska elektronikindustrin, i 
synnerhet som Hogan fick en 
årslön av 625000 kr plus ett 
personligt lån från Sherman 
Fairchild på 28 milj kr för köp 
av Fairchildaktier. Sju av Mo
torolas ledande tekniker följde 
dessutom med Hogan till Fair
child. 

Nästa steg i denna tvist kom
mer att tas upp inför rätta. 
Från Motorola hävdas att Ho
gan värvat folk till Fairchild fö
re uppsägningen. Hogan be
strider detta. 

Om fusionen kommer till 
stånd blir den nya koncernen 
Europas näst största elektriska 
industri (den största är Philips) . 
Arsomsättningen uppskattas till 
elva miljarder svenska kronor. 

Samarbete 
Norge - USA 
I septembernumret av Electron
ics uppges att det norska 
Akers Electronics 'väntas börja 
samarbeta med en stor, icke 
namngiven amerikansk tillver
kare av halvledarkomponenter. 

nytt från industrin 

handel 

Snabb överföring av data 
mellan trafikledarcentraler 
Det svenska ITT-företaget Standard Radio & Telefon har ut
vecklat ett system för snabb överföring av kontrolldata mellan 
trafikledarcentraler för luftfarten. Ett sådant system kommer 
att installeras på London Airport och ett på Schiphol vid 
Amsterdam. . 

Med hjälp av det nya systemet kan en flygtrafikledare mar
kera ett visst flygplanseko på både sin egen och motstationens 
radarskärm. Avsikten med detta är att nedbringa behovet av 
muntlig information när kontrollen av ett flygplans färd skall 
lämnas över från en trafikledare vid en flygplats till en trafik
ledare på en annan. 

Det sägs vidare att Akers skall 
tillverka integrerade kretsar för 
det amerikanska företaget jäm
sides med den nuvarande pro
duktionen. 

Amerikansk 
satsning i Europa 
på medicinsk 
elektronik 
Två amerikanska företag har 
tydligt visat att de tänker satsa 
på en marknad för medicinsk 
elektronik i Europa. Det ena är 
Hewlett-Packard, som har be
slutat sig för att tillverka me
dicinsk-elektroniska utrustning
ar vid sin fabrik i Skottland. 
Det andra företaget är Beck
man Instruments Ltd, som från 
sin europabas i Skottland har 
deklarerat att man kommer att 
kraftigt öka sin marknadsakti
vitet. 

Världsförsäljningen av Beck
mans medicinsk-elektroniska 
utrustningar utgjorde under 
verksamhetsåret 1966-1967 näs
tan en tredjedel av företagets 
hela försäljningsresultat. 

Siemens och 
AEG samarbetar ' 
Västtysklan,ds två största kon
cerner inom elkraftbranschen. 
Siemens och AEG, har medde
lat att man tänker slå samman 
tillverkningarna av tunga elek
triska utrustningar, huvudsakli
gen transformatorer. Anledning
en uppges vara att marknaden 
är alltför hårt pressad till följd 
av att antalet tillverkare är så 
stort. I Europa finns ca 30 
transformatortillverkare av vil
ka fem finns i Västtyskiand, 

Oltrohix öppnar 
kontor i England 
Oltronix AB har i år öppnat ett 
kontor i Hitchin i England, Fö
retaget är nu representerat på 
tre ställen i utlandet. I England 
och Danmark finns försälj
ningskontor och i Nederländer
na finns en fabrik och ett för
säljningskontor för tillverkning 
respektive försäljning av före
tagets produkter inom EEC
länderna. > 25 
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ERIE TECHNOLOGICAL 
PRODUCT RP. 

Cylindriska, glaskapslade eller rek
tangulära , kompoundingjutna mi
niatyr-kondensatorer. De är upp
byggda av flera lager tunn kera
mikfilm, som smälts ihop till ett 
stycke (monobloc). Anda upp till 75 
skikt kan förekomma . Detta för
farande ger en högeffektiv volym
besparing. Man kan för närvaran
de uppnå 3 'IF / cm3 med utmärkta 
temperaturkaraktäristikor. Provade 
och godkända enl MIL-C-ll015-C 
och av Autonetics för Minuteman
projektet, där högsta tillförl itlig
het erfordras. Prov med upptill 
14000000 enhetstimmar har ge
nomförts, utan att något fel kun
nat konstateras. 

Kapacitan,sområde ; glaskapslade 
10-22000 pF, gjutna 10-68000 
pF. 

Temperaturkaraktäristik ; NPO och 
K 1200, standard. 
Arbetsspänning 100 V = 

TRIMKONDENSATORER 
Erie har mer än 20 års erfarenhet 
av tillverkning av trimkondensa
torer. 

Sklv-·~ TU'BULÄRA, 
KNAPP.- och 
POL YESTERFILM
KONDENSATORER 

." 

• j_O 

Keramiska trimrar 
linjära, temp kompenserande. 
Standard- och miniatyrutföranden. 
Tempkoefficient ; NPO, N 330, 
N 500, N 650 eller N 1500. Max
kapac itans 110 pF. Arbetsspän
ning ; 100, 200 eller 500 V = , Q = 
min 500 vid 1 Mc. 

Glas- eller kvartstrimrar 
Verkligt robusta, t i llförlitliga preci
sionstrimrar. linjära, utmärkta. 
högfrekvenskaraktäristika. 
Tempkoefficient ; O± 100, -75±75, 
400±100 eller 500±100 PPM /o C. 
Maxkapacitans 30 pF. Arbetsspän
ning ; 750, 1 000 eller 1 250 V = , 
Q = min 500 vid 1 Mc. 

är ett världsföretag med · fabriker i USA, Canada och 
England och med mer än 6000 anställda. I mer än 35 år 
har Erie tillverkat motstånd och kondensatorer och det 
är naturligt att de kommit att inrikta sin forskning paral
lellt med produktutvecklingen, på olika legeringar av 
metaller, metalloxi'der, grafit, glas, glimmer och kvarts. 
Eries enastående teknik när det gäller att produktions
mässigt behan-dia keramik har öppnat många nya an
vändningsområden. 
Erie har uppnått en ledande position i världen då det 
gäller att tillverka elektronikkomponenter av eller med 
keramik som grundmaterial och med hög tillförlitlighet. 

FILTER 
Erie Filtercon är ferrit-keramiska 
filter som ger passage åt låga fre
kvenser och samtidigt blockerar 
och kopplar bort höga frekvenser, 
dvs låg-pass filter. Extremt effek
tiva att blockera eller dämpa hög
frekventa interferenser. Eliminerar 
parallellresonanstoppar i UHF-om
rådet 100-2000 Mc. Försumbart 
likspänningsfall. 

lOKe 30 Kc 100Kc:300Mc 1Me3Me tOMe l00Mc 
Frekvens 

GENOMFORINGS
och ST AND-OFF
KONDENSATORER 
Med gängade bussningar eller för 
lödning. Keramiskt dielektrikum. 
Rekommenderas för avkoppling i 
robusta appl ikationer. 
Kapacitansområden ; 2-200 pF 
(tempkomp dielektrikum), 50-
8000 pF (Hi-K dielektrikum). Ar
betsspänning ; 500 eller 1 000 V =, 
högre på beställning. 

Arbetsspänning 35, 50. 200, 350, 
500 eller 1 500 V = : Arbetstemp
område _55° till +125°C. 

Erles tillverkningsprogram omfattar 
ett stort antal olika typer av kon
densatorer, alla karaktäriserade av 
den höga kvalitet, som gjort nam
net Erie välkänt över hela världen. 
Kontakta Bäckströms för ytterli
gare upplysningar och broschyrerl 

AB OtiSTA BÄCKSTRÖM TELEFON 540390 
BOX 12089 
STOCKHOLM 12 -ledande l elektronik 
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dubbeltyristorer till marknadens förmånligaste pris! 

1,6A 4-15A 40A 

QUADRAC omfattar ett komplett program 
dubbeltyristorer: 

1,6A, 4 A, 5 A, 7 A, 10 A, 15 A, 40 A. 
200 V, 400 V, 500 V, 600 V, 700 V, 809 V, 900 V. 

QUADRAC finns med eller utan inbyggd tändiod. 

QUADRAC har isolerat hölje. 

NYHETI 
QUADRAC finns nu också med eller utan inbyggd 
stabiliseringsdiod, som kan ge kompensation för 
nätspänningsvariationer. Detta förenklar bl.a. Er 
konstruktion och gör Er tillverkning billigare! 

QUADRAC finns på lager för omgående leverans. 
Kontakta oss gärna om Ni t.ex. snabbt önskar kom
ponenter för provkopplingar. 

SPECI4LN4SK.,..,ER ~B 
GÖTEBORG Box 336, 401 25 Göteborg 1, telefon 031/450360 
STOCKHOLM Box 17001', 10462 Stockholm 17, telefon 08/246850 
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Texas InstrulDents 
gör en pinsalD heloIDvändning 

beträffande MOS. 
Vi har alltid varit ganska negativa mot 

MOS, och vi har ställt oss lite kallsinniga till 
dem som hävdat att det är nästa stora sak i 
vår bransch. 

Vi håller fortfarande inte helt med dem, 
men vi har upptäckt att MOS-tekniken kan 
vara mycket användbar på många sätt. Så vi 
har svalt vår stolthet och börjat marknads
föra den. 

MOS är nog utomordentlig så länge det 
rör sig om ytterst komplexa funktioner i ett 
system där komponenterna bara har med 
varandra att göra. 

Men så snart det blir fråga om kommuni
kation med yttervärlden, blir den inte längre 
lika effektiv, eftersom varje utgång kräver 
sitt eget lilla effektsteg. Så den kan aldrig 
helt ersätta TTL. 
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Men den kan samarbeta med TTL i digitala 
fördröjningsledningar, serieminnen, accumu
latorer och bithastighetsnedbringare för dri
vande av perifera utrustningar etc. 

I sådana sammanhang är den bra. Och 
dessa uppgifter kan fyllas av: Våra dubbla 
16-, 25-, 32-, 50 - och lOD-bits statistiska skift
register. (Och nya typer kommer att introdu -
ceras i mycket hög takt.) 

De har lågt pris och låg effektförbrukning 
per bit och är värda all Er uppmärksamhet. 

Kontakta Texas Instruments Sweden AB, 
Box 17116, 10462 Stockholm 17, tel. : 08 / 
69 02 95 och Ni får all information Ni kan 
behöva om dessa ytterst intressanta kretsar. 

Och vi hoppas Ni överser med vår ändrade 
uppfattning. 
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Vi måste nog 
erkänna att den här 

lilla manicken trots allt har 
en hel del gott i sig. 
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Seltron öppnar 
i Solna 
AB Sellron Teleindustri , AI
vesta, har öppnat ett försälj
ningskontor i Solna. Detta har 
postadressen Box 823, 171 08 
Solna. Telefonnumret är 08/ 
824996. 

Honeywell 
Från Honeywell meddelas att 
företaget vid sitt kontor i Norr
köping upprättat en särskild av
delning för industriella mät
och reglerutrustningar. 

Vidare meddelas att Honey
weil AB som underleverantör 
till Kullenbergs Byggnads AB 
fått i uppdrag att leverera och 
installera regler- och övervak
ningsutrustningen till VVS-an
läggningen i Göteborgs nya 
radio- och TV-hus. 

Luma 
I samband med en omorganisa
tion inom luma har man inom 
företaget bildat en sektor för 
produkter utvecklade ur tunga 
metaller. Det gäller t ex volf
ram- och molybdentråd, som 
skall användas inom industrin 
för framställning av glödlampor 
och vissa elektroniska produk
ter. 

Elektroholm säljer 
hägeffektdioder 
Aktiebolaget Elektroholm har 
utsetts till svensk representant 
för det amerikanska företaget 
Microsemiconductor'Corp. MSC 
har specialiserat sig på till
verkning av högeffektdioder i 
glashölje. 

Två nya agenturer 
till Signaltjänst 
Alarm 
Signaltjänst Alarm AB har ut
setts till representant för dels 
det amerikanska företaget 
Alarmtronics Engineering Inc, 
dels det engelska Burgot Auto
matic Alarms Ltd. Båda företa
gen utvecklar och tillverkar ut
rustningar för inbrottsalarm. 

Ny agentur 
för Tel Inter 
Det engelska företaget Wey
fringe Ltd har utsett Tel Inter 

AB till representant i Sverige. 
Weyfringe tillverkar bl a siffer
tryckare och digitalvoltmetrar. 

Siemens
representation 
Det amerikanska företaget Gen
eral Precision Systems Inc, 
Kearfott Group, representeras 
nu i Sverige av Svenska Sie
mens AB. GP tillverkar bl a 
synkronelement. 

Nya agenturer 
för Technitron 
Acco Gyro, USA, har utsett 
Technitron Sweden AB till ge
neralagent i Skandinavien. 
Acco Gyro tillverkar såväl gy
ron som stabiliseringsplattfor
mar. 

Technitron har dessutom ut
setts till generalagent i Sverige 
och Norge för det belgiska fö
retaget Cobelda SA, som på li
cens tillverkar Hughes Aircraft's 
anslutningsdon. 

Uddeholm 
säljer Arklone 
Uddeholms Aktiebolag har er
hållit försäljningsrätten i Sveri
ge för rengöringssystemet Ar
klone, som utvecklats av det 
stora engelska kemiföretaget 
Imperial Chemical Industries. 

I Arklone-systemet ingår lös
ningsmedel som är grundade 
på fluorklorväten, metoder för 
deras användning samt avfett
ningsapparater m m. Det upp
ges vara lämpligt för rengöring 
av t ex elektroniska komponen
ter. 

Nya Telemekanik
agenturer 
Det franska la Telemecanique 
Electrique, som representeras 
i Sverige av Svenska Teleme
kanik AB, har köpt de båda 
franska företagen Mors-Auto
matisme och Cotec. Telemeka
nik representerar således även 
dessa företag i Sverige. 

Mors-Automatisme tillverkar 
bl a processdatamaskiner, da
tainsamlingsutrustningar och 
fjärrstyrningsutrustningar. Cotec 
har specialiserat sig på nume
riska styrsystem för verktygs
maskiner samt på vibrations
mätare. 

nytt från industrin 

Bergman & Beving 
säljer delar ur 
Beckman·
programmet 
Ny svensk representant för Ce
dar Grove Operations Division 
inom Beckman Instruments Inc 
är Bergman & Beving AB. Föl
jande Beckman-produkter kom
mer att marknadsföras : isola
tions-mätutrustningar, kraftagg
regat för högspänning, 'elektro
niska mätbryggor och automa
tiska komponentmätutrustning
ar. 

Automatic Alarm 
AB Automatic Alarm - tidigare 
AB Automatic Tjuvaiarm - har 
flyttat till nya lokaler. Den nya 
adressen är Alviksvägen 41 , 
161 36 Bromma. Telefonnumret 
är 08/8029 00. 
• Automatic Alarm är svensk 
representant för de,t västtyska 
företaget Telefonbau und Nor
malzeit GmbH, som tillverkar 
bl alarmanläggningar. 

Ri kspol isstyrelsen 
köper bildskärmar 
Rikspolisstyrelsen har från 
Standard Radio & Telefon in
köpt ett antal bildskärmar, typ 
Alfaskop. Dessa skall anslutas 
till polisens centrala datama
skin och användas för avance
rad sökning i dess register, t ex 
personregister, efterlysningsre
gister och fingeravtrycksregis
ter. 

Flygmaterielför
valtningen planerar 
med hjälp av 
datamaskin 
Talab har hos l M Ericsson 
Data AB beställt en datamaskin 
typ ICl 1901A. Talab har näm
ligen i uppdrag från bl a Flyg
materielförvaltningen att med
verka vid tid-, resurs- och 
kostnadsplanering av kompli
cerade projekt, varvid ett data
maskinprogram som är baserat 
på ICl 1900-seriens Pert-sy
stem skall användas. 

Nyheter från Japan 
Från Japan meddelas att japa
nerna i stor skala börjat expor
tera integrerade kretsar till 
USA. Enligt Electronics signe
rade Mitsubishi Electric Corp 

handel 

under september ett kontrakt 
med Westinghouse rörande 
marknadsföring i USA av före
tagets TTl-kretsar i 930-serien. 

Vidare meddelas att nio ja
panska halvledartillverkare har 
bil.dat en sammanslutning, 
EIA-J (Electronic Industries 
Association of Japan), som 
skall utgöra ett samarbetsor
gan för tillverkarna. 

Modulsystem för 
elektronisk vägning 
Modul 44 heter ett nytt instru
mentprogram för elektronisk 
vägning, som introducerats av 
Eliiott-Automation AB, 12612 
Stockholm 42. Programmet om
fattar 11 standard moduler, vil
ket möjliggör praktiskt taget 
all industriell vägning . 

Systemet är användbart både 
för visuell kontroll och långt 
driven automatisering av väg
ningsprocesser. 

Nytt engelskt 
samarbetsföretag 
tillverkar 
magnetband 
RCAs helägda engelska dotter
företag RCA Great Britain Ltd 
har tillsammans med det eng
elska International Computers 
Ltd, ICl, bildat ett samarbets
företag för tillverkning av mag
netband och andra produkter 
med magnetmaterial. Det nya 
företaget heter RCA Magnetic 
Products Ltd och ägs till 75 % 
av RCA Great Britain och till 
25 % av ICL. 

Det nya företaget skall inte 
bara sälja sina produkter på 
den engelska marknaden utan 
även exportera till övriga län
der i Västeuropa. 

Bred Singer-re
presentation för 
Scandia Metric 
Scandia Metric AB har överta
git den svenska representatio
nen för det amerikanska före
taget Gertsch, som tillverkar 
bl a faslåsta mottagare och de
kadtransformatorer för mätän
damål. 

Scandia Metric marknadsför 
nu samtliga produkter från 
Metric-divisionen inom Singer 
Company, dvs produkter från 
Panoramic, Empire, Gertsch, 
Sensitive Research och EMC
Instrumentation. 

ELEKTRONIK 11 -1968 25 



Did You Know 
Sprague Makes Sl Types 
of Foil and Wet 
Tantalum Capacitors? 

FOIL·TYPE 
REOANGULAR 

TANTALEX®CAPACITORS 

Type 3000 polarized 
plain-foil 

Type 3010 non-polar
ized plain-foil 

Type 3020 polarized 
etched-foil 

Type 3030 non-polar
ized etched-foil 

ASK FOR BULLETIN 3650 

SINTERED·ANODE 
REOANGULAR 

TANTALEX® CAPACITORS 

Type 2000 negative 
terminal grounded 

Type 2020 both 
terminals insulated 

ASK FOR BULLETIN 3705A 

FOIL·TYPE TANTALUM 
CAPACITORS TO MIL·C-3965C 

CL20,CL21 tubular 125 C polarized etched-foil 
CL22, CL23 tubular 125 C non-polar etched-foil 
CL24, CL25 tubular 85 C polarized etched-foil 
CL26, CL27 tubular 85 C non-polar etched-foil 
CL30, CL31 tubular 125C polarized plain-foil 
CL32, CL33 tubular 125 C non-polar plain-foil 
CL34, CL35 tubular 85 C polarized plain-foil 
CL36, CL37 tubular 85 C non-polar plain-foil 
CL51 rectangular 85 C polarized plain-foil 
CLS2 rectangular 8SC non-polar plain-foil 
CL53 rectangular 8SC polarized etched-foil 
CL54 rectangular 85C non-polar etched-foil 

SINTERED·ANODE TANTALUM 
CAPACITORS TO MIL·C·3965C 

CLl4 cylindrical, ra" diam. 
CLI6 cylindrical, ra" diarn., threaded neck 
CLl7 cylindrical, lYsN diam. 
CLl8 cylindrical, lYs" diam., threaded neck 
CL44 cup st yl e, uninsulated 
CL45 cup st yl e, insulated 
CL55 rectangular, both terminals insulated 
CL64 tubular, uninsulated 
CL65 tubular, insulated 

If you woulcllika to recaiva copla. of Englneering Bullett ... on anyof the 
&bo" Tantalum Capaclton, or condanaacI catalog c-559 on Industrial 
Paealva Componanta, pi .... till In coupon, clip, and mall without dalay. 

r------------------------------------, 
SPRAGUE WORLD TRADE CORP_ 
Utoquai 41, 8008 Zurich, Switzerland 

D Send Bulletins 3601C, 3602C D Send Bulletin 3705B 

D Send Bulletin 3650 D Send Bulletin 3800 

D Send Bulletins 3700F, 3701 B, 3703, D Send Cata/og C-559 

3710B,3711 

Company ....................................................................... Dept . ........... .................. . 

Attn. Mr. . ................................................................ ...... Title ............................. . 

Address ..................................................................................................................... . 

FOIL·TYPE TUBULAR 
TANTALEX® CAPACITORS 

Type 1100 polarized plain-foil 
Type 1110 non-polarized plain-foil 
Type 1120 polarized etched-foil 
Type 1130 non-polarized etched-foil 
Type 1200 polarized plain-foil 
Type 1210 non-polarized plain -foil 
Type 1220 polarized etched-foil 
Type 1230 non-polarized etched-foil 

ASK FOR BULLETINS 3601C, 3602C 

SINTERED-ANODE 
TUBULAR AND CUP STYLE 
TANTALEX® CAPACITORS 

~~ 
Type 1090 elastomer seal 85 C 
Type 1300 elastomer seal125 C 
Type 1370 hermetic seal 125 C 
Type 1310 85 C industrial-Iype 
Type 1320 85 C vibration-proof 
Type 1330 125 C vibration-proof 

ASK FOR BULLETINS 3700F, 3701B, 
3703, maB, 3711 

SINTERED·ANODE 
CYLlNDRICAL 

TANTALEX® CAPACITORS 

Type 1400 
up to 175 C oper
ation, ra" diam. 

Type 1410 
up to 175 C oper
ation, lYs" diam. 

ASK FOR BULLETIN 3800 

Agent for Sweden: 
Aero Material AB 

Sandborgsväden 50 
122 331ENSKEDE/Sweden 
Tel. 08/492510 Telex 19982 

SPRAGUE 
WORLD TRADE eORp. 
Utoquai 41 , 8008 Zurich Tel. 051 4701 33 

SPRAGUE® 
THE MARK OF RELlAS/UTY 

L ____________________________________ ..J SPRAGUEand®.reregllteredtrademarksoftheSPRAGUE ElECTAICCo. 
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TUNNVÄGGIGA TEFLONRÖR 
o . 

MANGSIDIGT ISOLERINGSMATERIAL 
Elektriska egenskaper: Utomordentliga isolerings
egenskaper - speciellt inom högfrekvens. Mycket låg 
friktionskoefficient. Värmebeständighet upp t ill 2700 

- skadas inte av lödkolv. Genomslagshållfasthet vid 
0,3 mm gods upp till 11 kv. 

Kemiska egenskaper: Kemisk inerta, därför mycket 
lämpliga för alla syror och lösningsmedel. Ingen vid
häftning mot smetande material som lim och tjära. 

Dim~nsioner: Från 0 0,6 x 0 0,3 till 0 82 x 0 79 mm. 

Korta leveranstider 
Är dessa egenskaper något tör Er? Tag gärna kontakt 
med oss för prover och närmare upplysningar. 

Informationstjänst 23 
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Ibland är det 
nödvändigt ... 

11.0 f'UU scA.i..t • • 
Ut; IOU~-V "f,~' • . ' • DC ~;t. ".0 • . 0 

-. o • 

... med digital avläsning 
Philips digitala multimeter PM 2420 förenar en multimeters många möjlig· 
heter med enkel, snab.b och noggrann indikering. Med ett enda vred väljer 
Ni de olika mätområdena för lik· och växelspänning, lik· och växelström 
samt resistans. 

Mätområden : 

Likspänning 100 mV -1 000 V 
likström 1 OO}tA -lCioo mA 
Växelspänning 300 mV - 300 V 
Växelström 3oo}tA - 300 mA 
Resistans 100 ohm..,.... 1 Mohm 
Max noggrannhet 0,5 % 

upplösn. 0,1 mY 
upplösn. 0,1 }tA 
upplösn. 1 mV 
·upplösn:· 1 f'A 
upplÖsn. 0,1 ohm 

Flytande Ingång • Automatisk indikering av polariteten • Ett InatäIlningsvred 
Robust utförande • Pris ·endast 2 450 kr . 

Skriv eller ring för utförliga data . 
Philips Industrielektronik, Mätinstrument, Fack. 
10250 Stockholm 27. Tel . 08/635000 · 
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Analoga multimetrar 
PM 2400 · Polaritetsindikerande. elektra. 
nisk multi meter med universalinstrumen· 
tets och rörvoltmeterns egenskaper i ett 
och samma ihstrument. Pris 595 kr. 
PM 2411 Universalinstrument med dub· 

·belt överbelastningsskydd. Pris 45Q kr. 

PHILIPS 
Industrielektronik 



Hans O östlund 

Elektroflex 
Till chef för det nystartade AB 
Elektroflex har utsetts ingenjör 
Hans O Östlund, som närmast 
kommer från AB Elektroholm. 

Honeywell 
Direktör Sture Edvardsson, ti
digare chef för Centrala Flyg
verkstaden i Malmslätt, har 
knutits till Honeywell som kon
sult. Han kommer att biträda 
vid marknadsförandet av aero
nautiska produkter och militä
ra utrustningar i de skandina
viska länderna. 

Bengt Ando 

Bengt Ando AB 
Chef för det nybildade företa
get Bengt Ando AB är civil
ingenjör Bengt Ando. Ing An
do ansvarade tidigare för 
Svenska AB Philips marknads
föring av läromedel. 

Seltron 
AB Seltron Teleindustri, Alves
ta, har utsett ingenjör Karl Gö
ransson att ansvara för mark
nadsföringen av företagets pro
dukter. 

Använd Siemens gasfyllda 
överspänningsskydd vid: 
• Atmosfäriska överspänningar och uppladdningar 
• Överspänningar genom influens från kraftledningar 

. • långa linjer i utrustningar för telekommunikation, mät-
värdeöverföring, automatisk fjärrstyrning etc. 

• Inre överspänningar i apparater, färgbildrör etc. 

lätt att montera. Direkt inlödning möjlig. Små dimensio
ner. leverans från lager. 

Tag kontakt med sektion TK, Svenska Siemens AB, Fack, 
10435 Stockholm 23. Tfn 229640, rikstfn 081229680. 

Ingwar Cassel 

AB Nordqvist & Berg 
Art director Ingwar Cassel har 
anställts som PR-chef inom AB 
Nordqvist & Berg. Herr Cassel 
har tidigare varit verksam som 
konsulterande industriell de
signer. 

Ingenjör Göransson kom
mer närmast från AB Nordqvist 
& Berg, där han ansvarat för 
försäljningen av SGS-Fairchilds 
halvledarkomponenter. 
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Gunnar Odenram 

Areneo 
Direktör Gunnar Odenram har 
utsetts till chef för den tek
niska avdelningen vid Arenco 
Electronics AB i Vällingby. 
Han upprätthåller t v även be
fattningen som VD för Arencos 
dotterföretag Swedish Comput
er AB i Göteborg. 

Oltronix 
Ingenjör Olof Martinsson har 
anställts vid Oltronix AB som 
marknadsdirektör. Han var ti
digare verksam inom SGS
Fairchild AB som försäljnings
chef för Skandinavien. 
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H.5E:HURTER Flu 

®-Märkt säkringshållare-FEB 
Beröringsskyddad 

Naturlig storlek 

Typ Fl:S 1701/1702 

[IDJ
'3~' 0012-1. 
+ Of . 
. " . . Ili 

utan med 
vridskydd 

Enda i marknaden förekommande säkringshållaren, som god
känts av Semko för utvänd ig montering i panel m ed rätt att 
bära S-märke. Provad enligt IEC norm 32C (Central Office) 5 

Material: Polyester, anslutning, förtent mässing Övergångsmotstånd : ~ 3m11 

Avsedd för finsäkring 5 x 20 mm 
O t t o d torr > 15 G 11 Isolabonsmo S an : fuktig > 10 M 11 

Märkspänning : 250 v, 50 Hz Krypavstånd : 5 mm 

Märkström : 10 A Provspänning: 3000 V,50Hz,1 min 

Lagerföres 
Generalagent 

STÅHLBERG & NILSSON AB S n 
Långsjöv.51 A, Box 25, 12521 ÄLVSJÖ 1, Tel. 08/995610, 993305, 998040 

Kontakten för ledande produkter 
Informationstjänst 26 
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Nya ideer 
• 'Inom 
hemelektroniken 
Pröva General Electric's kompletta 
serie monolitkretsar i plast-D-kåpa . 
Prisbilliga och tillförlitliga . 

Utnyttja serien PA 237 med 
9-27 V spänningsmatning för 
varierande applikationer. 
PA 237 är en audioförstärkare på 
kisel / monolit-bas, som kan spara 
kostnader i olika applikations
sammanhang. Den förstärker 8 mV 

3 

,.-_+-_-?--t-__ +24V 

5 

insignal till 2 W kontinuerlig 
uteffekt med med låg distorsion . 
Motkoppling kan lätt införas i 
förstärkaren för inställning av 

stabilitet, in / ut-impedans och 
känslighet. Motkopplingsnät av 
AC- och DC-typ används för att 
ge högsta möjliga 
frekvensstabilitet och lägsta 
möjliga temperaturdrift. Använd 
därför PA 237 i bandspelare, 
FM-mottagare, TV-mottagare och 
dikteringsutrustningar. 

Testa GE:s prisbilliga 1 W 
audioförstarkare i olika 
hemelektronikapparater. 
GE:s PA 234 monolitkrets lämnar 
1 W kontinuerlig uteffekt i 22 
ohms last, med 22 V spännings
matning. Det låga priset och det 
ringa antalet diskreta komponenter 
- lägst bland marknadens 
audioförstärkare - gör att PA 234 
blir det mest ekonomiska 
alternativet när det gäller att välja 
en 1 W audioförstärkare. 
Användningsområden : från 
diktafoner till TV/AM/FM
mottagare. 

Prisbillig integrerad krets med 
80 dB förstärkning för Ijud-MF 
i TV-mottagare. 

GE:s 12 V M F-förstärkare/ 
diskriminator har hög 
AM -undertryckning och 
förstärkning och synnerligen god 
ljudåtergivning. Den integrerade 
kretsen PA 189 arbeter på 4,5 
MHz eller 10,7 MHz. Förstärk
ningen är 80 dB vid 4,5 MHz och 
200 /lV insignal. 
PA 189 har 5 MHz band bredd och 
passar därför de flesta 
hemelektronikapparater, t. ex. 
begränsare och detektor i 
MF-delen i TV-mottagare, 
audioförstärkare, 
FM-radioenheter och 
referensoscillator i färg-TV
mottagare. 

PA 189 i kombination med G E:s 
PA 237 2 W audioförstärkare är en 
utmärkt och prisbillig ljuden het 
för TV-mottagare. 

En integrerad krets med hög 
förstärkning lämplig som 
audioförförstärkare eller 
operati o nsfö rstä rka re. 
GE PA 230 är en 
småsignalförstärkare som är 
speciellt avsedd att användas som 
förförstärkare eller 
operationsförstärkare. För 
" open-Ioop" - förstärkningen kan 
anges som typiskt värde 7 .000 
ggr, max-värde 12.000 ggr. 
Också PA 230 har 
kortslutningssäker utgång, lågt 
brus och synnerligen hög 
känslighet. 

G E N E R A L • E L E C T R I C· 
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Använd PA 230 i t. ex. 
kassettbandspelare, hifiutrust
ningar, dikteringsapparater och 

, . 

över huvud taget all audiou
trustning där hög 
ingångskänslighet och till
förlitlighet är väsentliga krav. 
G E erbjuder också en prisbilligare 
version av PA 230: PA 238, en 
operationsförstärkare med 
utvidgat arbetstemperaturområde 
(- 55 till 110') ± 6/12V 
spänningsmatning s.amt 
kortslutningsskydd. 
G E har även ett stort sortiment 
kiselplanartransistorer : 
förstärkare för låga och höga 
nivåer, HF-förstärkare, 
Darlingtonförstärkare i 
monolitutförande, eHekttransistorer 
För ytterligare information om 
General Electric's program med 
integrerade kretsar skriv till : 
International General Electric AB ., 
Solna Torg 8, Solna. 
General Electric Ca., 
Dept. 40-17PP, New York 10016 
USA. 
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SECURITASF RETAGEN 
-effektiv bevakning 
med modern teknik 

, 

VI FINNS PÅ 130 ORTER I SVERIGE 
AB SECURITAS ALARM är det tekniska 

företaget i Securitasgruppen som också omfattar 

SVENSK NATTVAKT 08/247800 STÄDERNAS VAKT 060/150705 

FÖRENADE VAKT 040/74500 VÄSTSVENSKA VAKT 031/174190 

SECURITAS ~IIII~ SI.YLLE::':~: 
Il ............... I~ 10245 STOCKHOLMS 

AB SECURITAS ALARM Tel 08/233330 

Informationstiiinst 28 
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DC MOTORS 

Why not have Clifton Quaiity in the next DC Motors 
you buy? 

You'II find a wide- variety of slzes and types in the 
Clifton line. In addition to slzes 8, 9 and 13, there 
are governed DC Motors, gearhead DC Motors, DC 
Motors with filters . 

Clifton DC's have been especially designed for long 
life and reliability Brush life is up to 1000 hrs. de
pend ing on the application. Yet, for all their qualily, 
Ihese molors are competil ivelypriced . r---
NEWI FREEI DC MOTOR BROCHURE 

Write or call : 

LIUon Precision Produets Ine. 
Postbox 7277, 103 85 Stockholm 7 

Tel. 11 4390 

DC 
MOTORS 

Informationstjänst 29 
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Även Ni borde använda 

KOMPONENTER 
från 

EICHHOFF 
här visar vi en del av deras 
produkter 

• miniatyr-reläer 
• spindel motstånd 
• småtransformatorer 

1-80 VA 
• kontaktdon 22-154 pol. 
• sumrar 
• kondensatorer och stör-

ningsskydd 

samtliga enheter med 
lödanslutning eller för tryckta 
kretsar 

Vi sänder gärna datablad med 
ytterligare information. 

Generalagentur: MEH KS " Co AB 
Jacob Wesllnsgatan 2, 
11220 Stockholm K. Tel. 08/507009 
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SKANDINAVISKA 
TELEKOMPANIET A8 

Henry & Thomas P. I E E 
genomfiiringar och 
lödstöd ' 
Genomföringar 

Typ L1 L2 Chassi-
håi tjocklek 

~ 
2300/1 8.7 19.00 4.00 0.90-2.03 

L 2 2300/2 8.7 22.20 4.00 0.90-2.03 
2300/3 8.7 25.40 4.00 0.90-2.40 
2900/1 8.7 19.00 3.20 0.90-2.03 
2900/2 8.7 22.20 3.20 0.90-2.03 
2900/3 8.7 25.40 3.20 0.90-2.40 

12000 5.7 13.50 4.00 0.90-2.03 
12100 5.7 13.50 3.20 0.90-2.03 
12200/1 5.1 11.10 2.40 0.90-1.20 
12200/2 5.4 12.70 2.40 1.25-1 .60 
12200/3 5.6 14.30 2.40 1.65-3.00 
12200/4 6.7 15.90 2.40 1.25-1.63 
12200/5 5.0 11.10 2.00 0.90-1.63 
12200/6 3.6 7.53 1.60 0.50-0.70 

Lödstöd 

Typ L1 L2 Chassi-
håi tjocklek 

2200 8.7 15.80 4.00 0.90-2.10 if] 2400 8.7 15.80 3.20 0.90-2.10 
L 2 

12300/1 5.1 7.53 2.40 0.90-1.20 
12300/2 6.7 10.80 2.40 0.80-2.35 
12300/3 3.6 5.34 1.60 0.50-0.70 

. 

• Vid monteringen insättes först buss
ningeln i chassihålet, därefter införes 
stiftet. Härvid expanderar bussning
en som fixeras till chassit. Teflonet 
flyter in i stiftets midja vilket på så 
sätt blir fixerat axiellt. Denna kon
struktion ger speciellt god stabilitet 
i sidled. 

• Bussningen är utförd av högklassig 
teflon. 

• Stiftet av mässing, försilvrat. 

• Flertalet type~ har NATO-kodifierats. 

SKANDINAVISKA 
TELEKOMPANI.T A8 
Valhallavägen 114 • Stockholm () 

'mi Tel. 08/63 52 60 .~. . 

Informationstjänst 31 
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presenterar 

Ohmites reläprogram 

Ohmites reläprogram har samma noggranna 
tillverkning och hårda kvalitetskrav för vilket 
Ohmites produkter har blivit berömda. 

• Lik- och växelströmsreläer 

• Finns för 6,12,24,110 och 220 volt 

• Kontakterna är utförda av guld, fin silver 
eller silver-cadium to r olika belastningar 

• Samtliga reläer är testade med 1500 volt 
mellan alla anslutningar och jord 

• Finnsäven provadeenligtU.S. Mil-normer 

• Tillverkas i dammskyddande utföranden 
och hermetiskt tillslutna (chock och vi bra
tionståliga) 

• . Special reläer för olika anslutningar 
Reläer för tryckta kretsar 
Plug-In reläer med socklar 

• Ohmite tillverkar »skräddarsydda» reläer 
för Ert ändamål 

• Kontakta oss och begär katalog 

U~~I~T!c~'! 
KRONOBERGSGATAN 19 • TEL. 520685 
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i 
SlEMENS 

Alla heter BC 107 
men det finns skillnader 

Fabrikat A 

Fabrikat C Fabrikat D 

Det är svårt att från dessa bilder bedöma vilket fabrikat man bör välja. 
En teknisk jämförelse ger besked om de olika transistorernas kvalitet och 
tillförlitl ighet. 
För närmare upplysningar om Siemens Be-transistorer - kontakta 
Svenska Siemens AB, sektion TK (Telekomponenter), Fack, 
10435 Stockholm 23. Tfn 229640, rikstfn 08/229680. 

Fabrikat B 

Siemens 

Räkna vid varje jämförelse 
med Siemens BC-transistorer 

Informationstjänst 33 
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Företagare! 
Ett förs·· engs-

paket för Er! 
En heHörsäkringför Ert företag 

(industri eller verkstad li ett paket! 
Vad innebär nu den här nya helförsäkringen för Ert företag? 
Framförallt två saker, om vi ser det hela i stort. 
För det första: ett betydligt mer omfattande försäkringsskydd. 
Självfallet ingår de vanliga försäkringarna brand, vatten, 
inbrott och ansvar. Ert'för~tag kan nu helförsäkras. 
För det andra: väsentligt förenklade försäkringsvillkor. 
Allt i paket. Det betyder bekvämare hantering och 
bättre överskådlighet. 

Speciella . fördelar : 

Automatiskt Index-och InvesterIngsskydd 
Investerings- och indexklausul ger automatisk trygghet 
vid förändringar under försäkringsåret. Ingen risk för under
försäkring med andra ord. 

Väsentligt utökat skydd vid driftsavbrott 
Försäkringen täcker nu hos oss nära nog alla de olika former 
av avbrott som kan tänkas ge Ert företag förluster. Några 
nyheter. Strömavbrott t.ex. Liksom avbrott hos leverantör 
och kund eller avnämare som Ni har leveransavtal med. 
Avbrottsförluster i form av inkomstminskning och extra 
kostnader ersätts. 

Förbättrat bortaskydd 
Försäkringen ger Er skydd intill 50.000 kronor för all för
säkrad egendom som tillfälligt förvaras på annan plats. 

Kunders och anställdas tillhörigheter 
Automatiskt försäkrade. 

Från oss fyra 
Bakom den nya helförsäkringen står fyra av landets ledande 
försäkringsbolag: Allmänna Brand, Hansa, Trygg-Fylgia 
och Vegete. Tillsammans är vi idag försäkringsgivare till 
mer än en tredjedel av företags sektorn. Det förpliktar! 
Med våra gemensamma resurser och erfarenheter samverkar 
vi i ett kort- och långsiktigt utvecklingsarbete. Detta tar sikte 
på att ge våra kunder rationella försäkringar och högklassig 
service. 

Allmänna Brand Hansa Trygg-Fylgia Vegete 
Informationstjänst 34 



elektronik 
I TEORI OCH PRAKTIK 

Time-sharing - datakraft för alla, 
även för elektronikingenjören 
Att datamaskinen är ett värdefullt hjälpmedel vid konstruktions- och utvecklingsarbete är numera allmänt be

kant. Många ingenjörer, angelägna att använda detta nya hjälpmedel, har dock hindrats av olika skäl. Antingen 

har det egna företagets datamaskin huvudsakligen använts för administrativa ändamål, vilket resulterat i långa 

väntetider för de tekniska beräkningarna, eller har kostnaderna varit för höga och programmeringsarbetet för 

svårt. 

Time-sharing - tidsdelning - är lösningen på detta problem. Time-sharing möjliggör för flera personer att sam

tidigt på olika platser och oberoende av varandra använda en och samma datamaskin. 

Vid time-sharing sker datamaskinberäkningarna i reell tid och i form aven dialog mellan användare och data

maskin. Användaren förser datamaskinen med uppgifter eller skriver meddelande till den från sin terminal, som 

vanligen är en elektrisk skrivmaskin, ansluten till datamaskinen. 

Time-sharing lämpar sig mycket väl för tekniskt-vetenskapliga beräkningar och terminaler för time-sharing har 

sin givna plats såväl hos mindre konsulterande ingenjörsfirmor som hos konstruktions- och utvecklingsavdelning

arna vid större företag. 

Vi är nu på väg att få omspännande distributionsnät för datakraft per abonnemang och i dagarna invigdes i 

Stockholm den första svenska datacentralen - försedd med en datamaskin från Bull General Electric - med möj

lighet till time-sharing för 130 abonnenter via det allmänna telefonnätet. Aven andra datamaskintillverkare plane

rar eller är på väg att införa motsvarande möjligheter till time-sharing. 

Det är således redan idag möjligt att till ett moderat pris få tillgång till datakraft. Använd denna möjlighet 

att utnyttja datamaskinen i konstruktionsarbetet. Det ko mmer att löna sig. 
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Elektronisk apparatur 
för larm- och övervakningssystem 

Automatiska system för övervakning och kontroll och för utlösning av 
larm ersätter i allt större utsträckning den manuella bevakning som man 
tidigare varit hänvisad till. Elektronisk apparatur utgör en väsentlig del i 
många automatiska bevakningssystem. I denna artikel ges exempel på 
olika användningsområden och på utrustningar som utvecklats för detta 
ändamål. 

UDK 658.284 
O O I moderna samhällen används auto
matiska system för kontroll, övervakning 
och larmutlösning inom praktiskt taget alla 
verksamhetsområden. De senaste årens 
framsteg inom elektroniken och dataöver
föringstekniken har i hög grad påverkat 
utvecklingen av sådana system. Det är nu
mera tekniskt möjligt att från en enda 
larmcentral övervaka en hel storstad, inte 
bara med avseende på brand- och tjuvlarm 
utan även när det gäller att övervaka re
na serviceinrättningar såsom vatten- och 
gasverk, värme- och elcentraler osv. 

Övervakningssystem som används i sam
band med automatiska tillverkningsproces
cer in{)m industrin berörs inte i denna ar
tikel. Inte heller berörs sådana system som 
används för övervakning inom sjukvården, 
även om en del av de utrustningar som 
beskrivs nedan i princip kan användas även 
för sådana ändamål. 

De övervaknings- och larmutrustningar 
som behandlas i det följande har i stort 
sett två huvudfunktioner att fylla. Den ena 
är av kontrollkaraktär, t ex kontroll av 
personal som passerar in och ut på arbets-

platser, kontroll av frysdiskar i varuhus, 
av pannor i värmecentraler osv. Den andra 
huvudfunktionen är att med hjälp av t ex 
tjuvlarm och brandlarm förhindra avsikt
lig eller oavsiktlig skadegörelse. Inom 
exempelvis stora industribyggnader och va
ruhus, där man vill ha både brand- och 
tjuvlarm och dessutom kontroll av många 
olika funktioner, kan övervakningssystemen 
bli mycket komplexa och innehålla en 
mängd olika typer av detektorer och gi
vare. 

I system för kontroll av temperatur, 
tryck, nivåer osv väljs givare som är lämp
liga för de funktioner som skall kontrolle
ras. För bevakningssystem, t ex tjuvlarm
anläggningar, kan man ha ljud- och vibra
tionsdetektorer, fotocelldetektorer, ultra
ljuddetektorer osv. Även special-TV an
vänds i stor utsträckning för bevakning. 
Vilken typ av givare som bör väljas beror 
helt på förhållandena i den lokal som 
skall bevakas. En ljuddetektor kan vara 
mycket effektiv i en »tyst» lokal men helt 
oanvändbar i en lokal där man normalt 
har en hög och kanske även kraftigt varie
rande bullernivå. För att bevakningen skall 

Fig 1. Interiö r från den larmstation som Securitas Alarm AB har i Stockholm . 

. 38 ELEKTRONIK 11 - 1968 

bli effektiv kan det i många fall vara nöd
vändigt att ha flera olika typer av detekto
rer. 

Enligt experterna på detta område är 
det ingen svårighet att konstruera högkäns
liga övervakningssystem som utlöser larm 
t ex vid inbrott i en lokal. Det stora pro
blemet är att konstruera system som inte 
i tid och otid utlöser falskt larm och till
kallar polis eller vaktpersonal i onödan. En 
larmanordning som placeras i eller utanpå 
ett kassaskåp bör således - om den skall 
vara effektiv - inte utlösa larm om en stä
derska t ex råkar slå mot kassaskåpet med 
en sopborste, även om slaget är mycket 
hårt. Däremot skall larm utlösas även vid 
mycket svaga ljud eller vibrationer som 
uppstår om någon obehörig försöker på
verka skåpets låsmekanism. 

För att lösa dessa problem har man för
sökt fastställa vad som är typiska s k in
brottsljud. De ljud som uppstår när en 
glasruta krossas, när en trädörr bryts upp, 
väsandet från en skärbrännare osv har 
analyserats för att man skall kunna kon
struera detektorer som är speciellt känsliga 
för dessa ljud men inte för andra. Svårig
heterna ligger i att ljud av »inbrottskarak
tär» kan förekomma även under normala 
förhållanden i exempelvis industrilokaler. 
I de mest avancerade larm utrustningarna 
som utvecklats på senare tid har man 
emellertid kommit mycket långt när det 
gäller att diskriminera ur larmsynpunkt 
oväsentliga ljud. 



Det största svenska företaget inom den 
här berörda branschen är AB Securitas 
Alarm, som har sitt huvudkontor i Stock
holm. Företaget har centralaiarmstationer i 
Stockholm, Göteborg och Malmö samt 
jourcentraler på ett flertal andra platser. 
Till larmcentralen i Stockholm, se t ig 1, är 
mer än 4 000 larmanläggningar anslutna. 

Stockholmsstationen betjänas, utom av 
utryckningspersonalen, normalt av tre per
soner. Antalet larm per dygn varierar in
om vida gränser; flertalet av dem är in
brotts- och överfallslarm. Securitas egen ut
ryckningspersonal ertappar varje månad 
ett dussintal inbrottstjuvar utom dem som 
polisen griper med ledning av larm som 
registreras i Securitas central. Larmsigna
lerna överförs i de flesta fall till centralen 
via fasta trådförbindelser eller robottele
foner. 

Automatisk portvakt 
AB Securitas system Securicoll är i prin
cip en automatisk portvakt som består av 
avläsningserrheter, en centralenhet och en 
utskrifts enhet, se tig 2. Utrustningen »be
stämmer» vilka som inte får passera, den 
öppnar portar och dörrar för dem som får 
passera och registrerar även automatiskt 
passertid och identitet. 

I Securicoll-systemet används identitets
kort med hål, som är arrangerade i vissa 
mönster. För varje identitetskort finns dess
utom err sifferkombination som endast kor
tets ägare känner till. För att den port 
eller dörr som bevakas av systemet skall 
öppnas, måste kortet stoppas in i en av
läsnings enhet, se tig 3, och sifferkombina
tionen slås in på en fingerskiva eller knapp
sats av i stort sett samma typ som finns 
på telefoner. Ett identitetskort kan således 
inte utnyttjas aven obehörig som inte kän
ner till sifferkombinationen. 

Larmofon 
Gylling Teledata AB har utvecklat ett 
övervaknings- och larmsystem som kallas 
larmofon. Systemet består av givare, sända
re och mottagare som kan användas i oli
ka kombinatiorrer, se tig 4. 

Om det inte krävs individuella rappor
ter från olika givare kan sändaren vara av 
enkodstyp. Givarsignalerna kan då om så 
önskas matas även till en larmtablå, som 
anger orsaken till larmet. Om man redan 
i mottagarteleforren vill veta orsaken till 
larmet används en flerkodssändare. Lar
mofonen kan sända upp till 99 999 olika 
koder som ställs in i förväg. Såväl sändar-

C E N TRAL
ENHET 

KLART EXT
SKRIVARE 

Fig 2. Exempel på automatiskt system fö r identitetskontrol l med avläsn ingsenheter vid de 
portar och dörrar som bevakas. 

Fig 3. Avläsningsenhet för kortkontroll och knappsats för registrering av den personliga .... 
koden. ,... 
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Fig 4. Från vänster visas larmofonsändare, nätaggregat och larmofonmottagare. 

Fig 5. Vibrationsdetektor monterad på kassaskåpsdörr. 

Fig 6. Detectalarmenhet för anslutning av upp till 60 detektormikrofoner och 10 avstör
ningsmikrofoner. 
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som mottagartelefonen kan användas på 
vanligt sätt även när larmofonen är an
sluten. Vid larm bryts eventuellt pågående 
samtal. 

Larmmottagaren kan vara antingen en 
vanlig telefon eller en skrivande larmofon
mottagare, som ansluts till telefonen och 
som skriver ut larmkoden på en remsa. 

Robottelefon 
AB Securitas robot telefon Securitell ringer 
vid larm utlösning automatiskt upp ett eller 
flera telefonnummer och informerar i klar
text om orsaken till larmet. Apparaturen 
kan anslutas som sidoapparat till en van
lig telefon. 

I Securitell ingår en tvåkanals bandspe
lare med ett ändlöst tonband. På den ena 
kanalen inspelas styrsignaler för telefon
nummer, nummerskiftning, stopp och åter
gång till startläget. Den andra ljudkana
len används tör in- och avspelning av de 
meddelanden som skall lämnas till mot
tagaren. 

Till utrustningen kan olika typer av gi
vare anslutas, t ex termometrar, nivåindi
katorer, ström- eller spänningskännande re
läer och hydrostater. 

Elektronisk vibrationsdetektor 
L M Ericsson Telemateriel AB har ut
vecklat en elektronisk vibrationsdetektor 
för övervakning av kassavalv, kassaskåp och 
liknande. Detektorn, se tig 5, arbetar inom 
frekvensområdet 5-20 kHz och registrerar 
de vibrationer som vanligen uppstår vid 
borrning, sågning osv i samband med in
brottsförsök. Däremot registreras inte stör
ljud med lägre frekvenser, t ex trafikbul
ler. 

Detektorn består aven mikrofon, en 
transistoriserad förstärkare och två reläer. 
En 10 kHz övervakningssignal matas kon
tinuerligt till mikrofonen. Om denna signal 
bryts vid fel på detektorn eller om någon 
avsiktligt försöker sätta den ur funktion 
utlöses larm. 

Utöver den inbyggda mikrofonen kan 
fem yttre mikrofoner anslutas till detek
torn. Såväl detektorn som tillsatsmikrofo
nerna drivs från 12 eller 24 V batteri. 

Detectalarm 
Alarmtronics Engineering Inc, USA, 
(svensk representant Signaltjänst Alarm 
AB, Stockholm) tillverkar en tjuvlarm
utrustning som kallas Detectalarm. En 
mindre version av apparaturen har en mik
rofon inbyggd i själva panelen och ytter
ligare en mikrofon kan anslutas. Till den 
större modellen av apparaturen, se tig 6, 
kan upp till 60 mikrofoner och ett tiotal 
avstörningsmikrofoner anslutas. 

Detectalarm är i huvudsak en elektro
nisk l j uddetektor för registrering av luft
buret ljud inom frekvensområdet 1-5 kHz, 
men apparaturen har även ett flertal andra 
funktioner. Ett förenklat blockschema visas 
i tig 7. 

I rum där inga störljud förekommer kan 
detektorn utnyttjas utan att avstörnings-



... 

Audioutgang 

Fig 7. Förenklat blockschema för Detectalarm. 

kanalen är inkopplad. I rum där det nor
malt förekommer vissa störande ljud, som 
inte får påverka detektorn så att larm ut
löses, utnyttjas avstörningsmikrofoner som 
balanserar ut dessa ljud. Detektordelen och 
avstörnings d elen är uppbyggda på likartat 
sätt men kopplade så att signalerna från 
de båda signalvägarna tar ut varandra vid 
grinden, se blockschemat. Förstärkningen: j 

detektordelen och avstörningsdelen kan 
regleras individuellt, och dessutom kan 
förstärkningen regleras individuellt i varje 
mikrofon. Det är således möjligt att an
passa avstörningen: efter den normala bul
lernivån i varje rum som övervakas av 
larmsystemet. 

Till apparaturens audioutgång kan man 
ansluta en bandspelare som startar och 
stoppar automatiskt och som registrerar 
de ljud som utlöst larmet. 

De tre ingångarna märkta In l-In 3 
kan utnyttjas t ex för följande funktioner. 

In l Anslutning av larmslinga för be-

Flg 8. Rökdetektor tillverkad av Securitas 
Alarm AB. 

vakning av dörrar m m. Slingan 
är normalt sluten. Om den bryts 
via en kontakt när en dörr öppnas 
utlöses larm. 

In 2 Anslutning av mikrobrytare, tidur 
eller liknande så att kretsarna före 
ackumulatorn kopplas bort vid 
önskad tidpunkt. 

In 3 Anslutning av kontakt för larmut
lösning, t ex om någon obehörig 
försöker öppna panelen. 

Detectalarm drivs normalt från nätet, 
men om nätspänningen bryts kopplas ap
paraturens egna batterier in automatiskt. 
Om även batterispänningen faller bort in
kopplas en larmklocka, som får spänning 
från ett separat batteri. 

Rökdetektor 
De flesta automatiska brandlarmsystem har 
hittills varit uppbyggda med värmekänsliga 
detektorer som utlöser larm när tempera
turen kring detektorn överstiger ett visst 

värde. I vissa industri- och lagerlokaler 
stiger emellertid temperaturen vid en brand 
så långsamt att larm utlöses först sedan 
branden fått alltför stor spridning. AB Se
curitas Alarm har därför utvecklat en rök
detektor som normalt utlöser larm på ett 
betydligt tidigare stadium än vad en vär
medetektor gör. Rökdetektorn används i 
kombination med en värmedetektor, som 
utlöser larm om temperaturen stiger till 
70°C utan att rök utvecklas. 

Rökdetektorn, se tig 8, har beteckningen 
47JP. Det är en jondetektor som på elek
trisk väg »känner» förekomsten av positiva 
joner. Detektorn består aven öppen och 
en: sluten kammare, i vilka luften gjorts 
svagt elektriskt ledande med hjälp av ett 
radioaktivt preparat. Det radioaktiva äm
net är inneslutet i ett glasrör som sticker 
in i de båda kamrarna. Detektorns käns
lighet kan justeras kontinuerligt genom att 
röret förskjuts i axiell led. 

De båda kamrarna ingår i en bryggkopp
ling. När rök tränger in i den öppna kam-

Flg 9. Larm- oc\:! övervakningssystem med insticksenheter. 
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maren ändras luftens ledningsförmåga, 
varvid bryggan kommer i obalans och larm 
utlöses i den centralapparat till vilken de
tektorn är ansluten. Larm indikeras även 
med en signallampa på själva detektorn. 

Larmutrustning i modul uppbyggnad 
Ett larm- och övervakningssystem i modul
uppbyggnad tillverkas av Wiischer AG, 
Schweiz. (Svensk representant Ingenjörs
firma Harry Hansson, Enebyberg.) Appa
raturen är uppbyggd av insticks enheter, se 
tig 9. Upp till 999 larmenheter kan ingå 
i systemet. 

Systemet kan kombineras med akustiska 
eller optiska larmanordningar, och upp' 
mätta värden kan även registreras på skri
vare. Eftersom ett stort antal olika typer 
av givare kan utnyttjas är apparaturen 
användbar inte enbart som larmsystem 
utan även för övervakning av tryck, tem
peratur osv. Apparaturen kan även använ
das för att styra den process som överva
kas. 

Ultraljuddetektorer 
Ultraljuddetektorer för inomhusbevakning 
tillverkas av bl a AB Securitas och det 
engelska företaget Burgot Automatic 
Alarms Ltd. (Svensk representant Signal
tjänst Alarm All. ) Dessa detektorer arbe
tar enligt Doppler-principen och registre. 
rar, på samma sätt som en radar med 
MTI (Moving Target Indicator), enbart 
rörliga »mål». 

Fotocelldetektorer 
Fotocelldetektorer har tidigare haft vissa 
begränsningar så tillvida att man kunnat 
sätta dem ur funktion t ex genom att rikta 
en ficklampa mot fotocellen. Burgot Auto
matic Alarms Ltd har nu utvecklat en ny 
typ av fotocelldetektor med modulerad 
ljusstråle. Eftersom man inte med enkla 
medel kan simulera ljussignalen är det 
praktiskt taget omöjligt att sätta en sådan 
detektor ur funktion. Sändaren i detektorn 
består aven vanlig glödlampa och räck
vidden är ca 20 m. 

Ljuddetektor med dekadräknare 
Burgot tillverkar också en ljuddetektor 
med dekadräknare. Den registrerar luftbu
ret ljud och är avsedd huvudsakligen för 
bevakning av kassavalv. När detektorn 
»räkn'at iD» ett visst antal pulser utlöser 
den larm, oavsett hur långt uppehållet 
mellan pulserna är. Vid en enstaka mycket 
kraftig puls, t ex från en sprängladdning, 
utlöses larm omedelbart. 

Tryckavkännande bevakningssystem 
Westinghouse, USA, tillverkar en tryckav-
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Fig 10. Mottagarcentral för HDC fjärrkontrollsystem. 

kännande bevakningsutrustning som kallas 
Periguard (svensk representant Nordisk 
Elektronik AB, Stockholm). Tryckdetek
torn i systemet består av två vätskefyllda 
slangar som läggs parallellt i en slinga 
runt det område som skall bevakas. Varje 
slangsektion kan vara upp till 225 m lång. 
Slangarna grävs ned i marken på 35-40 cm 
djup och de uppges kunna avkänna tryck
förändringarna, t ex när en person passe
rar, oavsett markens beskaffenhet. 

System för övervakning av 
värmeanläggningar 
Hillberg Distance Controi i Gävle har ut
vecklat ett system för overvakning av vär
meanläggningar. I systemet, som mark
nadsförs av Svenska Esso AB, ingår en 
mottagarcentral, se tig 10, till vilken ett 
stort antal övervakningsutrustningar kan 
anslutas. Som exempel kan nämnas att Sö
dertälje stad installerat 53 anläggningar 
för övervakning av värmepannor i kommu
nala byggnader. 

Systemet, som kallas HDC-fjärrkontroll, 
har givare som utlöser larm vid för låg 
vattennivå i värmesystemet, vid för hög 
eller för låg temperatur, när en brännare 
eller pump sätts ur funktion osv. Dessutom 
kan oljenivån i bränslecisternen avläsas. 
Den sistnämnda funktionen är av stor be
tydelse även i ekonomiskt avseende. Olje
leverantören kan i god tid se när och var 
oljepåfyllning behövs och oljeleveranserna 
kan således läggas upp mera rationellt. 

HDC-fjärrkontroll är självövervakande, 
vilket innebär att ledningsfel eller en fel
aktig givare omedelbart utlöser larm. 

Ekonomiska aspekter 
Flertalet av de system som här beskrivits 

säljs i allmänhet inte. Leverantörerna hyr 
ut systemen, vanligen mot en viss instal
lations- eller anslutningskostnad och en 
fast årsavgift. Systemleverantörerna svarar 
också för rutinkontroller och edorderlig 
service. Kostnaderna beror naturligtvis i 
hög grad på hur stora system som instal
leras, dvs antal bevakningsställen, antal 
funktioner som skall kontrolleras osv, men 
även på antalet abonnenter för en viss typ 
av övervakning. Om exempelvis samtliga 
värmeanläggningar i ett stort samhälle kan 
övervakas från en enda central kan kost
naderna nedbringas avsevärt. På längre 
sikt blir kostnaden för ett automatiskt över
vakningssystem under alla förhållanden be
tydligt lägre än kostnaden för manuell be
vakning. 

Utvecklingstendenser 
De system och utrustningar som här be
skrivits utgör endast en del av dem som 
finns på marknaden. Utvecklingen inom 
denna bransch går mycket snabbt och 
många företag arbetar med utveckling av 
helt nya system och förbättring av dem 
som redan finns. 

Larmsignalerna från bevakningsplatsen 
till larmcentralen överförs vanligen via fas
ta trådförbindelser, och kostnaden för des
sa utgör i många fall en stor del av den 
totala kostnaden. I stället för att ha en se
parat trådförbindelse från varje övervak
ningsställe försöker man alltmer att pla
nera överföringsnäten så att en gemensam 
överföringskanal kan utnyttjas för flera 
övervakningsanläggningar. I framtiden 
kommer även radiolänkförbindelser att ut
nyttjas i allt större utsträckning i stället 
för eller som komplement till trådförbin~ 

delserna. D 



SEC-vidikonen 

- det mörkerseende kameraröret 
SEC-vidikonen är en ny typ av vidi
kon, som har mycket hög ljus
känslighet och ungefär samma 
spektral känslighet som ögat. 

UD'K 621.397.331.222 

O O I början av 1960-talet tillkännagavs 
att man vid Westinghouse hade utvecklat 
en ny typ av kamerarör, som hade de go
da egenskaper som kännetecknar en vidi
kon1 men inte dess nackdelar. Det nya rö
ret, den s k SEC-vidikonen, har utvecklats 
vid ett Westinghouse-Iaboratorium i staten 
New York under ledning av dr G W 
Goetze. 

Beteckningen SEC (Secondary Electron 
Conduction) anger att röret arbetar med 
sekundärelektroner . 

SEC-vidikonens främsta egenskaper är 
hög ljuskänslighet, hög strömförstärkning 
samt mycket god förmåga att lagra bild
information. Röret kan användas för foto
grafering under olika belysningsförhållan~ 

den - från fullt dagsljus till stjärnljus, utan 
att man behöver göra något annat än att 
ställa in bländaren. 

Det forsknings- och utvecklingsarbete 
som ledde fram till SEC-vidikonen finan
sierades delvis med anslag från amerikans
ka försvarsmyndigheter. Vinjettbilden visar 
en av de standardtyper som för närvaran
de serietillverkas hos Westinghouse. SEC
vidikoner tillverkas i ett flertal utföranden 
och storlekar. 

Uppbyggnad 
SEC-vidikonens uppbyggnad visas i tig 1. 

1 Se RJBACK, G: Vidikonen - uppbyggnad 
och arbetssätt samt STRINDEHAG, OVE: 
Fakta om vidikonen. Elektronik 1961, nr 1. 

Röret består aven bildomvandlardel och 
en vidikondel. I bildomvandlardelen sitter 
en fotokatod. Den optiska bilden på denna 
omvandlas till en laddningsbild, som över
förs till bildplattan. Denna avsöks aven 
elektronstråle som alstras aven elektron
kanon. 

Fotokatoden är försedd med ett mycket 
ljuskänsligt skikt. Rörets spektrala känslig
het bestäms av den sammansättning skikt
materialet har. Normalt väljs denna så 
att röret får en känslighetskurva som mot
svarar det mänskliga ögats. Emellertid till
verkas också rör som har utpräglad käns
lighet för UV-strålning. 

Alla SEC-vidikoner av sent tillverknings
datum är försedda med fotokatoder av 
glasfiberutförande, dvs det ljuskänsliga 
skiktet är anbringat på ena änden aven 
ljusledare. Det har nämligen visat sig 
lämpligare att man i stället för de glas
stycken, som tidigare användes, förser rö
rets ingångssida med en ljusledare. En för
del med detta är bl a att det är enklare 
att förena två optiska enheter, t ex kamera
rör och bildförstärkarrör. Den fiberoptiska 
kopplingen ger små förluster ocl). liten 
kontrastförsämring. Dessutom är det lätt 
att ge fotokatodens insida den krökta form 
den måste ha på grund av att röret ar elek
trostatiskt fokuserat. 

Bildplattan utgör SEC-vidlkonens »hjär
ta» och det är plattans uppbyggnad som 
ger röret dess typiska egenskaper. Bildplat
tans uppbyggnad visas i tig 2. 

Sedd i ljusstrålarnas riktning består biId
plattan aven bärande film, på vilken det 
finns ett ledande skikt. Ovanpå detta lig
ger ett tjockt skikt av ett mycket poröst 
material. 

Den bärande filmen utgörs aven ca 70 
nm tjock hinna av aluminiumoxid, AI20 s' 

Det ledande skiktet är lika tjockt och be
står av aluminium. Vid tillverkningen av 
bild plattan anbringas detta skikt på alu
miniumoxidskiktet genom en förångnings
metod. Det tredje skiktet är mellan 10 och 
20 ",m tjockt och består av kaliumklorid, 
KCl. 

Kaliumkloridskiktet, som elektriskt sett 
är oledande, bildar en fibrös massa med ett 
mycket stort antal håligheter. Fibrernas 
medeltjocklek är omkring 10 nm. Hålighe
terna innesluter vakuum och genom att 
man framställer kaliumkloridskiktet i en 
ädelgasatmosfär med ett tryck av endast 
2 torr blir materialets porositet så hög att 
dess täthet är endast ca 2 % av tätheten 
hos normala kaliumkloridkristaller. Man 
kan således säga att »kaliumkloridskiktet 
till ca 98 procent består av ingenting». 

Bildplattornas kvalite har en avgörande 
inverkan på SEC-vidikonens egenskaper. 
För att den återgivna bilden skall vara 
perfekt fordras t ex att kaliumkloridskiktet 
är homogent över hela ytan. Eftersom det
ta är mycket svårt att åstadkomma är ett 
rör ur en första sortering mycket dyrt. Om 
röret skall användas för t ex bevaknings
ändamål kan man mycket väl acceptera de 
små fläckvisa luminansavvikelser som upp
träder hos den återgivna bilden och an
vända en SEC-vidikon ur en andrasorte
ring, som är betydligt billigare. 

SEC-vidikonens tredje huvuddel utgörs 
av elektronkanonen. Denna alstrar elektron
strålen, som fokuseras på elektrostatisk väg 
och böjs av elektromagnetiskt. 

Arbetssätt 
SEC-vidikonens arbetssätt är i grund och 
botten detsamma som den konventionella 
vidikonens. Den till röret matade optiska liIII.. 
bilden projiceras på en laddningsplatta, på ,... 
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Fig 1. SEC-vidikonens uppbyggnad 
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Fig. 4. Tabell över kamerarörs ungefärliga användningsområden med hänsyn till 
belysningsförhållandena. 
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lIrIr... vilken det uppstår en laddningsbild, som 
,.. motsvarar den optiska bilden. Plattans 

baksida söks aven med en elektronstråle, 
som sveper fram över laddningselementen 
och återställer laddningsbalansen hos des
sa, så att nya laddningar kan byggas upp. 
Strömmen genom röret består av bl a en 
pulskomponent, som innehåller videoinfor
mationen. Strömmen får passera ett hög
resistivt motstånd och spänningspulserna 
över detta tillförs en förstärkare. 

Hos en konventionell vidikon tjänstgör 
fotokatoden som laddningsplatta. Hos 
SEC-vidikonen är det däremot bildplattan 
som har denna funktion. Laddningsbilden 
på fotokatoden projiceras på bildplattan 
med hjälp av en i röret inbyggd bildför
stärkare, se tig l. De i bildförstärkardelen 
accelererade elektronerna träffar bildplat
tan på den sida som består av aluminium
oxidskiktet och tränger genom detta skikt 
samt alstrar sekundärelektroner i kalium
kloridskiktet, som avsöks av elektronstrå
len. 

Elektronmekanismen hos bildplattan 
framgår av tig 3. Plattans aluminiumskikt 
arbetar som laddningsavledare, dvs som 
signalplatta, och har positiv potential. 
Den mot elektronstrålen vända sidan po
lariseras negativt av den avsökande elek
tronstrålen. Över det porösa skiktet upp
träder således ett elektriskt fält. 

Bildomvandlardelen bombarderar bild
plattan med elektroner. De av dessa som 
är tillräckligt energir!ka tränger igenom 
både den bärande filmen och signalplattan 
och tränger in i kaliumkloridskiktet. Des
sa primärelektroner, qp' slår loss sekundär
elektroner, qs' ur skiktet. Det elektriska 
fältet fångar upp sekundärelektronerna och 
accelererar dem mot den positiva signal
piattan. En del elektroner, qr> rekombine
rar på vägen, varför endast en del av se
kundärelektronerna når signalplattan. Des
sa elektroner, qv' utgör alltså skillnaden 
mellan qs och qr' 

När kaliumkloridskiktet avger lokala 
laddningar till signalplattan måste dessa 
snabbt ersättas så att nya laddningar kom
mer att svara mot en korrekt information. 
»Påfyllningen» utförs av elektronstrålen, 
som återställer de lokala laddningsbalan
serna allt efter det att den sveper fram över 
kaliumkloridskiktets baksida. 

Bildplattans strömförstärkning, Fi> defi
nieras på följande sätt: 

Strömförstärkningen uppgår normalt till 
värden mellan 100 och 200 ggr. 

Ljussvaga motiv ger hos SEC-vidikonen 
upphov till betydligt kraftigare videopul
ser än hos en konventionell vidikon. Följ
aktligen skulle ljusstarka motiv lätt kunna 
överst yra röret. Detta kan dock lätt för
hindras om bildomvandlardelens fotoka
todspänning ändras. Om en med SEC-vi
dikon utrustad kamera förses med kretsar 
för automatisk inställning av denna spän-



Monitorbild från en kamera med SEC
vidikon och bildförstärkare. Vid tiden 
för fotograferingen var det stjärnklart 
men inget månsken. Något ljus från 
stads- eller ortsbelysning fanns inte hel
ler. Bilden togs med en: ateljekamera 
med tillsats för polaroidfilm. För det 
mänskliga ökat kunde grusvägen bak
om grinden skönjas som en mycket 
svagt grå remsa och grindens konturer 
kunde också anas. Däremot syntes sko
gen i bakgrunden helt svart. 

Vid tagningen var den SEC-vidikon
försedda kameran nedbländad till bl 4. 
(Största bländare med samma objektiv 
är 2.) 

Fig 5. Månkamera från Westinghouse 

ning kan den, utan att fordra några om
ställningar, användas såväl i fullt dagsljus 
som i stjärnljus. 

Om SEC-vidikonen kompletteras med ett 
bildförstärkarrör kan den användas vid 
lägre belysningsnivåer an de som ögat 
fordrar för att över huvud taget skönja 
någonting. Sådana områden som aven nor
malt seende person uppfattas som helt 
svarta återges av den till SEC-vidikon
kameran anslutna monitorn som en TV
bild av måttlig kvalite! 

Egenskaper 
SEC-vidikonens känslighet jämförd med 
känsligheten hos andra kamerarör illustre
ras av tig 4. Av tabellen framgår att SEC
vidikonens känslighet motsvarar ortiko
nernas. Om röret förses med ett bildför
stärkarrör får man ett rör som är »mör
kerseende». Det har också en spektralkäns
lighet som ungefär motsvarar det mänsk
liga ögats. 

En annan av SEC-vidikonens fördelar 
gentemot andra typer av kamerarör är 
dess förmåga att lagra bilder. Eftersom 
bildplattans kaliumkloridskikt har mycket 
hög resistivitet kvarstår en laddnlngsbild 
mycket länge. Man har gjort försök med 
lagringstider som är längre än 24 timmar 
och fått gott resultat. Detta gäller främst 
UV-känsliga rör. 

Då bildplattan: också har sådana egen-

Denna monitorbild erhölls när den med 
SEC-vidikon och bildförstärkare för
sedda kameran riktats mot ett skogs
parti, som av det mänskliga ögat upp
fattades som helt svart. Personen på bil
den kunde inte själv se hur han skulle 
gå utan fick dirigeras med hjälp av 
monitorn. 

skaper att en avgiven videopuls får högre 
amplitud ju längre tid plattan har haft på 
sig att bygga upp sin laddningsbild, kan 
man öka rörets mörkerseende förmåga ge
nom att låta en lång tid förflyta mellan 
varje svepförlopp. Metoden kallas integre
ring. Den kan också utnyttjas för att man 
skall kunna arbeta med en låg svepfrek
vens, vilket är fördelaktigt i t ex de fall 
man har tillgång till endast en överfö
ringskanal med liten bandbredd. 

SEC-vidikonen har god upplösningsför
måga. Man: har gjort försök som visar att 
gränsen ligger vid ca 1 000 linjer per tum 
hos bild plattan. 

Ytterligare en fördel med SEC-vidiko
nen är att den inte ger några halofenomen 
hos bilder med en eller flera starka ljus
punkter. Med hjälp aven SEC-vidikon
kamera kan man således studera t ex en 
gatudel utan att störande punktljus från 
bilstrålkastare ger upphov till överstyrning. 
Bilstrålkastaren återges som en vit fläck 
och omgivningen kring bilden återges fullt 
tydligt. SEC-vidikonen är således helt 
överlägsen andra kamerarör när det gäller 
fotografering i mörker. 

SEC-vidikonen har en rätlinjig överfö
ringskarakteristik, dvs dess y-värde är lika 
med ett. Röret är därför mycket lämpligt 
att använda i färg-TV-kameror. 

En annan fördel med SEC-vidikonen är 
att den är enkel att bygga in i en kamera. 
Den fordrar inga komplicerade kretsar 
och komponenter. 

Användningsområden 
SEC-vidikonen utvecklades ursprungligen 
för att användas i militära sammanhang. 
Man önskade få fram en enkel »mörker
seende» kamera för spaningsändamål. Man 
lyckades således med detta och Westing
house har dessutom utvecklat en kamera 
som motsvarar mycket högt ställda an
språk, nämligen en månkamera. 

I tig 5 visas en kamera som är tänkt att 
användas av den första månastronauten. 
Till kameran hör fyra fixfokusobjektiv och 
det enda som astronauten behöver göra är 
att välja objektiv och bildfrekvens. Ka
meran arbetar f ö automatiskt. Den väger 
endast ca 3,5 kg trots att den innehåller 
ett stort antal kretsar. 

Den med SEC-vidikon försedda kame
ran kan mycket väl tänkas lämplig för be
vakningsändamål eftersom den »ser i mör
ker» och det område som skall bevakas 
inte behöver belysas med strålkastare. Om 
kameran används för patientöverVakning 
på sjukhus räcker rummens normala natt
belysning mer än väl till för att man skall 
få goda bilder aven patient. 

SEC-vidikonkameran bör mycket väl 
kunna användas även som reportage
kamera. 

* 
Westinghouse representeras i Sverige av 

Ingenjörsfirman Nordisk Elektronik AB, 
som ställt underlag för denna artikel till 
förfogande. O 
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Elektronikindustrin i Kina 
Av JON SIGURDSON 

Den kinesiska elektronikindustrin 
är föga känd i västvärlden. I denna 
artik.eI ges en sammanfattning av 
utvecklingen under de senaste 
åren. 

UDK 338.924:621.37/.39 (51} 

D D Utom de initierade i stormakternas 
spionorganisationer finns det få personer 
som är tillräckligt väl underrättade för 
att kunna ge en samlad helhetsbild av den 
teknisk-industriella utvecklingen i Kina se
dan 1960. Det är emellertid ändå möjligt 
att få en uppfattning om utvecklingsten
denserna i landet. 

Nyhetssändningarna har sedan 1964 in
nehållit uppgifter om att Kina tillverkar 
både atombomber och medeldistansrobo
tar. För att man skall kunna framställa 
uranium 235 och plutonium, genomföra 
fissions- och fusionsexperiment och leve
rera sprängladdningar med robotar fordras 
en omfattande teknisk och förmodligen 
även industriell basverksamhet. Enligt ja
panska forskare tillämpar man i Kina se
dan 1965 gasseparering i ultracentrifuger 
för produktion av uran. Man har således 
troligen frångått den dyrare och mer 
komplicerade gasdiffusionsmetoden. 

Utvecklingen på datamaskinområdet ty
der på att det omkring år 1965 .skedde ett 

Fig. 1. Det kinesiska elektronmikroskopet 
DxA3-8. Instrumentet konstruerades 1964 
och har en förstoringsgrad av 200 000 
gånger samt en upplösningsförmåga av5A. 
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genombrott i produktionen av stora och 
snabba anläggningar. Utvecklingen i Kin'a 
på datamaskinområdet ligger högst fem år 
efter de västliga industriländernas. 

Efter 1960 blev det nödvändigt att stäl
la om utvecklingsarbetet och industripro
duktionen inom landet när man insåg att 
Mao Tse-tungs snabba industrialiserings
program inte omedelbart kunde genomfö
ras p g a bristfällig planering och otillräck
liga tekniska kunskaper. Sovjetunionen 
strödde 1960 salt i såren genom att bryta 
det teknisk-ekonomiska samarbetsavtalet. 
Kina ville nämligen inte acceptera den 
föreslagna industriella arbetsfördelningen 
inom socialistblocket och fordrade dess
utom att få genomföra avancerad, själv
ständig, vapen teknisk forskning. 

UPPSVING FÖR ELEKTRONIK
INDUSTRIN 
Den elektroniska industrin tycks emeller
tid ha visat ett uppsving omkring 1964-65. 
Landets ekonomiska omställning var då av
slutad och den tredje femårsplanen gick 
in i sin första fas i januari 1965. 

Ar 1964 testade man i Shanghai de förs
ta exemplaren i en serie elektronmikroskop 
med beteckningen DxA3-8, se tig l. In
strumentets förstoringsgrad är 200 000 
gånger och upplösningsförmågan är 5 A. 

En stor del av den kinesiska nyproduk
tionen av elektronisk apparatur bygger på 
redan existerande utländska modeller. Un
der de sista åren har det dock främst va
rit fråga om omarbetrLingar av utländska 
konstruktioner. Man har emellertid nu 
nått det skede i utvecklingen där man in
ser att det är nödvändigt att förbättra de 
utländska konstruktioner man kopierar -
man kommer annars att ständigt ligga ef
ter andra länder i utvecklingen. 

Från en japansk källa uppges att kine
siska företag strax före och efter 1960 kri
tiklöst kopierade utländska modeller. Det
ta hade till följd - t ex för vissa oscilloskop 
- att man även »kopierade» de misstag 
som gjorts vid den ursprungliga konstruk
tionen och att man därför hade svårt att 
få instrumenten att fungera. Det kan näm
nas att de unga studenterna under kultur
revolutionen med bitande ironi kritiserade 
de äldre teknikernas nästan blinda tilltro 
till tekniska produkter och lösningar från 
utlandet. 

ALDERDOMLlG KOMPONENT
INDUSTRI 
Före 1949 existerade ingen komponent
industri i Kina och den rudimentära elek
troniska industri som fanns var grundad på 
hop montering av färdiga enheter. Sedan 

den kommunistdominerade folkfronten ta
git makten år 1949 medförde de första 
årens relativt goda samarbete med Sovjet
unionen att produktionen av komponenter 
och elektroniska instrument nästan uteslu
tande kom att baseras på sovjetisk tekno
logi. Den sovjetiska produktionsteknologin 
på området låg emellertid på den tiden 
betydligt efter västerlandets. De nya kine
siska produktionsenheterna blev inte base
rade på de senaste utvecklingsresultaten 
i Sovjetunionen utan byggdes ofta som 
mindre kopior av existerande ryska anlägg
ningar. Detta var f ö ett av de »missför
stånd» som senare kom att bidra till miss
sämjan mellan de båda länderna. 

Resultatet blev att Kina fick en redan 
något ålderdomlig elektronrörsinriktad 
produktion medan andra länder övergick 
till halvledarteknik. I alla rörbestyckade 
kinesiska utrustningar från slutet av 50-
talet var rörtyperna nästan genomgående 
ryska. Det fanns emellertid även kopior 
av amerikanska, engelska och tyska rör. 
Rörkatalogerna utgjordes delvis av ryskt 
material. Omställningen kom efter 1963, 
när man hämtat sig från de ekonomiska 
svårigheterna. Under tiden hade forskare 
och tekniker gjort en noggrann sovring av 
elektronikprodukter från samtliga industri
länder. 

Det fanns redan i 1956 års statliga forsk-

I. 

I 

•• 

Fig 2. Serieproduktion av elektronmikro
skopet DxA3-8 hos Shanghai Electron Op
tics Research Institute. 



ningsprogram riktlinjer för en självständig 
elektronisk industri i Kina och en viss 
grund för denna lades under 1958-59. Ef
ter brytningen med Sovjet 1960 fick för
svarets och transportapparatens krav på 
telekommunikationer hög prioritet och det
ta utgjorde, tillsammans med datamaskin
tekniken, den första grundvalen för egen 
utveckling. Elektronisk instrumentering 
och elektroniska utrustningar för automa
tik och processtyrning inom industrier har 
nu blivit andra väsentliga områden. 

HALVLEDARE AV 
GERMANIUM 
Transistoriserade kretskort kom till indu
striell användning omkring 1963, men stör
re delen av halvledarprodukterna består 
fortfarande av germaniumelement. För 
normeringe~v halvledarelement använde 
man först IJ@t nomenklatur men har sena
re övergått . ttll ett eget, mera logiskt, nor
meringssystem. 

De första transistorbestyckade radioappa
raterna som såldes i varuhusen i Peking 
var överblivna apparater från en japansk 
industriutställning år 1965. De väckte ett 
enormt intresse och det dröjde inte länge 
förrän den egna industrin producerade ett 
40-tal olika typer av sådana apparater. 
Redan tidigare hade man börjat tillver
ka heltransistoriserade televisionskameror. 
Samtidigt skedde en snabb instrumenttek
nisk utveckling, som har medfört transis
torisering och miniatyrisering av alla elek
troniska instrument i nyproduktion. Ut
vecklingen ligger emellertid något efter 
västerländska industriländers. Industriell 
produktion av mätinstrument för digital 
avläsning startade inte förrän 1966 och in-

tegrerad kretsteknik tillämpas fortfarande 
enbart för projekt med hög prioritet. 

HÖG PRODUKTIONSFÖRMAGA 
LITEN PRODUKTIONSKAPACITET 
Utvecklingsarbetet på elektronikområdet i 
Kina var tidigare inriktat på enstaka prio
riterade projekt men har senare även kom
mit att omfatta mätteknisk apparatur, se 
fig 3. Det är emellertid nu fråga om ett 
verkligt uppsving, som är betingat av att 
den kinesiska industrialiseringen kommit 
in i ett konsolideringsskede. 

Av ekonomiska skäl krävs en automati
serad produktionsteknik inom industrin 
och detta har inneburit att man de sista 
åren satsat hårt på att få fram utrustning
ar för numerisk styrning av verktygsmaski
ner och elektronisk styrning av automatiska 
produktionslinjer. Detta utvecklingsarbete 
är emellertid fortfarande i sitt begynnelse
skede. En av orsakerna till att man satsat 
på processtyrning har varit att de petro
kemiska industrier, raffinaderier och and
ra kemiska industrier som byggts upp i 
Kina på senare tid kräver höggradig auto
matisering för att tekniskt och ekonomiskt 
fungera väl. 

Man har således hunnit långt i utveck
lingsarbetet, och detta kan till stor del till
skrivas den omfattande utbildningen av 
ingenjörer och tekniker. De områden som 
präglats av industriell expansion efter 1960 
har dominerats av välutbildade tekniker 
och ingenjörer. Dessutom har det mycket 
nära samarbetet mellan laboratorier, rit
kontor och verkstäder - dessa kan ibland 
vara nästan helt integrerade - lett till att 
det går mycket snabbt att arbeta fram 
prototyper. Tack vare den nuvarande sto-

Författaren vistades först i Hong 
Kong och därefter i Peking under 
åren 1964-1967. Artikeln bygger 
främst på material som förf samlat 
under denna tid och på upplysning
ar som inhämtats under en resa i 
Japan hösten 1967. 

För IV As räkning har förf gjort 
en sammanställning, »Forskning och 
teknik i Kina» (IV A-meddelande 
154), som utkom i slutet av oktober 
1968. 

ra tillgången på skickligt folk inom indu
stri och hantverk går det också fort att 
framställa relativt små produktionsserier 
utar~ omfattande förberedelser. Det är så
ledes viktigt att man i det nuvarande ut
vecklingsskedet skiljer mellan produktions
förmåga och produktionskapacitet. Produk
tionsförmågan är god, men produktions
kapaciteten är ofta mycket låg. Utveck
lingen tycks för närvarande syfta till att 
ytterligare bredda underlaget för den ex
pansion som kommer att prägla nästa ut
vecklingsskede. D 

Fig 3. Kinas första digitala voltmeter. Instrumentet är transistoriserat. Det tillverkas av 
Shanghai Electric Instruments and Meters Research Institute. 
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Stockholms Tekniska Mässa 1968' 

UDK 061.4 (485) 
Arets tekniska mässa hölls under tiden 
4-10 oktober och besöktes av ca 70000 
personer. 

Totalt deltog 927 utställare, därav 675 
utläildska. Västtyskland, som hade egen 
paviljong, dominerade med 216 utställare. 
Därnäst kom Storbritannien med 139. 

Denna mässa är inte specialinriktad på 
elektronik utan omspänner hela det tek
niska området. Elektroniska och elektro
tekniska utrustningar utgjorde likväl den 
största produktgruppen, och i det följande 
ges en kort översikt över en del av de ut
ställda produkterna. 

Automatisk alarmcentral 
Miltronie AB visade på mässan en ut
rustning för rapportering av störningar i 
driftcentraler, i värme- och ventilations
anläggningar, hissar och andra driftanlägg
ningar. 

Alarmcentralen byggs upp med erfor
derligt antal elektroniska alarmkort. Var
je alarmkort innehåller komponenter för 
upp till 10 bevakningspunkter. När ett fel 
eller en störning uppstår i det bevakade 
objektet rapporteras detta genom blinkan
de sken i motsvarande bevakningslampa 
i alarmcentralen. 

Alarmcentralen kan även kompletteras 
med viloströmskontroll, minne för kvar
stående signal vid kortvarig felsignal, extra 
utgående signaler från centralen samt 
manöverutrustning för start och stopp. 

Utrustningen marknadsförs av LM Erics
son Telemateriel AB. 

48 ELEKTRONIK 11 - 1968 

Du bbeityristor 

Electronic Controi Corporation presente
rade en serie dubbeltyristorer, Quadrac, 
som kan användas som ersättning för två 
tyristorer med omvänd parallellkoppling. 
Dubbeltyristorerna finns för strömmar upp 
till 15 A och blockspänningar upp till 600 
V. Den kan även levereras med inbyggd 
tänddiod. 

Dubbeltyristorer kan användas som kon
taktorer eller i kretsar för reglering av tem
peratur, varvtal och ljus. Quadrae levere
ras genom Specialmaskiner AB, Box 336, 
401 25 Göteborg. 

Pidam modulsystem 
för logikteknik 

Pidam West Hyde Developments demon
strerade sitt modulsystem för logikteknik, 
bestående av mönsterkort samt färdiga 
transistorkretsar som aktiva konstruktions
element (kapslade). Modulsystemet läm
par sig särskilt väl för industriell automa
tion, medicinsk elektronik, provutrustning
ar och undervisning. Till systemet finns 
en mängd olika konstruktionselement -
från enkla digitala kretsar till lågnivåför
stärkare, timers och slutsteg. 

Teltronic AB, Box 28, 16211 Vällingby, 
representerar Pidam i Sverige. 

Tem peratu ravkän nare 
-I' . I 

, . , 3 

William Wahl Corporation, USA, tillver
kar portabla icke-kontaktkrävande tempe
raturavkännare för olika ändamål. Bilden 
visar en mindre modell för elektronik
industrin. Större modeller finns för exem
pelvis läcksökning i högspänningsledningar. 

Med det instrument som visas på bilden 
kan man mäta temperaturen på ytor med 
ca 2,5 mm radie vid ett avstånd av 15 cm 
och på ytor med ca 20 mm radie vid 120 
cm avstånd. Under själva mätningen be
lyses mätstället med en ljusstråle, varför 
operatören lätt kan rikta in mätinstrumen
tet mot önskad punkt. 

Mätnoggrannheten är ± 2 % vid fullt 
skalutslag. 

Instrumentet säljs i Sverige genom El
metric AB, Fogdevägen 40, 121 04 Johan
neshov. 

Mella nsocklar 
för relästyrning 

Ingeniörsfirma Göte Andersson, Scheele
gatan 2 C, 642 00 Flen, visade sitt System 
MS. Det består i princip aven mellan
sockel som pluggas in mellan relä och relä
sockel. Mellansockeln innehåller en transis
torkrets som kopplas till reläts spole. Relät 
kan på så sätt fungera bl a som tidrelä, 
impulsrelä, spärr-relä eller blinkdon. Syste
met sägs medföra enklare projektering och 
enklare service. 



Styrpulpet för 
temperaturreglering 
AB Novum, Prins Georgs gata 2 D, 25234 
Hälsingborg, projekterar och tillverkar ställ
verk och automatikutrustningar. Företaget 
visade denna styrpulpet för temperaturreg
lering aven utrustning för blymantling av 
elektriska kablar. 

Mag netm i n ne för 
automatisk styrning 
av transportflöden 
CutIer-Hammer Controi - ett amerikanskt 
företag med inriktning på st yr- och reg
lerteknik - deltog på mässan med bl a ett 
»magnetiskt minne», Maitrol, som används 
på Orly-flygplatsen för att styra avgåen
de bagage tiII rätt plan. 

AB Impuls, S:t Eriksplan 7, 113 20 
Stockholm, är svensk representant. 

Optisk kodläsare 
Erwin Sick, Västtyskiand, visade en snabb 
optisk kodläsare för avläsning av kombi
nationer av smala och breda streck på 
förpackningar av alla slag. Läsaren består 
av ett optiskt läshuvud och en elektronisk 
utvärderingsenhet. Upp tiII 12 tecken (0,5 

Kontrollmoduler 
KPE Controls Ltd, England, ställde ut en 
serie kontrollrnoduler typ KOM-PAC. 
Denna typ av modul kan utföra en be
stämd styrfunktion individuellt eller sam
mankopplas i ett stort antal för att regle
ra multipla styrsystem. För närvarande 
finns ett tiotal standardmoduler, av vilka 
kan nämnas en relä enhet med 50 fl V käns
lighet, enheter för proportionell styrning, 
en frekvens-DC-omvandlare och en chop
perförstärkare. 

KOM-PAC marknadsförs av AB Elit, 
Lövåsvägen 40-42, 16112 Bromma. 

mm eller 1,5 mm breda streck) kan läsas, 
vilket ger drygt 8000 kombinationer. 
Maximal läshastighet 10 m/s. 

Liros Elektronik AB, Industrigatan 37, 
21228 Malmö är återförsäljare i Sverige. 

Diafragmarelä 
för tryckta kretsar 

ITT Standard Corporation, Nybodagatan 
2, 171 42 Solna, visade en reläserie med 
en ny teknik för hermetisk inkapsling av 
de rörliga delarna. De nya reläerna har 
hög tålighet mot chock och vibration, ar
betar snabbt samt har lång livslängd. Kon
taktdata för typ 101- 102 : max 250 V 
växelspänning eller 150 V likspänning. 
Effekt: max 0,5 A, 30 W. 

Ljuskänslig 
Schmitt-trigger 
AS Akers Electronics, Norge, har konstrue
rat en ljuskänslig Schmitt-trigger - en 
hybridkrets i tunnfilmteknik - i en TO-5-
kapsel med transparent kåpa. Brytförmå
gan är 20 W vid 25 °C. 

Akers Electronics representeras av THs 
Elektronik, Brunnsgatan 6, Sundbyberg. 
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Värt att veta 
om laddningsbara batterier 
Av CHARLES H CARR, Assistant Technical Director, ESB Incorporated, International Group, USA 

ram 

S~parator
platta 

Fig 1. Mindre blyackumulator avsedd för stationär drift. Fig 2. Ackumulatorceller av denna storlek används på t ex ubåtar 
och större telefonstationer. 

Laddningsbara batterier finns nu
mera i många olika utföranden. För 
att man skall få den bästa tänkbara 
batteritypen för ett visst använd
ningsområde måste man ta hän
syn till alla de faktorer som är av 
betydelse för bl a batteriets livs
längd, kapacitet och kostnad. 

UDK 621.356 
D D När man väljer batteri måste man 
ha klart för sig vilka krav som i varje sär
skilt fall ställs på batteriet, utom att det 
skall lämna erforderlig driftspänning och 
tåla ett visst strömuttag. Inget batteri är 
idealiskt i alla avseenden och därför mås
te man ofta kompromissa. I tab I anges 
några av de viktigaste egenskaperna hos 
fyra olika typer av batterier. 

Artikeln är baserad på underlag från Gray 
& Rogers Inc, Philadelphia, USA: What to 
consider when seleeting secondary baHe
ries. 
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Sådana faktorer som vikt, dimensioner, 
tillgänglig laddningsutrustning, erforderlig 
livslängd, beräknade miljöpåfrestningar -
t ex temperaturvariationer - är avgörande 
vid valet av batterityp. Det är också vik
tigt att veta om batteriet skall användas för 
kontinuerlig eller intermittent drift. Acku
mulatorer med sura elektrolyter måste all
tid hållas laddade, även när de inte an
vänds, om de inte skall bli förstörda. Acku
mulatorer med alkaliska elektrolyter där
emot kan förvaras långa tider även i ur
laddat tillstånd. 

BLYACKUMULATORER 
Blyackumulatorn är det vanligaste acku
mulatorbatteriet. Vissa typer av blyacku
mulatorer har försetts med plattor (gal
ler) av antimon, silverlegeringar eller kal
ciumlegeringar för att man inte skall ris
kera korrosion. De faktorer som har den 
största inverkan på en blyackumulators ka
pacitet är följande: 
• mängden av aktivt material 
• elektrolytens koncentrationsgrad 

• plattornas utformning och aktiva area 
• plattornas tjocklek 
• plattornas porositet 
• urladdningsförloppet 
• temperaturen 

Några av dessa faktorers inverkan på 
batteriegenskaperna berörs i det följande. 

Plattornas uHormning och aktiva area 
Hur en blyackumulator är uppbyggd med 
positiva och negativa plattor åtskilda av 
distansramar och separatorplattor visas i 
tig I. Antalet plattor i en ackumulatorcell 
kan vara tre (två positiva och en negativ) 
i de minsta ackumulatorerna och upp till 
65 i sådana stora ackumulatorer som an
vänds på bl a ubåtar. Fig 2 ger en: upp
fattning om hur stor en cell av den sist
nämnda typen är. 

Plattorna utformas på olika sätt för att 
de skall få så stor aktiv area som möjligt. 
I tig 3 visas en flat platta med galler för 
den aktiva massan. Den aktiva arean för 
en sådan platta är proportionell mot plat
tans dimensioner. Sambandet mellan antal 



Fig 3. Flat batteri
platta med galler. 

Fig 4. Positiv batteri platta med perforerade, rörformade behållare Fig 5. Batteriplatta av s k Manchestertyp. 
för den aktiva massan. 

plattor per cell, plattornas area och kapa
dtet framgår av tab 2. Värdena i tabellen 
avser flata plattor med samma nominella 
dimensioner och med arean angiven såsom 
bredden X höjden X 2 (plattans båda si
dor). 

En platta av rörtyp visas i tig 4. Den 
a ktiva massan hos denna platta ligger i de 
perforerade rören. En sådan platta har 
flera gånger så stor aktiv area som en flat 
platta med motsvarande geometriska di
mensioner. 

En platta av s k Manchestertyp visas i 
jig 5. De »rosetter» som ·syns på plattan 
är formade av smala blyremsor. En platta 
a v denna typ kan ha 7-10 gånger så stor 
aktiv area som en flat platta av samma 
storlek. 

Plattornas tjocklek 
Kapaciteten hos en blyackumulatorcell 
kan ökas genom att man ökar tjockleken 
på det aktiva materialet i plattan. Detta 
gäller emellertid endast om urladdnings
förloppet går relativt långsamt. Vid hög 

... 

Batterityp I Egenskaper 

Blyackumulatorer, 2 V per cell, lång livslängd, stort antal varianter 
även sådana med med avseende på utförande och kapacitet, 
antimon- eller relativt billiga 
silverlegeringar 

Blyackumulatorer 2 V per cell, ringa gasutveckling, lång livslängd, 
med kalciumlegering låg vattenförbrukning 

Nife-ackumulatorer 1,2 V per cell, lång lagringstid, stort temperatur-
och nickel-kadmium- område, god mekanisk hållfasthet, ingen inre 
batterier korrosion 
......... ,... ~~_'''''-e--

Tab 1. Några utmärkande egenskaper för olika typer av batterier 

belastning och snabbt urladdningsförlopp 
har plattans tjocklek ingen större betydel
se, eftersom det då blir fråga om en ren 
»ytprocess», dvs elektrolyten hinner inte 
sprida sig i plattornas porer och porerna 
kan i vissa fall bli helt tilltäppta. 

Sambandet mellan plattans tjocklek och 

urladdningsförloppet hos en blyackumula-
tor framgår av tig 6. Diagrammet visar att 
en 6,35 mm platta har endast 38 % högre 
kapacitet än en 1,59 mm tjock platta om 
urladdnings tiden är 10 minuter, medan ka- ~ 
pacitetsökningen blir 170 % om urladd
ningstiden är 30 timmar. 
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Kapacitet 

t Ah 
. 180 r------r--r-----,---r-----,---~__. 

144 ~------~----~A-----~~--~~~ 

1,59 3,17 4,76 6,35 mm 
---... Tjocklek 

Flg 6. Sambandet mellan kapacitet, plattans tjocklek och ur
laddningsförloppet hos en blyackumulatorcell. 
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Flg 7. Temperaturens inverkan på kapaciteten hos en bly
ackumulator för 100 Ah och 20 timmars urladdningstid vid 
27,6° C. 

Fig 10. Positiv (t v) och negativ platta för 
nife-ackumulator. 

Temperaturens inverkan 
Vid låga temperaturer ökar elektrolytens 
resistivitet och viskositet. D etta gör att ka
paciteten minskar som diagrammet i tig 7 
visar. Den verkliga kapaciteten vid olika 
temperaturer kan där avläsas i procent av 
den för batteriet ifråga angivna kapacite
ten. Kurvorna anger värden som uppmätts 
på bilbatterier vid 20 timmars urladd
ningstid, men de gäller i stort sett även för 
andra typer av batterier. 

Batterikapacitet 
Batterikapaciteten anges vanligen i am
peretimmar. För bilbatterier och liknande 
typer av batterier avser det angivna vär
det normalt kapaciteten vid en uri ad d
ningstid hos batteriet av 20 timmar. Kapa
citetsvärdet för batterier avsedda för sta
tionär drift är vanligen baserat på urladd
ningstiden 8 timmar och kapacitetsvärdet 
för batterier i t ex eldrivna truckar på ur
laddningstiden 6 timmar. K apaciteten 80 
Ah hos ett batteri för stationär drift avser 
således åtta timmars drift vid en belast
ning av 10 A, medan kapaciteten 100 Ah 
för ett bilbatteri avser 20 timmars drift 
vid en belastning av 5 A. 

När en ackumulatorcell belastas sjunker 
spänningen successivt. Det typiska urladd
ningsförloppet för ert blyackumulator visas 
i tig 8. Om batteriet urladdas så långt att 
kurvans »knä» vid 80 Ah passeras, minskar 
batteriets livslängd och i sämsta fall kan 
det bli helt förstört. 
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Underhållsfria batterier 
De underhållsfria blyackumulatorer som 
utvecklats på senare år är helt inkapslade 
och kan vändas upp och ned eller ställas 
i vilket läge som helst utan risk för skador. 
Eftersom de dessutom är relativt lätta och 
har små dimensioner har de fått stor an-

vändning i portabla utrustningar, t ex 
mätapparatur och TV-mottagare. 

Batterierna laddas från nätdrivna ladd
ningsaggregat men kräver därutöver inget 
underhåll såsom påfyllning av vatten och 
syra. Batterierna finns för 6 och 12 V och 
med kapaciteter upp till 10 Ah. Kapacite-
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Fig 9. Karakteristika för ett 10 Ah underhållsfritt batteri vid intermittent 
belastning. 

Antal plattor 
De positiva 
plattornas Kapacitet i Ah 

per cell area i cm2 

15 10i· 288 

1"; 123 244 

21 149 260 

Ah/cm2 

2,74 

1,98 

1,74 

Tab 2. Sambandet mellan antal plattor per cell , plattornas area och kapaciteten 

... 

ten hos dessa batterier vid olika tempera
turer och belastningsförhållanden framgår 
av tig 9. 

NIFE-ACKUMULA TORER 
Nife-ackumulatorer är i allmänhet dyrare 
än blyackumulatorer. Dessutom har nife
ackumulatorn större dimensioner än en bly
ackumulator för motsvarande spänning, ef-

tersom den förstnämnda ger endast 1,2 V 
per cell. 

En: av de stora fördelarna med nife
ackumulatorer är att de kan förvaras i ur
laddat tillstånd under obegränsad tid. En 
annan fördel är att man inte riskerar för
luster av den aktiva massan, eftersom den
na är innesluten i ·plattorna. I tig 10 vi
sas hur plattorna i en nife-ackumulator 

Fig. 11. Nickel-kadmiumcell typiskt utfö
rande. 

kan vara utformade. Nife-ackumulatorer 
har också större mekanisk hållfasthet än 
blyackumulatorer. 

NICKEL-KADMIUMBA TTERIER 
Nickel-kadmiumbatterier är konstruerade 
på i stort sett samma sätt som nife-acku
mulatorer. Konstruktionen framgår av tig 
11. I nickel-kadmiumbatterierna ligger ett 
tunt skikt av olja ov~npå elektrolyten för 
att vattenavdunstningen skall reduceras. 

Man skiljer på tre huvudtyper av nic
kel-kadmiumbatterier, nämligen batterier 
för normal, hög och mycket hög urladd
ningsström. Batterier av normaltyp är av
sedda för låg och relativt konstant belast
ning. De används i bl a lampor och som 
instrumentbatterier. Den inre resistansen 
hos dessa batterier är av normal storleks
ordning. 

Batterier för hög urladdning har låg inre 
resistans och används när belastningen va
rierar inom vida gränser, t ex som start
batterier för små motorer. Batterierna finns 
med kapaciteter från 10 till 360 Ah vid 
8 timmars urladdningstid. 

Batterier för mycket hög urladdnings
ström har extremt låg inre resistans. De 
används bl a som startbatterier för gas
turbiner och dieselmotorer där det krävs 
höga strömstyrkor i förhållande till batte
rikapaciteten. Dessa batterier finns med ka
paciteter upp till 280 Ah. D 
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Bildförstärkarröret -
ny elektronoptisk komponent 

Strävandena att utveckla passiva, 
mörkerseende utrustningar för mi
litärt bruk har lett till framställning
en aven ny komponent, bildför
stärkarröret, som väntas få stor 
användning inom även den civila 
sektorn. 

UDK 535.83:621.319.7 
D D Bildförstärkarröret är en ny typ av 
elektronoptisk komponent, som tillverkas 
i bl a USA och England och med vars 
hjälp man kan betrakta föremål som be
finner sig praktiskt taget i mörker. Bildför
stärkarröret - eller ljusförstärkarröret som 
det också kallas - har ungefär samma 
spektrala känslighet som människoögat, dvs 
det arbetar inte med IR-strålning, som fal
let är med de flesta andra typer av »mör
kerseende» utrustningar. 

Bildförstärkarröret kan utnyttjas på två 
olika sätt: det kan användas i en bildför
stärkare (»mörkerkikare») för direkt stu
dium av t ex ett terrängavsnitt, eller som 
en optisk förförstärkare framför kamera
rör i TV-kameror. I det senare fallet stu
deras bilden på monitorer eller på TV
mottagare. Det kan också förses med lins
system som är avpassade för olika betrakt
ningsavstånd. 

UPPBYGGNAD OCH 
VERKNINGSSÄTT 
En bildförstärkare består huvudsakligen av 
linssystem och bildförstärkarrör, det sena
re i ett eller flera sektioner. I tig 1 visas ett 
exempel på uppbyggnaden aven bildför
stärkare, avsedd för direkt observation. 
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Fig 4. Bildförstärkare från Mullard. För
stärkaren används på samma sätt som en 
tubkikare. 

I tig 2 visas schematiskt hur ett bildför
stärkarrör med tre sektioner är uppbyggt. 
Varje sektion består av ett ingångs- och 
ett utgångsfönster, båda i fiberutförande, 
samt aven vakuumkammare med fokuse
ringselektrod. Ingångsfönstrets insida är be
lagd med ett material som avger elektro
ner när det träffas av fotoner, dvs skiktet 
tjänstgör som fotokatod. Utgångsfönstrets 
insida är belagd med ett lysämne, som av
ger fotoner när det träffas av elektroner. 
Detta skikt arbetar således som anod. 

Över varje sektion läggs en spänning av 
ca 15 kV, varvid det uppstår ett elektriskt 
fält mellan ingångs- och utgångsfönstren. 

Med hjälp av objektivet projiceras der:: 
infallande bilden på fotokatoden. Denna 
avger elektroner, som av det elektriska fäl
tet accelereras mot anoden. Eftersom elek
tronerna har hög hastighet omedelbart in
nan de börjar bromsas av lysämnesskiktet 
har de hög rörelseenergi. Under inbroms
ningen av elektronerna avges denna energi 
till skiktet, som omvandlar en stor del till 

ljusenergi. Denna överförs optiskt till nästa 
sektions fotokatod, varefter förloppet upp
repas. 

Eftersom den andra fotokatoden avger 
betydligt flera elektroner än den första av
ger för samma bild, har rörsektionen så 
att säga intensifierat bilden (jfr den engels
ka och amerikanska benämningen för bild
förstärkarrör: image intensifier tube). Med 
statistiska metoder uppskattar man inten
sifieringsgraden hos ett bildförstärkarrör 
med tre sektioner till mellan 40 000 och 
60000 ggr. 

Det finns två anledningar till att man 
använder fiberkopplingar i stället för lins
kopplingar mellan sektionerna: Fiberkopp
lingen ger lägre förluster än linskopplingen 
och kan lättare ges den sfäriska insida som 
krävs p g a elektronstrålarnas utbrednings
sätt. Dessutom är det mycket lättare att 
koppla ihop två sektioner med fiberkopp
lingar än två sektioner med linskopplingar. 

I tig 3 visas hur spänningen matas till de 
olika sektionerna i bildförstärkarröret. För 
högspänningsalstringen används en spän
ningsmultiplikator, ibland kallad Cock
croft-Walton-stege. Till multiplikatorn ma
tas en växelspänning med ett topp-till
topp-värde av närmare 3 000 V. Frekven
sen är 1,5 kHz. Växelspänningen erhålls 
i sin tur från en oscillator, som matas av 
ett kvicksilverbatteri med spänningen 6,75 
V. Mellan andra och tredje sektionen sit
ter ett strömbegränsningsmotstånd, som be
gränsar utgångsskiktets luminans samtidigt 
som det skyddar observatörens öga från 
alltför starkt ljus. 

EGENSKAPER 
Bildförstärkarröret har mycket hög ljus
känslighet - med dess hjälp kan man göra 



Objektiv 

Objekt 

Flg 1. Bildförstärkare för direkt observation. 

Foto
kato·d 

kV 

Bildförstärkar-
rör Okular 

45kV 
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L 

Flg 2. Bildförstärkarrör med tre sektioner (Mullard). 

Flg 3. Spänningsmatningen för bildförstärkarröret i tig 2. 

detaljstudier av t ex skogsbryn i enbart 
stjärnljus. Dessutom har det en enkel upp
byggnad och är lätt att hantera. 

NAGRA EXEMPEL 
Bildförstärkare tillverkas redan på flera 
håll i världen. I England finns två tillver
kare, nämligen Mullard och English Elec
tric Valves (EEV). En av tillverkarna i 
USA är Westinghouse: De tillverkar bild
förstärkare för bl a en del av sina TV-ka
meror med SEC-vidikoner. (Se artikeln om 
SEC-vidikoner på annan plats i detta num
mer.) 

Mullard tillverkar en serie bildförstär
karrör XX 1060-XX 1062. I tig 4 visas en 

bildförstärkare med rör av typen XXI060. 
English Electric Valves tillverkar ett bild

förstärkarrör, vilket liksom Mullards rör 
består av tre sektioner. Röret, som har typ
beteckningen P896, visas i tig Sa. I tig Sb 
visas en av rörsektionerna. Röret tillverkas 
i två utföranden: det ena avser användning 
i utrustningar för direkt observation, det 
andra i utrustningar för observation med 
TV-kamera och monitor. 

Westinghouse tillverkar flera typer av 
bildförstärkarrör. En del av dessa kan 
»zoomas» på elektronisk väg. En del typer 
kan också användas i pulsad drift, dvs de 
kan styras så att de släpper igenom bild
informationen endast under önskade tidpe-

Fig 5 a). Bildförstärkarrör från EEV. 

b). En sektion bildförstärkarröret 
från EEV. 

riodtr, som kan väljas mycket korta. 
Westinghouse tillverkar också en kom

plett bildförstärkare (ett s k scotoscope). 
Det visades på ett symposium i Stockholm 
under september och finns enligt uppgift 
nu på den svenska marknaden. 

ANVÄNDNINGSOMRADEN 
Bildförstärkarröret är som nämnts en ännu 
helt ny komponent. Det har hittills använts 
huvudsakligen i militära utrustningar för 
t ex spaning. Tänkbara civila tillämpningar 
är i utrustningar för bevakning av industri
områden och industrilokaler. Ytterligare 
en tänkbar tillämpning är i utrustningar 
för svartvit TV och färg-TV. D 
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Informationskällor för . 
tillförlitlighetsdata 
Av civilingenjör T G CHARLES, Charles Consulting AB, Västerås 

I anslutning till artikelserien »TiIl
förlitlighet hos komponenter» läm
nas här uppgifter på informations
källor för tillförlitlighetsdata. 

UDK 658.562(045) 
D D Med undantag av den bank för till
förlitlighetsdata som finns vid Försvarets 
Teletekniska Laboratorium (FTL) är de 
flesta datasarnlingar inte tillgängliga för 
allmänheten. Dessutom är de uppgifter 
som finns om existerande samlingar myc
ket sparsamma; de som finns gäller huvud
sakligen amerikanska militära inrättningar 
enligt följande: 

FARADA - BUWEPS Failure Rate Data 
Program (amerikanska mari
nen) 

IDEP - Interservice Data Exchange 
Program (alla tre vapengre
narna) 

DDC - Defence Documentation Cen-
ter, Washington (utgivare av 
icke-klassificerade rapporter) 

RADC - Air Force Reliability Central 
(amerikanska flygvapnet) 

PRINCE - NASA Parts Reliability In
formation Center (rymdforsk
ningsorganisation ) 

Utarbetade Totalt antal Medelantal 

Komponenttyp FRO-kort komp.tim komponent-
tim/kort, 

antal % 106h % 106h 

Motstånd 
massa- 9 1,3 308,7 3,8 34,22 
kolskikt- 25 3,6 141,4 1,7 5,66 
metall/metalloxid, 
film- 57 8,3 1224,9 15,1 21 ,51 
prec-, trådlind- 26 3,8 128,7 1,6 4,95 
effekt-, trådlind- 18 2,6 172,2 2,1 9,60 
varierbara 5 0,7 12,6. 0,2 2,52 

Fasta kondensatorer 
papper och plast- 47 6,8 301,6 3,7 6,42 
metalliserade 28 4,1 102,5 1,2 3,66 
keramik- 19 2,8 35,4 0,4 1,86 
glas och porslin- 27 3,9 163,4 2,0 6,05 
glimmer- 3 0,4 49,6 0,6 17,53 
alum- elektr 21 3,1 18,1 0,2 0,86 
torr tantal 35 5,1 310,8 3,8 8,81 
våt tantal 7 1,0 32,9 0,4 4,68 

Halvledare 
Ge-dioder 14 2,0 4147,5 51 ,0 296,20 
Si-dioder 30 4,4 110,9 1,4 3,70 
Ze-dioder 29 4,2 59,8 0,7 2,07 
övriga dioder 11 1,6 9,3 0,1 0,84 
Ge NPN transistorer 10 1,5 24,6 0,3 2,46 
Ge PNP transistorer 47 6,8 449,7 5,5 9,58 
Si NPN transistorer 84 12,2 93,5 1,1 1,12 
Si PNP transistorer 25 3,6 47,0 0,6 1,89 
Integrerade kretsar 62 9,0 153,9 1,9 2,49 

Elektronrör 24 3,5 78,0 1,0 3,25 
Induktanser 10 1,5 9,1 0,1 0,91 
Omkopplare 15 2,2 (16395) I - (1095) 

Summa I 688 100 I 8186,1 I 100 I -

Tab 1. Statistik över utarbetade FRO-kort. Uppgifter om provningens omfattning för om
kopplare gäller komponentcykler. Värdena inom parentes är därför ej medtagna i summan. 
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Alla dessa samlar specifik information 
om specifika komponenter, inklusive me
k~ska och hydrauliska. Icke specifika in
formationer har sammanförts i Military 
Standardization Handbook (MTL-HDBK-
217 A). Tillförlitlighetsdata har där ställts 
samman efter komponentslag och -typ en
ligt MIL-specifikationerna, dock utan upp
delning i fabrikat. 

En ny informationskälla kommer snart 
att bli tillgänglig, nämligen EXACT - In
ternational Exchange of Authenticated 
Electronic Components Performance Test 
Data - som väntas börja sin verksamhet 
inom kort. Avsikten med EXACT är att 
västeuropeiska länder jämte USA, Kanada 
och Japan skall utbyta provnings- och till
förlitlighetsdata, vilkas autenticitet har be
kräftats av huvudorganen inom respektive 
land. 

En stor del av den erforderliga tillförlit
lighets-informationen kan i allmänhet er
hållas från komponenttillverkarna. Alla 
större förbrukare av komponenter har upp
rättat eller kommer att upprätta egna data
banker, som behandlar specifika typer och 
fabrikat. Dessa företag offentliggör dock i 
allmänhet inte de informationer de samlat. 

För att den stora efterfrågan skulle till
godoses bildades databanken vid FTL för 
insamling och distribution av data. Infor
mationen förmedlas främst i form av »Fai
lure Rate Data Cards» (FRD-kort ). 

FRD-KORT 
Avsikten med E'RD-korten är att ge speci
fik information om olika komponenter av 
angivna fabrikat och därmed skapa en 
grundval för pre diktering av tillförlitlighet 
och för komponentval vid nykonstruktioner. 

Artikelförfattaren har i stor utsträckning 
medverkat vid insamlingen och bearbet
ningen av de data som ligger till grund för 
FRD-korten. Dessa data utgörs av prov
nings- och fält data från såväl tillverkarna 
som komponentförbrukarna. Genom gransk
ning av underlaget och genom direkt kon
takt med dem som lämnat uppgifterna 
samt genomgång av deras provningsresur
ser, felrapporteringssystem och statistiska 
metoder kan man få informationens riktig
het bekräftad. 

Cirka 700 FRD-kort har hittills utarbe
tats. Därav har ca 500 sänts ut till dem 
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som abonnerar på systemet. T ab 1 VIsar 
fördelningen av FRD-korten på de olika 
komponents lagen och ger också uppgifter 
om det antal komponenttimmar på vilka 
FRD-kortens uppgifter baseras. 

Ett typiskt FRD-kort visas i tig 1, där 
man ser att informationen: är uppdelad i 
tre olika grupper, dvs information som här
stammar huvudsakligen från tillverkaren, 
den rapporterade tillförlitlighets-informa
tionen och den normaliserade tillförlitlig-

hets-informationen. Exemplet visar ett fall 
där man med hjälp av underlaget kan få 
fram tillsatskurvan, som visar hur felinten
siteten varierar för olika definitioner av fel. 
Som tidigare nämnts kan definition av fel 
vara rätt godtycklig. En konstruktör har 
betydligt större nytta aven tillförlitlighets
information som visar hur fel intensiteten 
varierar med olika definitioner av fel. Lägg 
märke till hur kapacitansen enligt tig 1 
ökar fram till en viss tidpunkt och sedan 

-.... 
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sakta återgår till det ursprungliga värdet. 
Av denna anledning har två kurvor medta
gits, den ena för 5 000 timmars drift, där 
kapacitansökningen var störst, och den 
andra för 20 000 drifttimmar, som motsva
rar den totala tiden för undersökningen. 

De normala FRD-korten kompletteras 
vid lämpliga intervaller med sammanfatt
ningskort som ger en översikt över redan 
utgivna kort, grupperade efter komponent
typ. D 
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Nytt holografiskt kamerasystem 
Av ANDERS GUNNARSON-ÖFWERSTRÖM 

Ett nytt holografiskt system har utvecklats av 
Technical Operations Inc, USA. Systemet som kallas 
»Laser Hologram Camera System» bygger på 
Fraunhoferdiffraktion. 

UDK 772.99 

D D Vid fotografering av gaser och väts
kor vill man ibland samtidigt fotografera 
två eller flera partiklar som befinner sig 
på något avstånd från varandra. Att sam
tidigt fotografera exempelvis två partiklar 
som ligger åtskilda någon centimeter och 
som har diametern ca 10 fA-m är emeller
tid omöjligt med konventionella metoder. 
Ett mikroskop kan visserligen fånga en 
partikel på 10 fA-m, men hela den yta som 
samtidigt kan överblickas är inte mycket 
mer än ca 100 fA-m. 

Technical Operations Tnc, USA, har nu 
utvecklat ett kamerasystem - Laser Holo
gram Camera System - för holografisk re
gistrering av partiklar med diametrar från 
3 fA-m upp till 1 cm. 

FRAUNHOFERDIFFRAKTION 
UTNYTTJAS 
Det holografiska system, som år 1947 upp
täcktes av Dennis Gabor och sedan vida-

-2a 

Område där Fresnel
diffraktion uppträder 

reutvecklades av bl a Emmett Leith, har 
utnyttjat Fresnels diffraktion, dvs interfe
rensen mellan en koherent referensstråle 
och från objektet reflekterat ljus. 

T det nya systemet utnyttjas i stället 
Fraunhoferdiffraktion, också kallat f j ärr
fältsdiffraktion. Detta diffraktionsmönster 
uppstår först på ett visst avstånd från ob
jektet, se tig 1. För att kunna exponera 
ett Fraunhofer-hologram måste man såle
des placera plåten bakom objektet på ett 
avstånd som är större än d2/J,., där d är 
objektets största dimension och J,. är ljus
strålens våglängd. 

Genom att genomlysa den framkallade 
plåten med koherent ljus får man: ett »van
ligt» hologram, dvs en tredimensionell 
bild; objektet ser ut att befinna sig lika 
långt bakom plåten som vid upptagningen. 

Om man låter motivet vara en tunn 
tråd med diametern 2a får man ett holo
gram av det slag som visas i tig 2a. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Område där Fraunhofer
diffraktion uppträder 

._ ._ ._.--t._ ._ .-
I 
I ".'. ,I 

.... ---Z> (2a)2 ----~~l 
A I 

I 

Fig 1. För att kunna exponera ett Fraunhofer-hologram måste man placera 
plåten bakom objektet på ett avstånd som är större än d2/J,.. (d = objektets 
största dimension; J,. = ljusstrålens våglängd.) 
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Den matematiska formeln: för den nor
merade intensitetsfördelningen i ett hori
sontellt snitt genom tig 2a ges av: 

ka2 
kx

2
( kax) I R (x) =l--sin- sinc- + 

:n;z 2z Z 

där k = 2n/J,., 2a = spaltbredden, z = av
ståndet från spalten och sinc definieras som 

. sin ex 
SillC a =-

ex 

Denna intensitetsfördelning innehåller 
tre termer. Den första är en konstant, den 
sista kan kännas igen som den vanliga för
delningen som erhålls vid Fraunhofer-dif
fraktion aven spalt med bredden (aper
turen) 2a, se tig 2b. 

a 

b 

c 

Fig 2. a) Hologram av tråd med samma 
diameter som spaltbredden enligt b); c) 
intensitetsfördelningen. 
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Fig 3. Principskiss över kamerans konstruktion. 

Fig 4. Rekonstruerad bild av partiklar från ett hologram. 

Den mellersta termen innehåller ampli
tudfördelningen av Fraunhofer-diffraktions
mönstret från ovan nämnda spalt, multi
plicerad med en sinusfunktion, som är obe
roende av spaltbredden men beroende av 
distansen (z) från spalten. Denna mellersta 
term representerar interferensen mellan 
diffraktionsmönstret från tråden och det 
koherenta bakgrundsljuset. Logaritmen av 
intensitetsfördelningen framgår av tig 2c. 

I tig 3 visas en enkel principskiss över 
kamerans funktion. 

Vid holografering behövs normalt inga 
linser. I det nyutvecklade kamerasystemet 
används dock sådana för att förminska el
ler förstora bilden av objektet. Ljuskällan 
är en Q-pulsad rubinlaser med pulsläng
den 20 ns. Filmen, Kodak SO-243, är 70 
mm bred. Framdrivningen är elektrisk och 

möjliggör tagningar i olika förutbestämda 
förlopp. 

Kameran finns i tre olika modeller för 
holografering av partiklar med en diame
ter från 3.um upp till 1 cm i volymer 
från 10 mm3 till 1 m3. 

En på en TV-skärm rekonstruerad bild 
av partiklar från ett hologram visas i tig 4. 

PARTIKELREGISTRERING I 
BUBBELKAMMARE 
Ett intressant tillämpningsområde för det 
nya kamerasystemet är i samband med par
tikelregistreringar i bubbelkammare. Vis
sa rekonstruktionsförsök har redan utförts 
med framgångsrikt resultat. Man har där
vid låtit ljuset från en helium-neon-gas
laser passera genom en 130 cm djup prov-

Fig 5. a) Hologram, upptaget vid partikel
registreringar i bubbelkammare; b) foto
grafisk rekonstruktion av hologrammet. 

kammare och simulerat partikelspåren med 
tunna trådar med diametern ca 320 ,um. 
Dessa formades på olika sätt för att lätta
re kunna skiljas från varandra. Expone
ringarna gjordes på SO-243-film och expo
neringstiden var 1/50 s. Resultatet framgår 
av tig 5a och b. I a) visas hologrammet 
och i b) en fotografisk rekonstruktion som 
förefaller att vara tillfredsställande. Bilden 
i fig ger kanske ett något »rörigt» intryck, 
men man får tänka på att den egentligen 
skall ses i tre dimensioner. 

Av det simulerade försök som relaterats 
ovan kan man dra den slutsatsen att holo
gram av ett verkligt bubbelkammarförsök 
troligen skulle ge ett gott resultat. Sådana 
hologram skulle avsevärt underlätta arbe
tet med att tyda resultaten från bubbel
kammarförsöken. D 
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Nytt från den amerikanska 
halvledarmarknaden 
Av GERSHON J WHEELER 

Gershon J Wheeler, Kalifornien, USA, har medverkat i 
ett flertal amerikanska facktidningar. WheeJer kommer 
då och då att i Elektronik redogöra för den senaste 
utvecklingen inom den amerikanska elektronikindu
strin. 

Fig 1. Integrerad krets från Siliconix 
med sex MOS-transistorer och sex bi
polära transistorer. 

o O Flertalet av de mekanis
ka strömbrytare och omkasta
re som förekommer i moderna 
bilar kommer snart att kunna 
ersättas av halvledarkomponen
ter. Redan tidigare har transis-

Fig 2. Bredbandsförstärkare från Hewlett-Packard. 

Fig 4. Halvledarbestyckad oscillator 
för vågledaranslutning från Fairchiid. 

Fig 3. Halvledarbestyckad mikrovågoscillator från Applied Technology. 
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toriserade tändningssystem fö
rekommit på en del bilmodeller, 
men en ytterligare tillämpning 
av halvledartekniken på det 
bilelektriska området har hittills 
inte varit ekonomiskt attraktiv. 

De sjunkande priserna på 
transistorer, dioder och tyristo
rer har på sistone gjort biltill
verkarna mera intresserade av 
att använda halvledare : flera 
amerikanska bilar av 1969 års 
modell utrustas med elektro
niska anordningar, som alstrar 
körriktningssignaler, som ger 
intermittent funktion hos vind
rutetorkarna och som automa
tiskt reglerar körhastigheten. 

Ett blinkdon för de på ame
rikanska bilar så vanliga kurs
visarna med »vandrande» ljus 
kräver ett tjugotal halvledar
komponenter. Den automatiska 
hastighetsregulatorn - som f ö 
inte lär bli tillåten i Sverige -
kräver omkring trettio. De tran
sistoriserade radiomottagarna 
och de allt vanligare bandspe
larna för bilbruk bidrar också 
till att göra bilindustrin till en 
potentiell stormarknad för halv
ledarfabrikanterna. 

Även utvecklingen av inte
grerade kretsar expanderar 
snabbt. Teoretiskt är det möj
ligt att placera in hur många 
element som helst - transisto
rer, dioder, motstånd etc - på 
en enda kristall , men eftersom 
tillförlitligheten står i omvänd 
proportion till antalet element, 
lönar det sig inte att göra allt
för kompakta integrerade kret
sar. Siliconix i Kalifornien har 
dock på en yta av tre gånger 
sex millimeter lyckats placera 
in en krets bestående av sex 
MOS-transistorer, sex bipolära 
transistorer och ett antal ze
nerdioder och motstånd. Fig 1. 

Flera amerikanska halvledar
tillverkare arbetar med mikro
kretsar för speciella ändamål. 
Kretsarna består av ett kera
miskt underlag, på vilket man 
bränt fast ytterst tunna metall
skikt som utgör såväl ledare 
som motstånd och kondensa
torer. I kretsarna löder man in 
transistorer, dioder och inte
grerade kretsar och får såle
des ett slags hybridkretsar. 
Bredbandsförstärkaren i fig 2 
har utvecklats av Hewlett-Pac
kard, ursprungligen för använd
ning i företagets egna instru
ment. Den marknadsförs nu i 
flera olika varianter med fre-



kvensområden från 0,1-100 
MHz upp till 0,1-2,0 GHz och 
förstärkning från 20 upp till 
40 dB. 

Halvledartekniken har gjort 
sitt intåg även på mikrovågs
området. Diodswitchar och tun
neldiodförstärkare är inga ny
heter längre; de utvecklas un
dan för undan mot allt högre 
gränsfrekvenser och kortare 
kopplingstider. American Elec
tronic Laboratories har t ex ut
vecklat en koaxialomkopplare 
för mikrovåg med frekvensom
rådet 0,1-40 GHz och kopp
lingstid mindre än tio nanose
kunder. 

Halvledarbestyckade mikro
vågoscillatorer kan på många 
ställen ersätta klystroner, t ex 
som lokaloscillatorer eller som 
frekvensreferenser för doppler
radar. Fig 3 visar en oscillator 
från Applied Technology, kon
tinuerligt varierbar frän 7,5 till 
14 GHz med minst 10 mW utef
fekt. Oscillatorn i fig 4 kom
mer frän Fairchild Microwave 
Products, är kristallstyrd i fre
kvensomrädet 10,63-11 ,13 GHz, 
ger 10 mW uteffekt och är av
sedd för anslutning till vägle
dare. O 

tekniska 

rapporter: 
FRÅN SEK 
Svenska Elektriska Kommissio
nen har sänt ut följande förslag 
pä remiss : 

SEN 011600, -03, -08, -10, 
-11 , -12, -13, -14. Databe
handling, Ordlistor. 

SEN 01 2537 Symboler för 
elscheman. Mättransformatorer. 

SEN 01 2566 Symboler för 
elscheman. Väljare. 

SEN 01 2623 Symboler för 
elscheman. Räknare. 

SEN 01 2775 Symboler för 
el scheman. Transmissionstek
nik. 

SEN 240600 Isolatorer. Över
sikt över normer. 

SEN 281901 Reläer. Allmän
na föreskrifter. 

Yttranden över normförsla
gen skall vara SEK tillhanda 
om möjligt före den 30 novem
ber 1968. Adress: Svenska 
Elektriska kommissionen, Box 
5177, 10244 Stockholm 5. 

AVANTEK bredbandiga förstärkare för kommunikation, tele
metri, radar, ECM, instrumentering, m. m. 
• Frekvensband 0,01-3.500 MHz 
• Lång livslängd, 300.000 h 

Transistoriserade 

• Garanterade specifikationer 
• Integrerade kraftaggregat 

Militära spec. 

NORDISK ELEKTRONIK AB 
Stureplan 3, Fack 10380 Stockholm 7. telefon 08/24 8340, telex 10547 

als nordisk elektronik Danasvej 2, Köpenhamn, telefon EVA 8285-8238, telex 559219 

Informationstjänst 35 

-ett Johnson 
företag 
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nya produkter 
komponenter 

Små kärnminnen 
Philips har kommit ut med en 
serie små kärnminnen, som 
kan användas t ex som buffert
minnen i datatransmissionsut
rustningar. Minnena i serien 
skiljer sig från varandra med 
avseende på minneskapacitet. 

Fig visar minnet FI-2 med 

Spolbobiner 
Technitron Sweden AB har er
hållit försäljningsrätten i Sveri
ge för en typ av spolbobiner, 
som är tillverkade av glas och 
försedda med spår. Bobinerna 
finns med diametrar från 3 mm 
till 150 mm, och med olika stig
ning hos spåren. 

Technitron har adressen Box 
17053, 10462 Stockholm. 

en kapacitet av maximalt 1 024 
ord om åtta bitar. Minnets cy
keltid är 4 fAs och dess access
tid är 600 ns. Läsning och 
skrivning görs i delad cykel. 

Svensk representant: Försälj
nings AB Elcoma, Fack, 10250 
Stockholm 27. 

Tumhjulsomkopplare 
i miniatyrutförande 
Det schweiziska Contraves AG 
tillverkar en tumhjulsomkoppla
re, typ Multiswitch, i miniatyr
utförande. D,en kan levereras 
med dekadiska eller binära 
kontaktfunktioner. Vid resistiv 
belastning och en driftlikspän
ning eller -växelspänning av 
50 V bryter omkopplaren ström
mar upp till 0,1 A. 

Svensk representant: Nordis
ka )nstrument, Riddargatan 16, 
11451 Stockholm. 
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Kvadratiska trimpotentiometrar 
Dale Electronics Inc, USA, har 
kommit ut med en serie kvad
ratiska trimpotentiometrar serie 
5800. Sidorna är ca 1 cm långa 
och höjden är ca 4 mm. Po
tentiometrarna tillverkas i fyra 
utföranden och för resistanser 
från 10 ohm till 50 kohm. Ef
fektförluste", får uppgå till maxi
malt 1 W vid temperaturen 
700 C. 

Potentiometrarna motsvarar 
fordringarna enligt den ameri
kanska specifikationen MIL-R-
27208. 

Svensk representant: THs 
Elektronik, Fack, 17220 Sund
byberg. 

Kapslad omkopplare 
Daven, USA, har konstruerat en 
hermetiskt kapslad, roterande 
omkopplare. Omkopplarens in
re är fyllt med gas. Dessutom 
ingår ett spårämne i gasen, 
varför gasläckage lätt kan på
visas. 

Omkopplaren tillverkas i oli
ka versioner med en till fyra 
poler och upp till 32 lägen. 
Den sluter och bryter en ström 
av upp till 1 A vid 28 V likspän
ning eller 115 V växelspänning. 
Omkopplaren motsvarar ford
ringarna enligt normen MIL-S-
3786 med avseende på explo
sionssäkerhet, tålighet mot 

Små reläblock 
Det amerikanska Struthers
Dunn Inc har utvecklat en se
rie små tungelementreläer, som 
är avsedda att monteras på 
mönsterkort. Serien har be
teckningen MRRK. 

Reläerna är fuktsäkert kaps
lade i höljen av termoplast. 

fukt och värme samt sand- och 
saltprov. 

Svensk representant: Scan
dia Metric AB, Fack, 171 03 
Solna. 

Varje block kan innehålla både 
enkel- och dubbellindade spo
lar. Antalet kontaktanslutning
ar är maximalt åtta. -

Svensk representant : Olof 
Klevestav AB, Box 601 , 12606 
Hägersten. 



Experimentsystem med både 
logiska och linjära funktionselement 
Det franska företaget Tekelec 
har utvecklat ett modulsystem, 
som innehåller både logiska 
och linjära funktionselement. 
Systemet, som har beteckning
en Log-An (Logic-Analogic) , 
är närmast avsett som en ex
perimentutrustning för olika la
boratorier. Det utgör en »bygg
låda» där byggstenarna utgörs 
av kompletta funktionselement, 
t ex vippor, räknare, register 
och omvandlare. 

Systemet består av ca 80 
funktionselement, som alla är 
uppbyggda på mönsterkort. 45 
av elementen baserar sig på 
DTL-Iogik. Exempel på sådana 
element är grindar, vippor, 
räknare, register, avkodare, 
klockelement och hjälpelement. 
28 av elementen baserar sig 
på TTL-Iogik. Exempel på så
dana element är grindar, vip-

Drivsteg 
till nixierör 
Burroughs, USA, tillverkar ett 
nytt drivsteg för sitt nixierör 
B-5750. Steget, som har typbe
teckningen BIP-891 0-1 , kan an
vändas tillsammans med TTL-, 
DTL- och RTL-kretsar. 

Svensk representant : Firma 
Johan Lagercrantz KB, Gårds
vägen 10 B, 171 20 Solna. 

por, räknare, register, avkodare 
och klockelement. 

De analoga funktionselemen
ten är f n fyra. De utgörs av 
A/D- och D/ A-omvandlare. I sy
stemet ingår också två datama
skinelement. Det ena utgörs av 
en fyra bitars parallelJadderare 
och det andra av ett »80 Bit 
Scratch Pad Memory». 

Till systemet hör också ett 
experimentchassi, se fig. I detta 
finns plats för tre ramar, som 
vardera rymmer 36 funktions
element. På ramarnas underde
lar monteras mångpoliga an
slutningsdon, ett för varje ele
ment. Vidare hör ett likspän
ningsaggregat till systemet. 
Detta kan monteras i experi
mentchassit. 

Svensk representant : Saab 
Electronic, Baldersgatan 2, 
10041 Stockholm. 

Operationsförstärkare 

3038/25 heter en ny opera
tionsförstärkare från Burr 
Brown, USA. Denna är avsedd 
att användas som inverterande 
eller icke-inverterande förstär
kare. 

Den nya förstärkaren har 
FET-ingång, varför ingångsim
pedansen är mycket hög, 10" 
ohm. Av samma anledning är 
offsetströmmen mycket liten, 
50 pA vid en temperatur av 
50 °C. 

SGS-nyheter 
SGS-Fairchild har introducerat 
fem nya komplexa monolitkret
sar i MOS-utförande. 
• 3300 heter ett 25 bitars sta
tiskt skiftreg ister som arbetar 
inom frekvensområdet 0-250 
kHz. 3303 är beteckningen på 
ett dynamiskt 2 X 25 bitars se
rie-access-register, som kan 
arbeta inom frekvensområdet 
10-500 kHz. Kretsen 3320 är 
ett dynamiskt 64 bitars regis
ter/ackumulator. Detta arbetar 
inom frekvensområdet 10 kHz-
2MHz. De sista av de fem ny
heterna utgörs av två multiplex-

Likspännings'
aggregat för 
montering på 
mönsterkort 
Analog Devices, USA, har pre
senterat två dubbla likspän
ningsaggregat i kapslar av 
epoxyharts. Aggregaten är av
sedda för matning av opera
tionsförstärkare och de är ut
förda så att de kan monteras 
direkt på mönsterkort. Typbe
teckningarna är 901 och 902. 

Nätaggregaten avger utspän
ningarna ±15 V. Aggregatet 
901 avger en utström på maxi
malt 40 mA och 902 maximalt 
100 mA. De matas med en väx-

Förstärkaren tål utan vidare 
en »common mode»-spänning 
av 100 V. »Common mode 
rejection ratio» är 90 dB mel
lan likspänning och en växel
spänning med frekvensen 100 
Hz. Ett »slew rate»-värde på 
12 V/IlS garanteras. 

Svensk representant: Ameri
kanska Teleprodukter AB, Ny
bohovsgränd 56, 11744 Stock
holm. 

switchar avsedda för t ex tele
metriutrustningar. Kretsen !lM 
3700 har fyra kanaler och kret
sen !lM 3705 åtta. 
• Ytterligare en SGS-nyhet är 
operationsförstärkaren !lA741 , 
som är en vidareutveckling av 
!lA709-förstärkaren. Den nya 
förstärkaren är försedd med in
byggd frekvenskompensering, 
kortslutningsskydd för in- och 
utgångarna samt stift för an
slutning aven potentiometer, 
med vilken offsetspänningen 
kan ställas in. 

Svensk distributör: AB Nord
qvist & Berg, Box 4125, 10262 
Stockholm. 

elspänning av 220 V. Båda agg
regaten är försedda med kort
slutningsskydd. 

Svensk representant: Scan
tele AB, Tengdahlsgatan 24, 
11641 Stockholm. > 64 
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nya produkter 
mätinstrument 

> 63 

Svepgenerator 
Honeywell, USA, presenterar en 
svepgenerator, modell 9550A. 
Frekvensområdet 0,Q1 Hz till 
100 kHz är uppdelat i tolv del
områden. Generatorn har loga
ritmiskt frekvenssvep över sex 
dekader och linjärt över två. 

För utsignalen kan olika 
kurvformer väljas: sinus-, fyr-

Digitala räknare 
Berlin-företaget Elektronik 
GmbH tillverkar en serie digi
tala universalräknare. I tig 1 
visas den nya 5 MHz-räknaren 
5000. Med denna kan man mä
ta frekvens, tid, tidintervall och 
frekvensförhållande. 

I Ilg 2 visas en annan nyhet, 

Fig 1. Universal räknaren 5000 

kant- eller triangelform. Gene
ratorn är också försedd med 
ramputgång. Sveptiden kan 
ställas in mellan 10 s och 1 000 
s. Vid kontinuerligt och auto
matiskt svep kan sveptider upp 
till 3000 s väljas. 

Svensk representant: Honey
weil AB, Fack, 12612 Stock
holm. 

nämligen räknaren 504-VR, som 
är avsedd för industriella till
lämpningar. Den tillverkas i ut
föranden för olika antal för
valsmöjligheter. Till räknaren 
finns olika tillsatsenheter. 

Svensk representant: Skandi-
naviska Elektronik-Centralen, 
Fack, 281 01 Hässleholm. 

/>*' :x" 
•••• , , ~I ' 

..... ~:t1. (oy 

Fig 2. Räknaren 504-VR 

Lätthanterlig ljudnivåmeter 

Bruel & Kjaer har kommit ut 
med en ny ljudnivåmeter, mo
dell 2205, i ett mycket behän
digt utförande. Instrumentets 
mätprincip baseras på I EC-re
kommendation nr 123. Som 
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mätmikrofon används den nya 
mikrofonen 4117. 

Ljudnivåmeterns mätområde 
sträcker sig från 32 till 140 dB. 
Förstärkningen är 113 dB. Brus
spänningen underskrider 1,2 flV 

Elektroniskt universalinstrument 
Det österrikiska företaget Goerz 
Electro har utökat sin serie 
Unigor universalinstrument med 
ett elektroniskt instrument, mo
dell Unigor 6e. Detta är försett 
med en inbyggd, batterimatad 
transistorförstärkare. Med in
strumentet kan lik- och växel
spänningar, lik- och växelström
mar samt resistanser och ka
pacitanser mätas. 

Mätområdena för Ii k- och 
växelspänningar är uppdelade 
i 13 delområden. Varje mätom
råde sträcker sig från 1 mV till 
1 000 V. Mätområdena för lik
och växelströmmar sträcker sig 
från 1 flA till 3 A. Mätområdet 
för resistans är uppdelat på sex 
delområden från 0,2 ohm till 
30 Mohm. Även mätområdet för 
kapacitans är uppdelat på sex 

WESTON 

delområden, från 50 pF till 
5000 flF. 

Svensk representant: AB 
Transfer, Box 56, 16211 Väl
lingby. 

'JOL TS DC 

Digitalt panelinstrument 
med integrerade kretsar 
Weston, USA, presenterar ett 
nytt panelinstrument, typ 1270, 
som är uppbyggt med integre
rade kretsar. 

I nstrumentet har tre siffer
positioner. Noggrannheten är 
0,1 % ± 1 enhet och upplös
ningen är maximalt 100 flV. 
Läshastigheten är 14 ggr/s. 

när kapacitansen över ingångs
anslutningarna är 4 nF. Ljud
nivåmeterns visarinstrument är 
graderat i dB. Skalområdet 
sträcker sig från -10 dB till 
+ 10 dB. Instrumentets dämp
ning kan ställas in i två lägen. 
Bägge representerar standardi
serade karakteristikor. 

Frontpanelens format är ca 
105 X 85 mm men instrumentet 
upptar något större yta bakom 
panelen. 

Instrumentet har utgång för 
anslutning av radskrivare. 

Svensk representant: Schlum
berger Svenska AB, Vesslevä
gen 2-4, 18144 Lidingö. 



Digitala 
mätutrustningar 
Tektronix Inc, USA, har utveck
lat en större och en mindre di
gital mätutrustning. 

Den större utrustningen, som 
har typbeteckningen S-3130, 
kan utföra mätningsfrekvenser 
med en hastighet av 100 mät
ningar per sekund. Ett inbyggt 
skivminne ger direkt åtkomst 
till 1 600 olika mätvärden samt 
medger sortering och klassifi
cering i samband med diagnos
tiska mätningsrutiner. Systemet 
kan också styras av datamaski
ner. 

Möjligheterna att göra dyna
miska mätningar bestäms bl a 
av stigtiden, som är mindre än 
400 ps, av bandbre~den , som 
sträcker sig från O till 875 MHz, 
och av tidmätningsområdet 100 
ps-5 s. 

Mätutrustningen betjänas från 
en mätstation där det finns in
och utgångar för ett antal pro
programlinjer. Varje mätutrust
ning kan betjäna två mätstatio
ner samtidigt. 

I tig visas den mindre mät
utrustningen, typ S-3110. Den
na har ungefär samma egen
skaper som den större utrust
ningen. 

Svensk representant : Erik 
Ferner AB, Box 56, 161 26 
Bromma. 

SNABBA TRANSISTORER 
HÖGA STRÖMMAR 

för 

DC-DC OMVANDLARE TILL 25 kW 

SERVO FÖRSTÄRKARE 

BREDBANDS EFFEKTFÖRSTÄRKARE 

1723 
10A 40MHZ 
40-100 Volt 
150W TO 3 
38:- i 1OO-tal 

NORDISK ELEKTRONIK AB 
Stureplan 3, Fack 103 80 Stockholm 7, telefon 08124 83 40, telex 10547 

a/s nordisk elektronIk Danasvej 2, Köpenhamn, telefon EVA 8285-8238, telex 559219 

Informationstjänst 36 

- ett Johnson 
företag 
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• • 
Ise 10 

10 D är isolerad och lätt att montera på tryckt krets - kräver 
litet utrymme 

10 D täcker området ända upp till 1 A medelvärde vid 75°C, 
eller 50 A stötström under 10 ms 

10 D finns i spänningsklasser upp till 1 200 V trans ient under 
5 ms eller 1 000 V repeterad toppspärrspänning (PRV) 

10 D har låg läckström och lågt spänningsfall, mindre än 0,95 V 
vid 1 A likström 

10 D kan användas vid frekvenser upp till 50 kHz 

10 D levereras nu till ÄNNU LÄGRE PRIS 

Diffunde'rad kiseldiod typ 10 D 
Epoxykapslad under tryck för säker tätning. Finns även i flänslös 
metallkåpa (DO 13) med typbeteckning 10 C eller med Jedec
nummer - begär datablad C 100. Vi sänder Er gärna utförliga da
tablad och prisuppgifter. 

Nyhet! »Bulk-Avalanche» Typ: A 10 D 
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I ms 
relsar 

Beckman ' 

Helipot har en särskild fabrik för tillverkning av miniatyrkretsar i 
cermet ädelmetall. Kretsarna är i storlek endast 25 X 12 X 4,5 
mm respektive 2S X2S X2,S mm (ladder networks). I cermet 
framställs motstånd från ohm till Megohm och kondensatorer 
till 270 pF. Kretsarna fyller militära specifikationer med tempe
raturområdet - 55 till + 125°C och är hermetiskt förslutna. De är 
kompatibla med standard mikrokretsar. 

EXEMPEL: 

Spänningsstabilisatorer 3-32 V 
Likspänningsförstärkare 2,5- 5 W 
D/A-omvandlare, s. k . .,Ladder networks., och .,Ladder 
switches» 
Omkopplardäck med färdiga motstånds- och kondensator
funktioner. 



mi ro 
relsar 

AB NORDQVIST & BERG representerar tre av 
världens ledande tillverkare inom elektroniska kom
ponenter. Från INTERNATIONAL RECTIFIER kom
mer kiseldioder, zenerdioder, högspänningsdioder, 
tyristorer och Jotoceller. HELlPOT levererar preci
sionspotentiometrar, trimpotentiometrar och tjock
filmsteknik. Från SGS-Fairchild kommer halvledare 
och mikrokretsar. 

Stort lager finns i Stockholm. 
Kontakta våra tekniker för information. 

Detta är ett exempel på reduce
ringen av antalet diskreta kompo
nenter då .uA 741 används. 

Informationstjänst 37 

p. A 741 är en frekvenskompenserad förstärkare. 
Den kräver färre komponenter, och ger förbättrade 
prestanda och ett större användningsområde. Kret
sen är en efterföljare till p.A 709, som den även 
direkt kan ersätta ... Open loop .. förstärkningen är 
minst 50000 ggr. Motkopplad är p.A 741 alltid stabil , 
och som spänningsföljare helt utan .. Iatch-up .. ten
denser, då inspänningsområdet är ± 30 V. Inre
sistansen är 300 kohm, offsetströmmen 200 nA och 
offsetspänningen 5 mV. En 10 kohm potentiometer 
ansluten till separata stift på p.A 741 är allt som be
hövs för att trimma offsetfelet på ingången. Ut
svinget från den kortslutningssäkra utgången är 
± 12 V. Den höga förstärkningen över ett stort om
råde på matningsspänningen och det stora in
spänningsområdet ger utmärkta egenskaper då 
p.A 741 används som integrator, summationsför
stärkare och i alla typer av motkopplade applika
tioner. 

AB. NORDQVIST & BERG 

BOX 4125 . 102 62 STOKHOLM 4 
TELEFON 08/44 99 80 
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Större lokaler 
+ Större lager 
+ Ökade personalresurser 

. ' I l •• '/' , 

SIFAM 

ännu bättre service för Er som 
köper komponenterna från 

TELTRONIC 

Den 1 november 1968 flyttar vi till nya 

lokaler i Vårbergs Centrum, Skärholmen 
Vår nya adress blir: 

TELTRONIC AB 
Vårbergsplan 31 
Box 4035 12704 Skärholmen 
Tel. 710 00 80 

PANELINSTRUMENT 

~ -- --
0.·4 ().6 

()'~ \ , I \ I I • I I I I 'je 
" ' / ' jv 

mA 

OPELEC' 

APPARATLAoOR 
STATIV 

har gett oss förtroendet att marknadsföra sina hög
klassiga mätinstrument på den svenska marknaden. 
Detta gläder oss mycket, då vi vet att instrumenten 
med sin moderna uppbyggnad och sin stilfulla design 
fyller alla estetiska och kvalitetsmässiga krav. 

Apparatlådor för prototyp och serieproduktion. Ele
gant utseende, robust uppbyggnad. 
OPELEC apparatlådor finns i 4 panelhöjder, 3 bredder 
och 2 djup. 
Användbara till såväl fristående apparater som för in
byggnad i 19" apparatskåp, i hel bredd eller kombine
rade i olika panelbredder. 

Här visas 3 typer av panelinstrument ur Sifams katalog. 
Förutom dessa finns ett flertal andra modeller. 

Begär kataloguppgifter. Begär kataloguppgifter. 
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TELTRONIC AB 
HÄRJEDALSGATAN 14 
BOX 28, VÄLLI NGBY 1 

Informationstjänst 38 

Telefon t. o. m. den 31.10. 1968 
Vx 372840 

Från o. m. den 1 november 
NY adress, Nytt telefonnr. en!. ovan. 



Nytt från Technitron 

Fig 1. Spiralantennen 
PN 9D11800 

Fig 3. Koaxialomkopplare med 
anslutningsdon av EIA-typ 

Bredbandiga, 
helt transistor· 
bestyckade 
förstärkare 
Det amerikanska företaget 
Avantek Inc har helt speciali'se
rat sig på tillverkning av bred
bandiga förstärkare som är ge
nomgående bestyckade med 
halvledarkomponenter. 

På marknaden har Avantek 
nu, introducerat en serie mo
dulförstärkare, som tillsammans 
täcker frekvensområdet 1 000 
HZ-3,5 GHz. 

Svensk representant : Ingen
jörsfirman Nordisk Elektronik 
AB, Fack, 10380 Stockholm. 

Flg 2. Koaxialomkopplare 
typ H 

Flg 4. Koaxialomkopplare 
i miniatyrutförande 

Miniatyr·· 
magnetroner 
för X-bandet 
Mullard, England, har kommit 
ut med två nya magnetroner, 
yJ 1220 och yJ 1240. Den för
ra avger max 150 W effekt och 
den senare max 900 W. 

Magnetronen yJ 1220, se 'Ig, 
är närmast avsedd för radarfy
rar och luftburna radarstatio
ner. Röret, som arbetar med 
pulstider ned till 30 ns, värms 
upp på tre sekunder. Det väger 
endast 175 gram. 

Svensk representant : Försälj
nings AB Elcoma, Fack, 10250 
Stockholm 27. 

> 65 
Det amerikanska företaget 
Transco Products presenterar 
genom sin svenska represen
tant Technitron Sweden AB tre 
nyheter på den svenska mark
naden. 

I tig 1 visas spiralantennen 
PN 9D11800, som har band
bredden 5,4 GHz-10,6 GHz. 
Skelvinkeln är mindre än 10° . 
Strålbredden är 90° när anten
nen används inom C-bandet 
och 80° när den används inom 
X-bandet. Ståendevågförhållan
det är 2 : 1. Antennen har for
matet 25 X 19 mm. 

I tig 2 visas en koaxialom
kopplare, typ H. Denna tillver
kas i två utföranden, ett med 
mekanisk självhållningsmeka
nism och ett med magnetisk. 
Omkopplaren kan användas för 
signaler med frekvenser upp 
till 12,4 GHz, då ståendevåg
förhållandet är 1,4: 1, inlänk
ningsdämpningen 0,4 dB och 
isolationsdämpningen 60 dB. 

Bredbandlga, 
dubbel balanserade 
blandare 

Det amerikanska företaget 
Lorch Electronics Corp har 
kommit ut med tre serier av 
bredbandiga, dubbel balansera
de blandare. Serierna omfattar 
tillsammans 14 typer. 

Blandarna i serien FC-200 är 
avsedda att användas för sig
naler med frekvenser mellan 
50 kHz och 1 GHz. De har låga 
omkopplingsförluster och hög 
isolation. 

De blandare som ingår i se
rien FC-210 täcker frekvensom
rådet 50 kHz-400 MHz. Deras 
dynamiska område är 135 dB. 

Blandarna i serien FC-216 är 
avsedda för frekvenser mellan 
10 kHz och 45 MHz. Det dyna
miska området är 140 dB. 

Blandarna kan erhållas med 
anslutningsdon av typerna 
BNC, TNC och OSM. 

Svensk representant : Scan
dia Metric AB, Fack, 171 03 
Solna. 

nya produkter 

kommunikation 

I tig 3 visas en typ av koaxi
alomkopplare med anslutnings
don av typ EIA, dimension 7/8 

tum. Omkopplaren, som är för
sedd med indikatorkretsar, har 
vid frekvensen 400 MHz ståen
devågförhållandet 1,15 : 1, in
länkningsdämpningen 0,1 dB 
och isolationsdämpningen 60 
dB. 

Ytterligare en ny koaxialom
kopplare, typ MM, visas i tig 4. 
Den kan användas för signaler 
med frekvenser upp till 18 GHz. 
Volymen underskrider 17 cm2 

och vikten är mindre än 40 
gram. Omkopplaren finns i två 
utföranden : med mekanisk eller 
magnetisk självhållning. Vid 
frekvensen 18 GHz är stående
vågförhållandet mindre än 
1,5: 1, inlänkningsdämpningen 
0,5 dB och isolationsdämpning
en lägst 60 dB. 

Technitron Sweden AB har 
adressen Box 17053, 104 62 
Stockholm 17. 

Isolator 
med st~r 
bandbredd 

E & M Laboratories, USA, har 
presenterat en isolator med 
mycket stor bandbredd - stör
re än en oktav. Isolatorn, som 
har typbeteckningen SCX-10P, 
täcker frekvensområdet 3,8-
11,7 GHz. Isolationsdämpning- . 
en är 10 dB, inlänkningsdämp
ningen maximalt 1,2 dB och 
SVF-talet maximalt 1,3. 

Svensk representant: Ameri
kanska Teleprodukter AB, Box 
43070, 10072 Stockholm. 

Miniatyrmagnetron 
för hög uteffekt 
Det amerikanska Microwave 
Associates Inc tillverkar en li
ten magnetron, typ MA-272, för 
frekvensbandet 8,5 GHz-9,6 
GHz. Den avgivna pulseffekten 
är lägst 7 kW. 

Svensk representant: Swed
ish Elektrolink AB, Stora Nyga
tan 39, 11127 Stockholm. > 73 
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FREKVENSANALYSATOR TYP 2107 
-Instrumentet med de många möjligheterna-

Se här. 
Analysator med 6 olika bandbredder. 6 - 29%. 
Distorsionsmeter - direktvisande med sant 
effektivvärde. 
Rörvoltmeter - sant effektivvärde - toppvärde 
eller medelvärde. 2 Hz - 40 kHz. 
Mätförstärkare - max 100 dB förstärkning. 
Ljudnivåmätare - tillsammans med B & K 
kondensatormikrofoner. A. B och C 
filter finns inbyggda. Helt enl. IEC 179. 
Vibrationsmätare tillsammans med B & K 
accelerometer och förförstärkare. 
Automatisk smalbandsanalysator tillsammans 
med B & Knivåskrivare. 

2 Hz-40 kHz 
linjärt område 
20 Hz - 20 kHz 
selektivt område 
100 fl V fullt skal
utslag 
2.22 MQ ingångs-
impedans 

Begär utförlig beskrivning och demonstration. 

• • 
• Svenska AB BRUEL &KJ.lER 

KVARNBERGSVÄGEN 25 .14145 HUDDINGE· TEL. (08) 7572730 

Informationstjänst 39 
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MU LTISWITCH 
förvalsomkopplare 
har brett register 

j' 

MULTISWITCH förvalsomkopplare för di
gital inmatning av talvärden för styrningar 
och regleringar finns i fyra olika utföranden. 

MULTISWITCH Tumhjulsomkopplare 
• är lättarbetad 
• kräver väsentligt mindre utrymme än mot

svarande kombinationer av konventionella 
stegomkopplare 

• kan kombineras till block i obegränsat 
antal 

• ger lätt avläsbar talbild med ingjutna siffror 

MULTISWITCH förvalsomkopp
lare kan kombineras med tioöver
föringselement! 
Detta mekaniska överföringselemenf 
kopplas mellan två tiolägesomkopplare. 
Vid omkoppling från läge 9 till O kommer 
den närmast högre dekaden att automa
tiskt vidarekopplas ett läge. Högst fyra 
omkopplare med tre mellanliggande tio
överföringselement kan sammanbyggas. 

• finns enpolig med 10 eller 11 kopplings
lägen eller tvåpolig med 2 eller 5 kopp
Iingslägen samt binärkoppling 

• kan plug-in-anslutas 

• har många andra tekniska finesser (se. 
nedan bl. a.) som Ni kan få veta mera om 
genom att begära närmare upplysningar 
och prospekt! 

Rekvirera broschyren 
om "MULTlSWITCH" 

NORDISKA INSTRUMENT 
WIBOM & SON KB, Riddargatan 16, 11451 Stockholm O , Tel. 08/249290 

In~ormationstiåinst 40 
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SPÄNNINGSSTABILISERING 
Scandia METRIC erbjuder Er det kompletta programmet Iik- och växelspänningsstabilisa
torer av ledande fabrikat. Prisvärda enheter med hög tillförlitlighet, kvalitet och prestanda. 

Nya DC-stabilisatorer modulutförande 
Långlivs-serie fabr. Advance används där högsta stabilitet och tillförlit
lighet krävs. MTBF (tid mellan fel) 25000-60000 tim vid 60°C beroende på 
lastförhållandet. Kortslutningssäkra. Programnierbar ström och spänning. Om
ställbar från sned till rak st römbegränsning. Lagerförs. 

Utspänning: O-50 V kontinuerlig Utström: 0,5-10 A 
Nätspänning : 100-250 V, Prisex. : 0-15 V; 500 mA 335 kr 

45-450 Hz 

Ekonomi-serie fabr. Advance för måttligare krav på stabilitet och miljö. 
Omkopplingsbar utspänning 4- 30 V. Lagerförs. 

Utspänning : 4-30 V Utström : 1-10 A 
Nätspänning : 100-250 V, Prisex.: 4-30 V; 1 A 265 kr 

45-450 Hz 

IC-serie fabr. Advance speciell för matning av integrerade kretsar. Pro· 
grammerbar ström och spänning. Överspänningsskydd. Rak strömbegränsning 
inställbar från 5- 105 % av full utström. MTBF30 000 tim vid 60°C. 

Utspänning: 0-7 V 
Nätspänning : 100-250 V, 

45-450 Hz 

Utström: 1-10 A 
Prisex.: 0-7 V; 1 A 398 kr 

MIL-spec-serie fabr. Technipower, 3 års garanti, helt eller delvis fyllda med 
epoxy. Uppfyller MIL-spec avseende RFI , chock, vibration , temperatur, salt
dimma och fukt. MTBF 60000 t im vid 80°C. Fabriker i USA och Schweiz. 

Utspänning: 0.5-1 000 V Utström : 0,05-100 A 
Nätspänning : 100-250 V, Prisex.: 15 V; 100 mA 278 kr 

50-400 Hz 

Nätspänni ngsstabi I isatorer 
Konstantspänningstrafos (Advance o Sola) en ekonomisk lösning för att 
öka livslängd och driftsäkerhet hos Era elektroniska utrustningar genom effek
tiv transientblockering och spänn ingsreglering. Effekter från 15 VA-3 kVA lager
förs. 

Magnetiska normal- eller lågdistorsion (dist. max 3 % ) 

Effekt 
Inspänn. 
Utspänn. 

50 Hz 
15-6000 VA 
220 V ± 15 % 
220V± 1 % 

400 Hz 
60-1000 VA 
118 V ± 15 % 
118 V ± 1 % 

Komb. magnetisk/elektronisk (Solatron) frekvensoberoende ± 5 % . Vid 
samtidig ändring av frekvens ± 5 % inspänning ± 20 0f0 och belastning 0-100% 
varierar utspänningen ,högst ± 1 % (0,5 % vid något av fallen) . Avkänning vid 
laststället kompenserar spänningsfall i ledare. Utspänningen kan justeras 
±5-7 % . 

Effekt : 

Inspänning: 

50 Hz 1-fas 
1-2-3-5-7, 5-10 
och 15 kVA 
220 V + 101-20 % 

Utspänning : , 220 V ± 1 % (0,5) 

50 Hz 3-fas 
3-6-9-15-22, 5-30 
och 45 kVA 
380/220 V + 101 
-20 % 
380/220 V ± 1 % 
(0,5) 

Växel riktare (statiska omf.) Technipower, Advance 
Inspänn. 12, 24, 48 och 110 V DC. 
Utspänn. 115 och 220 V, 50, 60 och 400 Hz 

400 Hz 1-fas 
1-3-5-10 och 
15 kVA 
120 eller 480 V 
+ 10/-20% 
120 eller 480 V ± 
1 % (0,5) 

Begär specialbroschyr eller rådfråga oss per telefon. 

g!Ir!?J)~JRN~A~~~J~8~!~ M ETRI C ~T~IC· A~~C~L~ ~<?E~t:!~ ~ 
Informill tionst jänst 41 
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nya produkter ' 

reglerteknik 

> 69 

Ny tryckgivare 
tål höga stöttryck 
Vid Stal-Laval har man haft 
vissa problem vid reglering av 
kylångmängden till ångturbiner. 
En noggrann reglering krävdes 
inom området 0,5-1,5 at, och 
tryckgivaren skulle dessutom 
tåla stöttryck på upp till 50 at. 

Nordarmaturs instrumentfa
brik i Solna har konstruerat en 
elektrisk tryckgivare av ny typ, 
som mer än väl uppfyller des
sa krav. Den nya givaren arbe
tar enligt kraftbalansprincipen, 
vilket ger skydd mot höga över
belastningar. 

Inom det egentliga mätområ
det är kalibreringsnoggrannhe
ten ±0,5 % av mätområdet. 
Det finns möjlighet till stora 

Vätskestånds'· 
mätare för medel'· 
höga tryck 

Vid Heinrichs Mässgerätebau, 
Köln, tillverkas en ny vätske
ståndsmätare för medelhöga 
tryck. 

SIKNI-mätaren, som kon
struktionen kallas, består aven 
stålarmatur, som med en klar 

Modulsystem för 
elektronisk vägning 
Modul 44 heter ett nytt instru
mentprogram för elektronisk 
vägning från Elliott-Automation 
AB, 12612 Stockholm 42. Pro
grammet omfattar 11 standard
moduler vilket möjliggör prak
tiskt taget all industriell väg
ning. 

Systemet är användbart både 
för visuell kontroll och långt 
driven automatisering av väg
ningsprocesser. 

mätområdesförskjutningar 
därigenom möjlighet till mät
ning med hög noggrannhet in
om ett valfritt begränsat områ
de. Utsignal O-50 eller 0-20 
mA. 

plastmassa är sammangjuten 
med ett borosilikatrör, vilket 
utgör själva mätaren. 

Tryck-klassen är NT 25, men 
konstruktionen skall tåla tryck
stötar med betydligt högre 
tryck. Armaturen kan utbytas 
mot lämpligt material för kor
rosiva medier. 

Svensk representant : Ingen
jörsfirma Hugo Tillquist, 171 03 
Solna 3. 

Pneumatiska 
tryckgivare 
Taylor Instrument Companies 
Ltd, Stevenage marknadsför en 
ny typ av pneumatiska tryckgi
vare, 300 T-serien, som uppvi
sar en absolut noggrannhet av 
±0,5 %. 

Repeterbarheten ligger inom 
0,1 %. Eftersom inga mekanis
ka tätningar förekommer är 
Taylor 300 lämplig att använ
das under vakuum. Utsatta de
taljer kan levereras i Hastelloy 
C, kolstål , rostfritt stål typ 316, 
monel K och Duranickel. 

30 pA fullt utslag! 

NYHET! Elektronisk galvanometer GVM30. 
Ersätter både traditionella galvanometrar och DC
millivoltmetrar. 

RADIOMETER 
COPENHAGEN 

Likström: 30 pA-300 fiA f.u. 
Likspänning: 1 mV-300 V f.u. 
Resistans: 1 kQ-300 MQ f.u. (linjär skala) 
Flytande ingång. Skrivarutgång 
Batteridriven. Liten, lätt oöm. Lågt pris. 

~ 
BERGMAN & BEVING AB 

D GVM30 

BERGMAN & BEVING AB 
Fack, 100 55 Stockholm 10, tfn 08/246040 

Sänd ytterligare information om 

D övriga Radiometer-instrument 

Namn ... . .. ... . . . .. .... ... .. . ...... .. .. Titel .. ... . ... . 

Företag 

Avd ......... ...... ... . ..... . ... . ....... . . Tfn ......... . 

Adress ... . ..... .. ... ...... .... . ................. . ... . .. . 

Informllltionstjänst 42 
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MÄTSVF 
-_edSVEP 
-ELLER I STEG 

Båda möjligheterna 

Telonies system TVS (Rho-meter + Rho teetor) 

• mäter spännings-SVF från 0,5 till 4 000 MHz 
• svept eller i steg 
• SVF från 1,02:1 till 3,00:1 
• dimensionerna 1/3 ) 
• kostnaden hälften jämfört med slitsad ledning 
• tiden 1'/4 

Kontakta Er Telonic-representant för demonstration 
av TVS SVF-system eller rekvirera katalog C-101 A 

7 ~ EN GIN EERIN G CO. t',,!.'!l;'T.:'d.:"\"". Ino. 

Box 277 Laguna Beach, ealif. 92652 • Tel.: 714 - 494-9401 • TWX 910 - 596-1320 

Svensk representant: Scantele AB, Tengdahlsgatan 24, 11641 Stockholm, Tel: 24 58 25 

In ~orm8tion5tjän st 43 
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ELEKTRONISKA 

TIDRELÄER 

FRÄN LAGER LEVERERAS: 

Tillslagsfördröjda relä. från
slagsfördröjda relä och wisch
relä för 220 V, 50 Hz med kon
tinuerligt inställbar tid inom 
följande områden: 

TIDOMRADEN : 

I 50 m_ till 0.8 _ek. 
II 180 m_ till 1,6 _ek. 

III 0.7 _ek. till 3.6 _ek. 
IV 1,5 _ek. till 8.5 _ek. 
V 4 _ek. till 35 _ek. 

VI 10 _ek. till 100 _ek. 
VII 0.15 _ek. till 10 _ek. 

VIII 1 _ek. till 60 _ek. 
IX 3 _ek. till 150 _ek. 

andra tidområde på begäran. 

Priser från Kr. 80:-

FRÄN FABRIK LEVERERAS: 

Specialreläer för lik- eller 
växelström 12-60 V samt 
taktgivare. 

Tillverkare: 
Dr. Reinhold Reise & Sohn. 
Schönaich Bei Stuttgart. - Gene
ralagent för Sverige : 

.......... L: AO. 
@~ 

L I ,,_. INDUSTRIGA T. 31 - MALMO o 
T.I. 040 94 43 20. 944321 
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UNIVERSELL POTENTIOMETERSKRIVARE TILLVERKÄRE (ejtM;IJ 

• Med 11 MÄTOMRÅDEN, bekvämt omkopp
lingsbar. 

• Hög KÄNSLIGHET, kort BALANSERINGSTID. 
Modern formgivning i svart och al. grått. 

• Kontinuerlig registrering på diagram papper 
och A4 milimeterpapper. 

Förutom den normala linjära SERVOGOR-typen 
RE 511 kan vi leverera: 
1. Potentiometerskrivare med integrator 
2. Dito med töljpotentiometer 
3. Dito med logskala 
4. Dito med töljpot. och logskala 
5. Dito med extinktionsskala 
6. Dito i 2-kanal utförande 

RE 512 
RE 511.2 
RE514 
RE 514.2 
RE .514.9 
RE 520 

HUVUDKONTOR: 

• REGISTRERINGSBREDD: 200 mm. Registre
ring med BLÄCK- och KULSPETSPENNA. 

• Synkronmotordrift via växellåda med 6 has
tigheter - reverserbar. 

• Mätsystemet arbetar enligt kompensations
principen. Registreringssystemet servomo
tordrivet. 

Tekniska data 
Mätområden : 0-2/5/10/20/50/100 mV 

0-0,2/0,05/1/5/20 V 
Ingångsimpedans: 2-20 mV ;;;; 10 MQ 
Pappershastighet: från 30 mm/h till 600 

mm/min i 6 steg 
Mätnoggrannhet: ± 0,5 % 
Känslighet: Från 100 /-IV/cm 

Box55Stockholm-Vällingby. Tel. 08/870250. Telex 1339 

GÖTEBORG MALMÖ FALUN SUNDSVALL 
Solgatan 17 
Tel. 060/1142 

St. Badhusgatan 20 Södergatan 9 
Tel. 031/17 83 60 Tel. 040/12 99 88 
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TELEFUNKEN M 17-11 

Ett nytt katodstrålerör 
för industriell TV 
och speCialoscilloskopi 

' Plan skärm 
Diagonal 17 cm 
Magnetisk avböjning 
Liten avböjningseffekt 
Liten glödeffekt 

En ny TELEFUNKEN-produkt 
tillförlitlig och 'av högsta precision 

Begär närmare upplysningar och tekniska data! 

SATT 
SVENSKA AB TRÄDLÖS TELEGRAFI 

Röravdelningen . Fack· 171 20 Solna ~ 
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utställningar och konferenser 

Radiovetenskaplig konferens i Uppsala 
Den svenska nationalkommit
ten för radiovetenskap, svenska 
elektroingenjörers riksförening 
och Uppsala Universitet anord
nar gemensamt en radioveten
skaplig konferens - RVK 69 -
som skall hållas i Uppsala 10-
12 mars 1969. Temat för konfe
rensen är radiovetenskapens 
grunder, dess angränsande ve
tenskapsområden och tekniska 
tillämpningar. 

Syftet med konferensen är 
att i form av korta föredrag ge 
deltagarna en resume av svens
ka utvecklings- och forsknings
arbeten under den senaste tre
årsperioden. I anslutning till 
konferensen kommer studiebe
sök att ordnas hos bl a Uppsa
la Jonosfärobservatorium, Insti
tutet för Högspänningsforsk
ning samt Fysiska Institutionen 
vid universitetet. 

Vid konferensen kommer bl a 
följande områden att behand
las: mätteknik, instrument, 
kretsar, filter, tillämpad elektro
nik, vakuum-, plasmaelektronik, 
fasta tillståndets elektronik, 
kvantumelektronik, laser, elek
tromagnetisk fältteori, antenner, 
vågutbredning i troposfären , 
atmosfäriska störningar, vågut
bredning i jonosfären, radio
astronomi, rymdkommunikation, 

informationsteori, signaIbe
handling, bildpresentation, ho
Iogramteknik. 

De forskningsresultat som 
kommer att framläggas beräk
nas bli av stort värde för den 
svenska utvecklingen på radio
och elektronikområdet. De kom
mer dessutom att utgöra värde
fulla bidrag till rapporter an
gående radiovetenskaplig forsk
ning inom landet, som den 
svenska nationalkommitten av
ser att inlämna till den interna
tionella unionens för radiove
tenskap generalförsamling i Ot
tawa i augusti 1969. Konferen
sen utgör också enligt sam
stämmiga uttalanden från del
tagare vid tidigare konferenser 
ett välbehövligt och i Sverige 
unikt tillfälle att utbyta informa
tion för i Sverige verksamma 
universitets-, institutions- och 
industriforskare samt utveck
lingsingenjörer. Liksom vid ti
digare konferenser kommer 
motsvarande nationalkommit
teer i Danmark, Finland och 
Norge att inbjudas att delta 
med vardera ett par represen
tanter. 

Närmare upplysningar läm
nas av RVK 69, Fysiska Institu
tionen , telefon 018/139460, 
ankn 103. 

Följande utställningar och konferenser 
kommer att hållas i Europa: 
1968 och metoder inom undervat-
20-26/11 : »Automation and I n

strumentation Exhibition», Mi
lano. 

2-6/12: »Laser Equipment», 
U S Trade Center, Frankfurt. 

1969 
18-2211 : Skandinavisk belys

ningsmässa, Göteborg. 
18-21/2: »Oceanology Interna

tional 69», internationell ut
ställning avseende produkter 

tenstekniken , London. 
4-8/3 : »Inel», Internationell ut

ställning för industriell elek
tronik, Basel. 

6-11/3: »Le Xle Festival Inter
national du Son, Haute-Fide
lite, Stereophonie», interna
tionell utställning över Ijud
tekniska produkter, Paris. 

6-12/3: Radiovetenskaplig kon
ferens i Uppsala, anordnad 
av Svenska Nationalkommit
ten för Radiovetenskap. 

«klc!i> "BMS-NEC" «~ai> 
TUNGRELÄER 

1-5 kontaktfunktioner 
O,2A 100V 10VA 
Rodium-Guld 
Spole 1,5-24V 

TUNGELEMENT 

Yngl ingagatan 18, 10435 Stockholm ;23, Telefon: 08/230620 
Takaya Bldg ., No. 7, 1-chome, Kyobashi. Chuo-ku. Tokyo 
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Danotherm 
har rätta greppet 

på lödkolvsproblemen! 

Handriktigt trehandsgrepp . Konstruerade tör 
den moderna elektroniska industrien med tran
sistorer och integrerade kretsar· Danotherm har 
lödverktyg tör alla behov· Lätthanterliga lödpen
nor . S-märkt 12, 16, 30 W. 

Begär specialbroschyr 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

SYSSLOMANSGATAN 18. BOX 12086 
10223 STOCKHOLM 12. TEL08/240 280 

Informationstjänst 48 
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Inb 35:-
John Schröder 

ELEKTRONIKENS GRUNDER del 2 
Detta är en direkt fortsättning på ELEKTRONIKENS 
GRUNDER, del 1, som utkom i sin andra upplaga 1966 
och behandlar s. k. passiva komponenter, t. ex. mot
stånd, kondensatorer, induktansspolar, transformatorer 
och elektroniska konstruktionselement t. ex. reläer, 
elektronmagneter, högtalare, antenner och ledningar. 

Del 2 går in på de vanligaste varianterna av elektron
röret samt halvledarkomponenter, vilka vanligtvis räknas 
till gruppen aktiva komponenter. 

Elektroniska anordningar har idag tagits i anspråk i de 
mest skiftande sammanhang inom alla grenar av veten
skap och teknik, inom industriell verksamhet av olika 
slag, inom medicinen och i hemmen. 

Det innebär därför att allt fler av vår tids människor 
konfronteras med elektroniken i dess olika tillämpningar. 
Många känner därför behov av att åtminstone ha grund
läggande kunskaper i elektronik. 

Det är för dessa »icke specialister» ELEKTRONIKENS 
GRUNDER är skriven. Den är avsedd för den som med 
ett minimum av matematiska förkunskaper och teknisk 
skolning vill ha en lättfattlig introduktionsbok - därför 
är den bl. a. idealisk för självstudier. Del 1 har på sin 
tid kommit in som bredvidläsningsbok i tekniska skolor 
upp till gymnasienivå. Del 2 har givetvis samma möj
ligheter. 

Hft 24:50 
Armand Keim - Seymour M. Weinstein 

BLI BEKANT MED DATAMASKINEN 
En lättfattlig orientering om datamaskinernas princip 
och användning. 

I inledningen ges en kort historik samt en förklaring på 
den speciella »datamaskinsfilosofi» som ligger bakom 
de digitala (sifferbearbetande) datamaskinernas till
komst. Därefter beskrivs de olika talsystemen (binar, 
decimal och oktal) som kommer till användning och 
genom ett blockschema ges en första inblick i data
maskinens principiella uppbyggnad. I sammanhanget 
berörs även minnen samt in- och utmatningsenheter, 
liksom principerna för programmering. För att konkre
tisera metodiken ges exempel på program för en tänkt 
datamaskin »Merlin II», som i boken används för att 
lösa olika databehandlingsproblem. 

Datamaskinens logik beskrivs och vidare visas upp
byggnaden av styrenheter, register m. m. Slutligen pre
senteras några av den digitala datamaskinens många 
användningsområden. 

Texten kompletteras av diagram och formler som dock 
knappast är av mer komplicerad art än att de kunna 
begripas av den som har grundläggande kunskaper i 
elementär algebra. Fotografier av olika typer och an
läggningar ingår även. 

Varje kapitel avslutas med en rad frågor avsedda att 
vara till hjälp när man vill kontrollera att man rätt be
gripit det som behandlats. 

Informationstjänst ,(9 
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FÖR 

o FJARRMANÖVRERING 
O FJARRINDIKERING 
O FJARRMATNING 

CYKLISKT 
TELEGRAM 

SYSTEM 

MED, 

O ÖKAD DRIFTSAKERHET 
O ÖKAD FLEXIBILITET 
O MINSKAD VOLYM 

Den tillämpade tekIliken bygger på, digital överföring med cykliska telegram. Telegra
feringshastigheten kan yäljas mellan 10 och 600 baud. Varje telegram kontrolleras i 
en särskild enhet innan det når mottagarorganet. Som överföringsmedium mellan ter
minalerna kan användas en vanlig tråd- eller radioförbindelse. 

I grundutförandet erhålls 6 eller 14 överföringskanåler . Genom systemets flexibla upp
byggnad med modulenheter kan antalet kanaler lätt utökas till varje önskad kapacitet. 

Modulenheterna är uppbyggda av ett stort antal integrerade kretsar, vilket är en garan
ti för hög tillförlitlighet och låga servicekostnader. 

Typiska användningsområden: Fjärrkontroll avelkraftverk" vattenverk etc, samt öyer
föring av analoga eller digitala mätvärden. 

BEGÄR VÅR BROSCHYR MED UTFÖRLIGA TEKNISKA DATA 

SATT 
SVENSKA AKTIEBOLAGET TRÅDLÖS TELEGRAFI 

E 'L E K T R O N IK A V D E L N I N G E N 

Tellusborgsvägen 90 - 94 Fack 126 11 Stockholm 32 Tel. 08 - 452760 

Informationsljänd 50 
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kataloger och broschyrer 

Nordisk Elektronik AB, Fack, 
10380 Stockholm: 

Handboken Appllcatlon Note 
for HNIL 300 från Amelco 
Semiconductor. Boken om
fattar 79 s, A4. Den är utförd 
som ett kompendium med ett 
flertal scheman och diagram 
och innehåller data och till
lämpningsexempel för Amel
cos logikfamilj HNIL 300. 

Scandla Metrlc AB, Fack, 
171 03 Solna: 

Handboken Applications Ma
nual for Operatlonal Ampli
flers från PhilbricklNexus 
Research. Boken omfattar 
112 s och är rikt illustrerad 
med kretsscheman. Den in
nehåller fyra huvudavsnitt. 
Det första behandlar opera
tionsförstärkarteknikens grun
der, det andra behandlar till
lämpningar i t ex analogi ma
skiner, det tredje redovisar 
tillämpningar i mätinstrument 
och det sista avsnittet inne
håller bl a ordlista och litte
raturhänvisning. 
Handboken kostar 7 kr exkl 
oms och porto. 
Kompendiet OperatIonsför
stärkarteknik, 20 s, A4, iiI. 
Författare är ingenjör Lars 
Stenling vid Scandia Metric. 
Kompendiet utgör en intro
duktion i ämnet operations
fö rstärkartekn i k. 

• 
Ingenjörsfirma Göte Andersson 
AB, Scheelegatan 2 C, 
64200 Flen: 

datablad över kontaktlösa gi
vare från Balogh, Frankrike; 
broschyr över program me
ringstavlor från Ghielmetti, 
Schweiz. 

Bergman & Beving AB, Fack, 
100 55 Stockholm: 

katalog över produkter från 
Cedar Grove Division inom 
Beckman Instruments Inc, 
USA. 

Betatron Svenska AB, Box 33, 
17021 Kallhäll: 

broschyr över förstärkare för 
galvanometrar och bandspe
lare. 

AB Erik Bohlin, Gårdsvägen 2, 
171 52 Solna: 

katalog från Dre Loba, öst
tyskland, över komponenter 
och utrustningar för industri
ella reglersystem. 

AB Bofors, Elektronikavdel
ningen, 69020 Bofors: 

kompletteringsblad till huvud
katalogen; 
prislistor över mätgivare. 
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AB Bromanco, Eriksbergsgatan 
32, 11430 Stockholm: 

broschyr över reläer från 
Conelco, USA; 
information om motstånd 
från Fa Siegert, Västtyskiand ; 
broschyr över tungreläer från 
Kuppinger & Steinecker, 
Västtyskiand ; 
broschyr över dataloggutrust
ningen 5000 från MBM, Eng
land. 

Försäljnings AB Elcoma, Fack, 
10250 Stockholm 

översiktskatalog över halvle
darkomponenter från Mul
lard, England ; 
delarna 5 och 7 av datahand
böckerna Electron Tubes; 
broschyr över tumhjulsom~ 

kopplare från Philips, Neder
länderna; 
nr 3/-68 av publikationen 
Emitter; 
mars- och majnumren av 
publikationen Mullard Tech
nical Communications; 
broschyr med produktinfor
mation om G-minnet 5OOG2. 

Elektriska Instrument AB Elit, 
Box 1237, 16112 Bromma: 

katalog över likriktare och 
tyristorer från Semikron, 
Västtyskiand. 

Erik Ferner AB, Box 56, 
16126 Bromma: 

oktober/november-numret av 
publikationen Neues von 
Rohde & Schwarz, Västtysk
Iand. 

Forslid & Co AB, Gyllenstierns
gatan 8, 11526 Stockholm: 

datablad över bl a motstånd 
och potentiometrar från In
ternational Resistance Co, 
USA. 

General Motors Nordiska AB, 
Motorvägen 1, 
10460 Stockholm: 

information om nya effekt
transistorer från Delco, USA. 

HP Instrument AB, Fack, 
171 03 Solna: 

julinumret av publikationen 
Hewlett-Packard Journal; 
juli/augusti-numret av publi
kationen Hewlett-Packard 
Measurement News. 

Ingenjörsfirman Sigurd Holm, 
Olshammarsgatan 89, 
12448 Bandhagen: 

broschyr över PID-regulator 
från West Instrument, Eng
land. 

ITT Standard Corporation, 
Nybodagatan 2, 17120 Solna: 

handbok med tillämpnings
exempel för steg relät ZM-53. 

Firma Johan Lagercrantz KB, 
Gårdsvägen 10 B, 
171 20 Solna: 

juni/juli-numret av The Gene
ral Experimenter. 

Ingenjörsfirma Carl-Eric 
Larsson AB, Sturevägen 66, 
181 32 Lidingö: 

broschyr över termistortermo
meter från Takara, Japan. 

Minnesota Mining & 
Manufacturlng AB, Fack, 
190 10 Rotebro: 

broschyrer över magnetband 
för bandminnen och video
bandspelare. 

Nordisk Elektronik AB, Fack, 
10380 Stockholm: 

prislista över integrerade 
kretsar från Westinghouse, 
USA. 

Nordqvist & Berg, Box 4125, 
10262 Stockholm: 

prislista över halvledarkom
ponenter från SGS, Italien ; 
broschyr över zenerdioder 
och referensdioder från In
ternational Rectifier, USA. 

AB Bo Palmblad, Hornsgatan 
58, 11721 Stockholm: 

kataloger över kristaller, kri
stall ugnar, oscillatorer och 
filter från Knights, USA; 
kataloger över metallfilmmot
stånd och högstabila kol
skiktmotstånd från Beyschlag, 
Västtyskiand. 

AB Rectronic Inc, 
Margretelundsvägen 17, 
16190 Bromma: 

katalog över termoelektriska 
komponenter från Cambion, 
USA. 

Scandla Metric AB, Fack 
171 03 Solna: 

översiktskatalog över mätin
strument från Singer Instru
mentation, USA; 
huvudkatalog över filter och 
skärmade rum från Filtron 
Company Inc, USA; 
datablad över nya opera
tionsförstärkare från Phil
bricklNexus-Research, USA; 
broschyrer över oscilloskop 
och räknare från Advance, 
England. 

Skandinaviska Elektronik
Centralen, Fack, 
281 00 Hässleholm: 

datablad över laborationsut
rustningar från Radionic Ltd, 
England; 
katalog från Audio Ltd, Eng
land, över förstärkare och 

modulenheter för ljudanlägg
ningar. 

Svenska Siemens AB, Fack, 
10435 Stockholm: 

datahandbok över reläer; 
prislistor över kondensatorer; 
Technische Mitteilungen 
Halbleiter: Spezielle Verzöge
rungsschaltungen mit Tran
sistoren und Thyristoren ; 
prislista över elektromeka
niska komponenter ; 
augustinumret av publikatio
nen Siemens Bauteile Infor
mationen ; 
broschyr och prislista över 
bärbara driftinstrument. 

Ståhlberg & Nilsson AB, 
Box 25, 12521 Älvsjö: 

katalog över säkringar, säk
ringshållare, lampor, anslut
ningsdon m m från H Schur
ter AG, Schweiz. 

THs Elektronik, Fack, 
172 20 Sundbyberg 

katalog över likriktare och 
tyristorer från Semikron, Väst
tyskland ; 
broschyrer över produkter 
från Mircrosonics inc, USA; 
katalog över komponenter 
från JFD Electronics, USA; 
broschyr och datablad över 
halvledarkomponenter från 
Akers, Norge ; 
översiktskatalog över po
tentiometrar, anslutningsdon 
m m från Dale Electronics, 
USA. 

Ingenjörsfirma Hugo Tlllqulst, 
Södra Långgatan 21, 
171 4D Solna: 

broschyr över räknare från 
Elesta, Schweiz. 

AB Trako, Tegn6rgatan 4, 
11358 Stockholm: 

katalog över motstånd från 
Morganite Resistors Ltd, 
England ; 
broschyr över tyristorer från 
Transistor AG, Schweiz. 

Transitron Electronic Sweden 
AB, Bagarfruvägen 94, 
123 55 Farsta: 

information om nya kompo
nenter från Transitron, Eng
land. 

Ultra Electronics Sweden AB, 
Sveavägen 35-37, 
101 01 Stockholm: 

Lagerlista samt prislistor 
över anslutningsdon; 
datablad över detaljer till an
slutningsdon ; 
information om specialverk
tyg för anslutningsdon. 
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LARMENHETER 
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Ensamförsäljning: 

STYRNING 
och 
ÖVERVAKNING 
med 
EN ANLÄGGNING 

PRISVÄRD 
och 
FLEXIBEL 

Ingenjörsfirma HARRY HANSON 

Helelektroniskt 

larm- och ind ike
ringssystem i bygg
sats 

Störningssignale

ring 
optisk eller akustisk 
registrering 
programmering 
Block- eller in
sticksutförande 
(kretskort) 
för 
industrianlägg
ningar 
pumpstationer 
kraftverk 
transportanlägg
ningar 

Sälgvägen 3 
180 10 Enebyberg 
08/7582208 
Offertkontor : 08/304698 
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Underlätta 
Er 
utveckling 
Digitala databearbetningsanläggningar är i allmänhet 
uppbyggda av ett visst antal grund kopplingar, som på 
olika sätt är sammankopplade. Utvecklingen av sådana 
anläggningar förenklas väsentligt, om dessa grund
kopplingar redan finns tillgängliga i form av byggstenar, 
som är avpassade sinsemellan. 
Teknikerna kan vid användandet av ett sådant system helt 
ägna sig åt de väsentliga problemen och låta byggstenar 
sköta grundkopplingarna. 

MIBR 

Fördelar: 
Lång livslängd 
Okänslighet mot mekaniska 
och atmosfäriska påfrestningar 
Hög impulsfrekvens (100 kHz) 

AB ELEKTRONOM 

är ett sådant system 

Försumbar egenuppvärmning 
Låg driftspänning 
Små mått, liten vikt 
Temperaturområde - 20· C till 
+ 50· C 

+ Generalagent 

Box 457 . Solna 4 . Tfn 08/82 03 30 
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BAR
BART 

4 MHz 

OSCILLOSKOP 

n vh e ter 

SONY-TEKTRONIX TYPE 323 

är ett helt transistorbestyckat oscilloskop med 
bandbredd 4 MHz. Det kan drivas på nätspänning, 
yttre likspänning (6-16V) eller med inbyggda bat
terier. Batterierna ger en driftstid på upp till 8 tim
mar per laddning. 

Vid känsligheten 10 mV / skd är bandbredden 4 
MHz och vid 1 mV / skd är den 2,75 MHz. Svephas
tigheten är från 5).Js till 1 s/ skd - med 10 ggr ex
pansion från 0,5 ).Js. 

Katodstråleröret har direktupphettad katod med 
endast 2 s uppvärmningstid. Skärmen har 6 x 10 
skaldeler med rutnät, som ger parallaxfri avläs
ning. 

323-an är byggd för de påkänningar, som före
kommer i samband med portabelt bruk. Dimensio
nerna är 21 ,6 x 10,8 x 27 cm och vikten ca 3,2 kg. 
Effektförbrukningen är 1,6 till 4,5 W. 

I-J.-Ll J. J. 

_.--.~ FERNER Ja.B 
-;~O~RÅMI1 

LI ta ~I' 

S n ö r m a k a r v. 35 B o x 56. 161 26 B r o m m a 1 T e I. 08/252870 
Göteborgskontor O. Annebergsv. 19 Box 30. 43300 Partiiie Tel. 031 /4441 30 
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Vi garanterar Er 
att bildioder 

alltid blir det billigaste 
alternativet 

730081 1 
Kyl f läns stansad 
för två bildioder 

Nu ännu enklare montage 
med Delco Radio bildioder med färdigborrad kylfläns! 
Växelströmsgeneratorer ingår som standard 
i dagens bilar i U.S.A. För likriktning använ
der man kiseld ioder för pressmontage - s.k. 
bildioder. Delco Radio massproducerar år
ligen miljontals sådana dioder. Vi garante
rar Er att bildioder alltid blir det billigaste 
alternativet. Begär priser och datablad -

Typ 

IN 3491 
IN 3492 
IN 3493 

I Strömstyrka* I 

25 A 
25 A 
25 A 

Spänning 
P.R.V. 

50 V 
100 V 
200 V 

se själv! ('Te = 1000 C) samtl ig a typer t illgängl iga i omvänd polar itet. (R-vers ionen) 

GENERAL MOTORS NORDISKA AB 
Industriavdelningen Stockholm 20. Tel. 08/440180 

Informationstjänst 15 1 



Allied 
Chemical: 

först i 
elektroni
kensABC 

Inom vilken bransch Ni än är, 
vilket behov Ni än har av först
klassiga råmaterial, om Ni är på 
jakt efter nya tillämpningsmöjlig
heter, nya produkter eller bättre 
bearbetningsmetoder . .. börja 
först i alfabetet: under A hittar Ni 
Allied Chemical med B & A ® 

kemikalier för bruk i elektroniken 
och andra produkter för den 
elektroniska industri. 

Vi har moderna fabriker, välut
rustade forskningslaboratorier 
och ett stort urval av produkter -
en världsomfattande organi
sation står till Er tjänst: 

Allied Chemlcal's representanter I Sverige ä: Analys, Kemikalier AB, Box 40. Sol.lentuna 1 

Informationsfiänst 5.4 

Allied Chemical . . . 
en ledande leverantör till 
elektroniken. 

Det lönar sig att konsultera 
Allied Chemical. 

Europakontor i: 
Allied Chemical S. A. 
Tour Madou, 1 Place Madou 
Bruxelles-3, Belgique 

iII S&A är ett av Allied Chemical's regIstrerade. 

ALI F 235 : Sweden, Elektronic 



• • Siliconix - nytt 

från ELEKTRIIHIILM 
LM 201 L 420 

Marknadens bästa OP-förstärkare Dual Diff.-förstärkare 

COMPENSATlON Enkel kompensering Monolitisk MOS-Bipolär 

D 

5 

v-

Kortslutni ngssäker 

Ingen »Latch up» 

Matning ± 5-± 20V 

Pinnkonfig. = 709 

Levereras omgående från lager 

Låg bias max 50 pA 

Hög slew rate 20 V /[J.$ 

Ingångsres. 2 . 10" n 

Utsving min ± 12 V 

Matning ± 15 V 

POWERSTAT 
med 
POWERKOTE 
Vridtransformatorn med 
högre eJ.rektoch oförändrad 
storlek och vikt till lagt pris. 

ökad överbelastningsförmåga • Guld
pläterad kommutator • Insticksaxel • 
Okapslade och kapslade typer. Från 
0,7 A, 220 V enfas- och 380 V trefas
typer omgående från lager. 

Fråga oss -
vi kan vridtransformatorer. 
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Fack, 171 20 Sol na. Tel. 08/820280 

Informationstjänst 55 

Stockholm 30, tel. 08/541160 • Göteborg 031/400465 • Malmö 0401751 00 
Jönköping 036/118795 • Sundsvall 060/1231 20 

Informationsljänst 56 



KROHN-HITE 
CORP. presenterar 

serie 3300 

VARIABLA FILTER 
0,001 Hz till 1 OO.kHz 96 dB/oktav 

Krohn-Hite Corporation ' har utvecklat en serie 

variabla filter med digital avstämning och inkopp

lingsbara förstärkare med 20 dB förstärkning. 

Filtren som finns i såväl en- som tvåkanalsutfö

rande, täcker frekvensområdet 0,001 Hz-100 kHz. 

Genom serie- eller parallellkoppling av två kana

ler erhålles antingen band pass- eller bandspärr

funktion. Dämpningen är 96 dB/oktav som hög

pass- eller lågpassfilter och 48 dB/oktav som 

band pass- eller bandspärrfilter. Filtren kan drivas 

antingen från nätet eller med batterier. Distor

sionen är endast 0,1 %. 

Filterkarakteristik: 4- eller 8-pol Butterworth (maxi
mal rakhet) och Re för transientfri funktion. 

Digital avstämning: Sex frekvensband, tre siffrors 
indikering och inställning med dekadomkopplare. 

Maximal dämpning: 80 dB 

Dynamiskt område: 80 dB 

Ingångsimpedans: 10 Mohm 

Utgångsimpedans: 50 ohm 

Begär fullständiga informationer från: 

Box 14 16211 Vällingby 1 Tel. 08/870345 

Informationstjänst 57 

Särnmarks 
kontaktdon 

Serie 335 

Runt kontaktdon. Uppfyller högt ställda krav på 
kvalitet och tillförlitlighet. Användes i militära 
konstru ktioner. 

Förekommer i storl. 10, 16, 24 och 28. 
Polantal: 3-55 

Kontakterna är kläm och lödbara, samt silver och 
guldpläterade. 

Temp.omr. -55 0 C - +150 0 C 

Omställbart i fem olika lägen. 

Serie 210 Runt miniatyrkontaktdon. Uppfyller de 
krav som följer enl. NAS 1599. 

Serie 270 200-pol. testkontaktdon som bl. a. an
vänds vid funktionskontroll inom flyget. 

Serie 250 Runt kontaktdon med snabbkoppling. 
Sfäriska kontaktytor som vid ihopkoppling är 
självrensande. Uppfyller miljöfordringar enl. FSD 
A4701 : 1 klass M2. 

Lämpar sig bl. a. för signalkretsar inom telefoni. 

Sätt Er i förbindelse med oss i allt vad som 
gäller kontaktdon . 

MARIEHOLMS BRUK 
Marieholmsbruk • Tel. 0370/93070 

Informationstjänst 58 
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I LAGER 
ANSLUTNI NGSDON 

för 
TK-KORT SERIE 5170 

DELNING 0.100;' /2,54 mm 

Vi måste dela på det! 

Det är så långt!! 

170 kontakter!!! 

Enkel- eller dubbelsidigt med 
5 till 85 kontakter per sida. 
Bälgformade kontaktfjädrar med 
~.75 f.1, guld över 2.5 f.1, nickel. 
Har lödöron, virningspinnar eller lödstift 
för moderkort. 
Isolerkropp av glasfiberfylld dialyiftalat i 
modulutförande. 

EKONOMISKT 

TI LLFÖRLlTLI GT 

Kan levereras med 5 till 85 kontakter 
per sida i enkel- eller dubbelsidigt utförande. 
Beställningsnummer för t. ex. 25 kontakter 
per sida : 
lödöra enkelsidigt: 

dubbelsidigt: 
virningspinne enkelsidigt: 

dubbelsidigt: 
för moderkort enkelsidigt : 

dubbelsidigt: 

Sveavägen 35-37 
111 34 Stockholm C 
Tel. 08/11 8266-67 
Telex 17154 

10M 54631 ZL 25 
10M 54630 LL 25 + 25 
10M 54641 HL 25 
10M 54640 LL 25 + 25 
10M 54633 HL 25 
10M 54632 LL 25 + 25 

UEC~ 
ULTRA ELECTRONICS (SWEDEN) AB 

Informationst jänst 59 
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longli~ 
SUB
MINIATURE LAMPS 

Since 20 years our development purpose 

is to supply manufacturers of ele-«:tronic 

equipments, and research laboratories, 

with miniature bulbs of highest precision. 

We manufacture under the "longIife" 

trade mark rugged types of bulbs burning 

up to 100000 hours dependlng on type. 

Bulbs according to MIL-E-5400 J 

"Electronic Equipment, Aircraft" Dec 66. 

W.ALBRECHT KG 
86 BAMBERG W-GERMANY 

Informationstjänst 60 



REGULATORER 

520 och 510 

~ Kortslutningssäkra 

~ Höga utströmmar: upp till 40 A resp. 8 A 

~ Stort spänningsområde: 8 - 36 V resp. 3 - 6V 

~ Hög stabilitet: 0,02 % resp. 0,1 % 
~ Små dimensioner 

~ Svensk tillverkning 

Lagerföres 
Begär applikalionsrapporler idag! 

Integrerad Elektronik AB 
Box 14062, 10440 Stockholm. 

Informationstjänst 61 

Dale effektmotstånd med räfflade aluminiumkylkroppar ger 
stor stabilitet och högt specifikt effektuttag genom maximal 
värmeavledning. Finns i utföranden för montering på eller 
igenom chassi. Motstår fullständigt fukt, salter, vibration och 
chocker. 

TYP RH finns i 6 storlekar från 7,5 till 250 W. Kan belastas 
25-100 % mer än korresponderande MIL-norm MIL-R-18546. 
Resistansområde : 0,008 ohm-273 kohm beroende på effekt
storiek. 
Tolerans : ± 0,05, 0,1, 0,25, 0,5, 1 eller 3 %. Kan även er
hållas med Aryton-Perry-lindning för minimal induktivitet un
der beteckning NH. 

Typ HG med Berylliumoxid-kärna för högsta specifika be
lastning. Överträffar alla kraven!. MIL-R-18546, effektkravet 
mer än 2 gånger utarr ändring i storlek. 4 storlekar 15, 20, 35 
och 50 W. 
Resistansområde : 0,1 ohm-273 kohm beroende på storlek. 
Tolerans: ± 0,05, 0,1, 0,25, 0,5, 1 eller 3 %. Låginduktivt 
utförande finns under typbeteckning NHG. 

TYP PH med skruvsockel för chassimontage. Finns i 7 olika 
utföranden och storlekar - 10-100 W - inkluderat 2 låg
induktivt lindade modeller med anslutning till jord genom 
kylkroppen. 
Resistansområde : 0,1 ohm-95,2 kohm beroende på storlek. 
Tolerans : ± 0,05, 0,1,0,25, 0,5, 1 och 3 %. 

Informationstjänst 62 

Tel 63 43 20,63 75 75 

Brunnsgatan 6. Sundbyberg. 
Postadress: Fack, 17220 Sundbyberg 1. 
Tel: 08/294490 08/294491 

Representant även i Norge. 
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BEYSCHLAG 

Ytskiktmotstånd 

Hög kvalitet och tillförlitlighet Ull 
lAgt pris. 

KOLSKIKT-MOTSTAND av Standard
kvalitet enligt DIN 44051, DIN 44052 
och IEC Publ. 115 typ 1. Effekter upp 
ti II 2 Watt vid 70·C. Toleranser 
± 5 ./. och ± 2 ./ •. 
KOLSKIKT-MOTSTAND av Högstabil 
kvalitet enligt DIN 44052 och DIN 
44053 (ersätter DIN 41400 kl. 05). 
Effekter upp till 0,5 Watt vid 70·C 
(DIN 44052). Toleranser ± 2 ./. och 
± 1 ./ •. 
METALLFILM-MOTSTAND enligt 
MIL-R-l0509D. Temp.koeff.: ± 50 
ppm. i storlekarna RN55, RN60 och 
RN65. Effekter upp till 0,5 Watt vid 
70·C. 
Flertalet typer provade och godkän
da av FTL. 
Beyschlag har nu kommit ut med 
nya, mycket utförliga kataloger: 
KS för kolskikt standardkvalitet, KH 
för kolskikt högstabil kvalitet och 
MF för metallfilm. Vi skickar dem 
mycket gärna på begäran. För kol
skiktmotstånden redovisas bl. a. 
driftnomogram för motståndsföränd
ringar under drift1ider upp till 20 år. 
Begär data, prover och priser hos 
generalagenten med stort lager 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan 58, 11721 Stockholm Sv 

Tel. 08/2461 60 

Informationstjänst 63 

CAMBION IC-kopplingsbord finns 
i tre storlekar avsedda för 16, 32 
eller 64 standard 14-lead D-kapslar. 
Finns även för 16-lead D-kapslar. 

Samtliga bord har plug-in utfö
rande som medger snabbt utbyte 
av D-kapslarna. 

Borden levereras bestyckade an
tingen med jackar för korskoppling 
med 1 mm dia. testsladdar eller 
med lödanslutningar. 

Begär prisuppgifter och y1teriigare 
information! 

AB RECTRONIC INC. 
Margretelundsvägen 17 

161 34 BROMMA 
Tel. 08/80 10 00 

Informationstjänst 64 
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( 

och mönsterkorfen från 

CROMTRYCK I AVD, STROMTRYCK 

08/372640 

I~ I~I~' ~~ 
":~:~:[ 

Verifierad kvalita oberoende av utfö

rande - metallerade hål - tenn pläterat 

mönster eller kantkontakter med nickel 

och guld. 

-..... . -..... . ••••••• : ••• D • I 

CftOMTRYCKJAVD. STlIGMTRYCK • JWUIOS&, 151, VILUISBY 

Informationstjänst 65 

RESISTANSMÄT
BRYGGA RMP 66 

TEKNISKA DATA 
Mätområ.de: 0,001 D-12,221 MD 
Noggrannhet: O,OS % 
Resistansdekad: 0-12,221 kD 
Galvanometer: 0,22 /JA/mm 

SWEMA SVENSKA MÄTAPPARATER F.A.B. 
Pepparvägen 27 Stockholm· Farsta 5 . Telefon 08/9400 90 

Informationstjänst 66 

OKAYA 

INDIKATORRÖR 

Långlivstyp 
P-typ för pulsdrifl 

[:" Sockel - lödanslutning 
Kan fås med önskade symboler 

Ynglingagatan 18, 10435 Stockholm 23, Telefon: 08/230620 
Takaya Bldg., No. 7, I-chome, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 

Informationstjänst 67 

SEN likspänningsmoduler 
Vi lagerför de flesta av SO
talet typer inbyggnadsaggre
gat av fabrikat SEN. De är 
byggda helt med kiselhalv
ledare och finns med spän
ningar från 3 till 100 volt 
och i effektklasser upp till 
120 watt. Aggregaten är kom
pakt byggda och enkla att 
montera. 

Data: stabilitet 
brum 
RI 

pris kr 

0,005-0,05 Ofo 
1-3 mV 
10-40 mohm 
250-1000 : -

PDLYAMJ;I AS 
175 00 JAKOBS BERG 0758-367 70 

Informationstjänst 68 

S.E.C. 
Ett utökat program nu med extra fördel· 
aktlga priser på följande prOdukter: 

Analoga komponenter 
Digitala Instrument 
Datautrustningar 
MIkrovågskomponenter 
Stab, nätagg, 
Instrument 
Komponenter 
Verktyg 
Laborat lonsutrustnl n gar 
H I·FI utrustningar 

D Op·först 
D Räknare 
D Computer 
D DIodswItch 
D Lågsp, agg, 
D Oscilloskop 
D Rattar 
D Lödkolvar 
D Elektronik 
D Förstärkare 

Skandinaviska 
ELEKTRON IK-cenfralen 

Fack, 28101 Hässleholm 1 
Tel.0451/15139 

Informationstjänst 69 

~fIex 

REFLEX kopplingsurförveckoprogram 
Bevakar alla radioprogram under hela 
veckan 
Kopplar bandspelaren och spelar in 
program när Ni inte ör hemma 
Kopplar värmen i sommarstugan så. att 
det är varmt när Ni kommer dit 
Kopplar belysningen när Ni är bortrest 
för att ge sken av att någon är hemma 
Väcker Er med musik på. morgonen 
Ar dessutom en vacker prydnadsklocka 
med exakt gång 

INDUSTRI AB 
REFLEX 

Flysta gränd 3-7, Spå.nga 
Tel. 364642, 364638 

Informationst jänst 70 

ELEKTRONIKS PRENUME
RATIONSAVDELNING 

postadress: box 3263 
10365 Stockholm 3 
telefon: 08/340790 
postgirokonto: 656002 
prenumerationspris: helår 
11 utgåvor (12 nr) 49: -

Prenumeration kan beställas 

direkt från prenumerations
avdelningen, box 3263, 
10365 Stockholm 3, i Sve
rige på postanstalt med pos
tens tidningsinbetalnings
kort, postgirokonto 656002. 

Adressändring 

som måste vara oss tillhan
da senast 3 veckor innan 
den skall träda i kraft, görs 
skriftligt till förlaget eller 
med postens ändringsblan
kett 870 eller 205003. Av
gift 1: - erläggs i frimär
ken. Nuvarande adress an
ges genom att adresslappen 
på senast mottagna tidning 
bifogas eller klistras på 
adressändringsblanketten. 
Observera att ovanstående 
gäller även vid tillfällig 
adressändring. 



FRITZ HARTMANN & CO. 

Kopplingsexempel 
för 2 dekadräkne
verk typ ZR-24-A
N10 med förval. Vid 
ett förbestämt antal 
in-pulser erhålles 
en ut-puls och deka
derna nollställes. 

I mpulsräkna
re med mek. 
eller elektr. 
nollställning, 
lämplig för de
kadsystem 
med förval 
och för datum
verkskoppling 

Begär specialbroschyrer - skriv eller ring t/ll generalagenten 

InganJörsflrma 

ItUlstel,nll' illt 
TeI.031 /640590,640591, Box 51017, Göteborg 51,Östergärdelndustriområde 

Informationstjänst 71 

Tillverkning av K R E T S K O R T 
Planering och upptejpning av klicheritning, 
hålning, kemisk förtenning eller lödhart lack. 
Elektrolytisk hårdförgyllning av kontaktfingrar . 

Basmaterial till kretskort utgöres av milifärt godkänt 
material. 

l '....J LJl 

~ 1111111 III111 
Vårt motto: 
GOD KVALITET och KORT A LEVERANSTIDER 
Utföres av 

AB LEDNINGSKORT 
Wollmar Yxkullsgatan 31, Telefon 8436 00 
Box 17108, 104 62 Stockholm 17 

Informationstjänst 72 

Kallkatodrör för transis
torkretsar (Dig itu be) 

• Miniatyr-kallka!odrör för transis
torkretsar 1Sx9S resp.27x 97mm 

• Relativt hög ljusintensitet 
• Fungerar I transistorkretsar utan 

särskild förstärkare 
• Karaktäristikstabila ~för minst 

• ~~~~i~~~~pa:n"jng ~. -'V'"PO-'4 
»Varipico» 
Kapacitans

varierande 
diod 

Resonans-T u ng relä 
(Resonant Reed Seleetor) 
. :Miniatyrutförande 16,5X 10,2x 7,7 

mm. Vikt ca 2 gr. 
• För fjärrkontroll, selektiva anrop 

mm. 
• Bandbredd f ± 1,5 Hz min. vid 

2,5 mA drivström 
• För 50 kanaler med 15 Hz Interval

ler Inom området 472,5-1 207,5 Hz 
• Kontaktbelastning: 10 Wlntermit

tent. 100 mW kontinuerligt 

SCAPRO SCANDINAVIAN PRODUCE CO AB 
Kungsbropi. 2, Sthlm K, 530320 

Informationstj'änst 73 

~Pä 
Välkända kamreläer 
Fabr. Varley 
Stort urval. Lager i Sverige 

Levereras för lik- eller växelspänning upp till 265 volt 

Begär katalog och prislista 

Electrona Telekomponent AB 
Sköndolsvägen 108 • 12353 FARSTA 

Tel. OS/'14 93 00, 949400 

Informationstjänst 7'" 
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termostater 

... tag 
kontakt 
med 

STIG W 
BOX52. FAFlsAHlSTRÖM 
GOTEBO . TAl • o 
MALMa ~G • 031 /49 46 ~~94 03 00 

040/939059 

Informationstjänst 75 
.-~~----------------~ 

STRÖM
FÖRSÖRJNINGS

PROBLEM? 
Vårt produktsortiment om
fattar: 

Transistorspänningsvakter 

Tyristorregulatorer 

Larmentieter vid jordslut-
ningsfei 

Kontaktlösa växelströms
omkopplare 

Växel riktare, transistorise
rade 

S.pänn i ngsstab i I isatorer 

Laddningsautomater 
(även för nödströmsbat
teri) 

Likriktare för snabbladdning 

Kontakta oss idag! 

Box 23080, 104 35 StockhOlm 23 
Tel. 08/34 60 65 

Informationstjänst 76 
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EtEKTRONISK 
TI.DMÄTUTRUSTNING 

typ AZ 8015 

11111111 

l --... ~t~,.~. ] • . •• C H ' 

:·G • • ~~;d~ 

för snabba tidsförlopp, 
korta falltider, styckegods
räkning (10 000 st/sek) etc. 
Hög noggrannhet. Prisvärd. 

Begär offert! 

Digital programgivare 
Digitalur 
Universalräknare med 

digit~1 avläsning 
Spänningsregulatorer 
Varvtalskontroll 

Kontakta oss 
redan idag! 

Box 23080, 104 35 Stockholm 23 
Tel. 08134 80 65 

Informationstjänst 77 

I I 
(I-< W t-I NI-< E] 

Tillförlitliga produkter till indu
strins tjänst. 

Cylinder-reläer 

Industri-reläer 

Miniatyr-reläer 

Standard-reläer 

Universal-reläer 

Spärr-reläer 

Effekt-reläer 

Tung-reläer 

Transistoriserade fördröjnings

kretsar 

Sumrar 

Vrid- och dragmagneter 

Ring oss gärna för upplysning
ar om dessa förnämliga pro
dukters olika utföra.nden, om 
de nyheter som tillkommit och 
om katalog samt prisuppgifter. 

Stort sortiment i lager hos ge
neralagenten 

BO PALMBLAD AB 
Hornsgatan SS, Stockholm Sv 

Tel. OS/24 61 60 

Informationstjänst 78 

GdsG 

KONTAKTDON 
FÖR KRETSKORT 

~ 
SUM ~49s·b 

SUM 44 

Miniatyrkontakter i utförande 
från 7 till 200 poler 

Låga övergångs motstånd 

NORDISK ELlMPORT AB 
Ljusnevägen 3 

121 61 JOHANNESHOV 
Tel. 08/3901 20 

BEGÄR PROSPEKT 
Informationstjänst 79 

ANNONSORSREGISTER 

AEG Elektriska AB 
Albrecht KG 

76 
88 

Allied Chemical 85 
Allmänna Bevaknings AB 6 
Atomenergi AB 7 
Bergman & Beving AB 73 

Bofors Elektronik AB 19 
BrOel & Kjaar Svenska AB 70 

Bäckström, Gösta AB 22 
CI ifton-Litlon 33 
Cromtryck 90 
Du Pont de Nemours 

In!. SA 13 
Eklöw, Aug. AB 77, 90 
Elektroholm AB 86 
Elektronom AB 82 
Elfa Radio AB 77 
Ferner, Erik AB 83 
General Electric 31 
General Motor 84 
Habia 27 
Hansa-konsernen 36 
Hansson, Harry Ing.f :a 82 
HP Instrument AB 9 
Hi - G'd Italia S.p.a. 16 
Integrerad Elektronik AB 81 , 89 
ITT Standard 8 
Kristner, Axe l/Elektronik-

gruppen 20 
Klevestav, Olof AB 94 
Knutsson, Bo Ing.f:an 4 
Lagercrantz, Johan F:a 93 
Ledningskort AB 91 
Liros Elektronik AB 74 
Marieholms Bruk & 

Jernverks AB 87 

Mehks & Co, AB 33 
Merck, E. AG 2 
Nordisk Elektronik AB 

Ing.f:an 65, 61 
Nordisk Elimport 92 
Nordisk Rotogravy 

Norstedts 78 
Nordiska Instrument 71 
Nordqvist & Berg 66, 67 
Oltronix AB 18 
Palmblad, Bo AB 90, 92 
Pell Oliver Controll 91 
Polyamp 90 
Pulsteknik Ing.f :an 91 
Rectronic AB 90 
Reflex Industri AB 90 
Sandblom & Stohne 86 
Scandia Metric AB 72 
Scantele AB 5 
Scapro 91 
Securitas 32 

Seltron Teleindustri AB 
SGS Fairchild 14, 15 
Skandinaviska El. 

Centralen 90 
Skandinaviska Telekom-

paniet AB 34 
Specialmaskiner AB 23 

Sprague World Trade 
Corp. 26 

Stenhardt, M. AB 4 
Ståhlberg & Nilsson AB 30 

Swema 90 
Svenska AB Philips 28 
Svenska Radio AB 11 
Svenska Siemens AB 29, 35 
Svenska AB Trådlös Tele-

grafi 79 
Teleinstrument AB 87 
Telereproduktion AB 12 
Telonic Instruments 74 
Teltronik AB 68 
Texas Instruments S.Ä. 24 
TH :s ElektronIk 89 
Transfer AB 75 
Ultra Electronics 88 
Universal-Import AB 34 
Wahlström, Stig AB 92 
Wegece AB 92 
Westinghouse 10 



FIRMA JOHAN LAGERCRANTZ KB. BOX 314.17103 SOLNA 3. TEL . 08 / 830790 

A M P H E N O L - T U C H E L har antagligen 
världens största sortiment inom sitt område. 
Vi lagerför mycket ur sortimentet. Begär 
kataloger! 

Informationstjänst 80 



8300 Landshut TYSKLAND 

ROE elektrolytkondensatorer finns nu 
med utökat temperaturområde 

Serie EL 

- 40° till +85°C max. 500 timmar 
- 40° till + 10°C kontinuerligt 
Miniatyr-aluminiumelektrolytkondensatorer 
3,2 x 10 mm ex-vis 10 uF 6 V 
4,5 x 10 mm ex-vis 2 uF lO V 
5,8 x 10 mm ex-vis 10 uF 35 V 

Serie EB 

- 40° till + 85°C max. 1000 timmar 
- 40° till + 10°C kontinuerligt 
Ex-vis 100 uF 25 V 8,5 X 20 mm 

50 uF 100 V 12 X 25 mm 

Serie EG 

- 40° till + 85°C max. 1 000 timmar 
- 40° till + 10°C kontinuerligt 
Ex-vis 2500 uF 15 V 21 x 40 mm 

1000 uF lO V 25 x 50 mm 

Serie EBS, EGS 

- 40° t ill + 85°C kontinuerligt 
Ex-vis 100 uF 25 V 10 X 20 mm 

1000 uF 35 V 25 X 40 mm 
1000 uF 50 V 25 X 50 mm 

Serie EBC, EFL 

Långlivsutförande enJ. DIN 41332 Typ II A 
- 40° till + 85°C kontinuerligt 
Ex-vis 100 uF 15 V 10 X 25 mm 

50 uF lO V 14 X 40 mm 
250 uF lO V 25 X 40 mm 

Serie EK 

fö r stående montage, plasthölje. 
- 40° till + 10°C kontinuerligt 
Ex-vis 10 uF lO V 0 10,5 mm, höjd 12,5 mm 

100 uF 35 V 0 12,5 mm, höjd 16,1 mm 

Genom det utökade temperaturområdet täcker ROE elektro
lytkondensatorer ett stort behov i tillämpningar, där tantal
kondensatorer av kapacitansskäl eller prisskäl inte alltid 
är lämpliga. 

OKAS-katalogen sändes gratis till industrier, myndigheter 
och återförsäljare. 
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