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Den här bilden känner·Ni säkert igen. 

lUen något är kanske nytt för Er: 
Det är bara en detalj, men det är sådana detaljer som lägger grunden till säkerhet och 
tillförlitlighet under rymdfärderna. 
Den hjälm astronauterna bär är behandlad med Zinksulfid Patinal®- ett säkert skydd mot 
skadlig strålning. 
Zinksulfid Patinal®är en produkt i den långa raden av E. Mercks kemikalier 
för förångningsteknik. 

• • 

Dessa kemikalier används bl. a. för framställning av tunna skikt under högvakuum, för ytbe
läggning och för uppbyggnad av optiska system samt för många ändamål inom elektroniken. 
Rekvirera vårt utförliga prospekt. 

P a tinal ® -kemikalier för förångningsteknik MER CK 
E. Merck, Darmstadt 
Förbundsrepubliken Tyskland 

304-8 

Representation i Sverige: 
E. Merck Svenska AB, Nybrogatan 23, Box 5137, 
10243 Stockholm 5, Tel. 08/639481-84 
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I TEORI OCH PRAKnK 

Kondensatortillverkare med halvledarkapacitet 47 
LM E-företaget AB Rifa har tagit steget in på halvledarmarknaden - Serie
produktion av tjockfilmkretsar har påbörjats, pilotproduktion av bipolära 
transistorer och monolitkretsar pågår och arbetet på utveckling av MOS 
kretsar har fått en lyckad start. 

CAD - lönande samspel mellan konstruktör och dator 51 
Datorer har i allt större omfattning tagits i bruk som hjälpmedel vid konstru 
erandet av elektronikkretsar, i synnerhet i England och USA. En engelsk 
expert belyser utvecklingen och framtidsutsikterna. 

Tidsdelning gör det lättare att utnyttja datorn 
Tidsdelning används alltmer vid bl a lösning av konstruktionsproblem med 
hjälp av dator. Systemet medger att många problemlösare samtidigt ut 
ny1tjar en och samma dator utan att störa varandra - var och en har intrycket 
att han ensam disponerar datorns hela kapacitet. 

Elektronik i Norrbotten 7 _ ..... .. . 
Norrlandsfondens styrelse beviljade för någon tid sedan ett anslag för utred
ning av möjligheterna att lokalisera elektronikindustri till Norrbottens inland. 
Utredarna ger här några aspekter på frågan . 

Revolution i sätteriet: Elektronik i stället tör 
gjuteriteknik . .......................... _ . 
De mekaniska rad - och typsättningsmaskiner som infördes på 1880-talet för 
att möjliggöra snabb sättning av stora text massor håller nu på att trängas ut 
av elektronisk-fotografisk utrustning. 

Elektronisk tecken lagring ger hög kapacitet och 
hastighet . .... : ........................ .. ...... . 
Elektronisk teckenlagring, eller som specialisterna inom branschen säger, 
immateriell och digital teckenlagring, används i en av Hell och Siemens ut
vecklad utrustning för datorstyrd sättning. Artikeln behandlar i korthet' 
principen för teckenlagringen och antyder utrustningens uppbyggnad. 

100000 adresser i timmen med elektrostatiskt tryck-
system ...................... .... ...... ... ... .. . 
Med ett elektroniskt system för elektrostatisk tryckning av adressetiketter 
kan man trycka remsor med upp till 100000 adresser per timme. Systemet 
matas med datorproducerade ingångsdata. 

Tidningstryck och tidningsdistribution tar 
elektroniken till hjälp . ................. . 
Datorer och elektroniska styrnings- och utvärderingssystem griper in i allt 
fler moment vid framställningen av tryckalster som dagliga tidningar. Ut 
vecklingen har varit snabb - för tio år sedan var en stor del av den grafiska 
branschen en vit fläck på elektronikens karta. 

Reglerteknik 
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in this issue 
A capacitor manufacturer enters the 
semiconductor market .................... 47 
AB Rifa, a capacitor manufacturing company within the LM 
Ericsson group, recently entered the semiconductor market after 
absorbing the AB Svenska Elektronrör, the Ericsson tube and 
transistor company. Pilot production of bipolar transistors and 
monolithic integrated circuit is already in progress, while the 
series production of thick film circuits and the developing of MOS 
circuits have just started. 

CAD - a profitable form of co-operation 
between designer and computer ........... 51 
Computer Aided Design is a method frequently used for the de
sign of comp1ex electronic circuits, especially·in Great Britain and 
the U S A. Richard AGanderton, Editor of the journal Computer 
Aided Design, London, describes the evaluation and the future of 
the CAD technique. 

Time sharing .... ... .. . .................. 54 
A "human-oriented" programming language, timesharing 
BASIC, has been developed for use at computer terminals. Time
sharing may be of use in problems concerning e g electric circuits 
and filters. 

Electronics industri in Northern Sweden .... 60 
An investigation of the possibility to localize electronies industry 
to the far north of Sweden has been carried · out in an endeavour 
to counteract the emigration from this area to the more heavily 
populated southern parts of the country. 

Electronics takes over in the composing-
room ........ . ... . ........... . .......... 61 
Mechanical composing machines casting types or lines from lea·d 
are successively being replaced by c:lectronic equipment. The 
articIe describes various eIectronic and photographic equipment 
for the production of printing plates without the use of molten 
lead. 

A computer controlled composing system 
with electronically stored letters, figures 
and signs ............................. 67 
The articIe describes briefty a very advanced composing system 
with electronically stored characters instead of optically stored. 
About 20 systems are installed in Europe and about 90 in the 
USA but none, up to date, in Sweden. 

A high speed adress-Iabel printing system 
using el~ctrostatic printing technique . . . . 68 
An electrostatic printing technique that gives consistently high 
print quaii ty and allows adress lables to be produced at rates up 
to 130000/hr is featured in a new electronic label-printing system. 
The system is computer compatible and uses computer prepared 
input data. 

Printing and distributing newspapers with 
the aid of electronic equipment .... . ....... 71 
A number of electronic devices for the separation of color pic
tures, controi of printing machines, counting, pack ing and 
addressing newspapers and for supervising the entire newspaper 
production process are described . 

PARALLE LL TRYCKAR E 
Välj den mest flexibla tryckare 
Ni kan köpa idag l 
Välj SO 5103 eller 5103Al 

SD 5103 har bl. a. 

IN BCD 8 4 2 ·1. 4 2 2 1 eller binär ingång. 
Dubbla ingångar = 2 instrument med olika kod. 
IC logik (med buffertsteg upp till ± 200 V). 

UT Max. 21 kolumner med 16 karaktärer i varje. 
Hastighet 3 rader/sekund. 
Pappersslutslarm standard. 
Kan kompletteras med klocka (plug-in kort). 
2-färgstryck (svart och röd). 

Finns även utan kraftdel för systemanslutning (51 03A) 
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Harniproblemmed TESTN I N G 
AV KRETSKORT? 

WAYNE KERR har då något för er! 

TM-60 för under 15.000:- kan utföra alla 
DC-mätningar och med enkla interface kan 
de flesta dynamiska mätningar, såsom mätning av 
toppvärde, stig- och falltid, pulsförhållande m .m. 
mätas. 

Informationstjänst 2 

60 mätningar utföres på 5 sekunder och hela pro
grammet får plats på test jiggen. 
Programmeringen är mycket lättfattlig och fordrar 
ing~n kurs i dataspråk. 
Begär data blad och demonstration! 

. 
SCANTELEA.. 

T .............. 24, 1tockhoI ...... T ....... 

ElEKTRONIK 11 - 1970 5 



Punktering 

• Effektiv transientblockering 
• Mycket kort återställningstid 
• Försumbart magnetiskt läck-

fält 
• Utomordentlig driftsäkerhet 
• God stabilitet 
• Låg egendistorsion 
• Kortslutningssäker 
• Små dimensioner, låg vikt 
• Svensktillverkad 

En fyrkantspänning med överlagrade 
transienter får en god sinusform efter att 
ha passerat Philips magnetiska växel
spänningsstabilisator typ PE 1400 - 04 
.och transienterna . är praktiskt taget eli
minerade. 

Philips Industrielektronik 
Avd. Mätinstrument 
Fack, 102 SO Stockholm 27 
Telefon OS/63·SO 00 
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Philips magnetiska växelspännings-
stabilisatorer 
ger effektivt skydd 
,mot nätspännings-" spikar" 

Philips magnetiska växelspännings
stabilisatorer PE 1400 - 1404 är ro
busta och driftsäkra aggregat för sta
bilisering av nätspänningen. De skyd
dar effektivt ansluten apparatur mot 
transienter och .nätstörningar. Stabili
satorn skiljer även galvaniskt ansluten 
apparatur från nätet. Dessa stabilisa
torer används bl. a. som transient
skydd i och till utrustningar där halv
ledare ingår. 

Redan på konstruktionsstadiet av den elektriska utrustningen är 
det fördelaktigt att räkna med inbyggd magnetisk stabilisator, i 
stället för konventionell transformator. 
Philips har lång erfarenhet och omfattande resurser även i Sve
rige när det gäller spänningsstabilisering. Ni kan spara stora kost
nader genom att i tid konsultera våra fackmän. Ring eller skriv 
redan i dag och begär utförlig information. 

PHILIPS 
Informationstjänst 3 



är det nya namnet 
på Era oscilloskop 
I 
Nu behöver Ni ei längre betala en 
mindre förmögenhet för ett bra 
pscilloskop utan kan få ett förstklas
sigt oscilloskop till 30 % lägre pris 
än normalt 

Såsom representanter i Sverige för 
t 

Japans största tillverkare av oscillo-
skop, IWATSU Electric eo., Ltd., kan 
vi erbiuda Er ett brett progran av 
moderna, helt transistoriserade 
oscilloskop med bandbredder från 
5 MHz till 300 MHz. 

Här ett exempel 

Ovan avbildade oscilloskop modell $$-112 är ett 100 MHz 
oscilloskop med följande data: 

Bandbredd: 0-100 MHz - 3 db 

Känslighet: 5 m V I cm - 5 V I cm i 10 kalibrerade steg 
5 mV Icm - 12,5 V Icm kontinuerligtvariabelt 

Stig tid: 3,5 ns 

Tvåkanalspresentation 

Ingångsimpedans: l Megohm, 14 pF 
10 Megohm, 10 pF (med probe) 

Drift: mindre än l mV Itim. 

Svepområde: 20 ns/cm - 5 s/cm i 26 kalibrerade steg 

20 ns/cm - 12,5 sic m kontinuerligt variabelt 

Snabbaste svep: 5 ns/cm 

Svepfördröjning: l J..LS - 50 s 

PRIS KR 11 250:-

Vi har också en kvalificerad serviceavdelning, som snabbt kan ta hand om Era oscilloskop 
vid behov och vi lämnar ett års garanti för fabrikationsfel. 

Ring eller skriv och begär närmare upplysningar 

Informationstjänst 4 
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Med den nya teknikens 
krav på MÖNSTERKORT. .. 

Integrerade kretsar ger lägre kostnad 
per funktion men ställer stora krav på 
monteringsteknik och mönsterkort. 
Onskar Ni kort för säker dopplödning 
med dual-in-line-komponenter? 
Låt oss visa Er våra mönsterkort fram
ställda enligt vår nya teknik = NT-KORT. 
NT-korten framställes genom att mönst
ret först etsas fram. Kortet täckes sedan 
med en genomskinlig epoxylack och ef-

(l;
ter borrning metalleras hålen med kop
par. Mönstret är på så sätt ingjutet. 
Endast hålkragarna ligger i ytan . 

mtu;df® 
AVD.STRÖMTRYCK 

ELEKTRONIK 11 - 1970 

Jämtlandsgatan 151 , Box 85, 162 12 Väll ingby 1 
Tel. : 08/372640 

Informationstjänst 5 

Man kan därför våg löda NT-kort med 
mycket tät ledningsdragning och mini
mala isolationsavstånd . 
Med sitt epöxyskydd är korten dessutom 
utomordentligt okänsliga för fukt och 
industridamm. 
Cromtryck producerar NT -kort tack va
re sitt medlemskap i en internationellt 
ledande grupp av korttillverkare vari in
går bl a Photocircu its Corp, USA och 
Technograph & Telegraph Ltd , England. 

Vårt t illverkningsprogram omfattar också : 

• Enkla etsade mönsterkort 
• Dubbelsidiga etsade mönsterkort 
• Elektrolytiskt tennpläterade mönster

kort 
• Kort med metallerade hål 
• Kort med mönstertag, pläterade med 

Nickel-Rhodium, Nickel-Guld eller 
enbart guld. 



MARCONI INSTRUMENTS LlMITEO 

TF 2401 A 
HÖGKLASSIG RÄKNARE 

Frekvensmätning direkt till 110 MHz 
Frekvensmätning med Plug- in converter upp till 3,3 GHz 
Tidintervallmätning med upplösning 10 ns 
Kristallstabilitet 2 x 10-9 

TF 2414 
UNIVERSELL LAGPRISRÄKNARE 

Frekvensmätning till 12,5 MHz 
Frekvensmätning med tillsats TF 2400 till 110, eller 
med TF 2400/1 till 500 MHz 
Periodtid· och Multiperiodtidmätning 
Tidintervallmätning med upplösning 1 ps 
Kvotmätning 
Insignal 75 mV - 250 V 
Mätvärdeslagring (minnesfunktionI 
BeD 1248- utgäng som option 

I 9. 2 7 O 4 ~ 

TF 2410 
NYHE'J TI LL LAGT-PR IS 

Frekvensmätning direkt till 120 MHz 
Plug- in converter till 600 MHz och 3,3 GHz 
Plug- in förstärkare med känslighet 1 mV till 100 MHz 
Plug- in logikenhet för pas. eller neg. BeD 1248- utgång 
Programmerbar som option 
Mycket enkel att handha 

Det finns en 

MARCONI
RAKNARE 
för varje behov 

• ''"' -)"~.'~. 

TF 2400 
FREKVENseONVERTER 

TF 2400/1: 10 - 510 MHz 
TF 2400: 10-110 MHz 

' .. 

Känslighet 10mV 20KHz-ll0MHz 
100 mV 100 MHz - 510 MHz 

Manuellt avstämbar förstärkare för undertryckning 
av ej önskade frekvenskomponenter 

TF 2415 
UNIVERSALRÄKNARE 

Frekvensmätning till 20 MHz 
Frekvensmätning med tillsats TF 2400 till 110, eller 
med TF 2400/1 till 500 MHz 
Periodtid- och Multiperiodtidmätning 
Tidintervallmätning med upplösning 1 ps 
Kvotmätning 
Mätvärdeslagring (minnesfunktionI 
Hög stabilitet: 3 x 10 -9 long term 
BeD 1248- utgäng, pas. eller neg. logik som option 

SRA SVENSKA RADIO AB 
AGENTURAVDELNINGEN 
FACK· 10220 STOCKHOLM 12· TEL. 08-22 31 40 

Informationstjänst 6 
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Detta är en unil( 
svensl( panelmeter 
för 1.550:- I(ronor. 
Jämför den!' 

Oltronix nya digitala panelmeter DPM 319 har stor konkur
renskraft både pris- och prestandamässigt. Kontrollera där
för innan Ni köper, om inte svenska DPM 319 ger mest för 
pengarna! Jämför! 
DPM 319 är 3-siffrig med 100 % overrange , fullt utslag är 
alltså 1999. DPM 319 har en nyutvecklad rampteknik med 
" dual slope"-teknikens alla fördelar men utan dess nack
delar. Ett snabbt aktivt filter på ingången ger en Normal Mode 
Rejection Ratio på 50 dB vid 49 Hz. 

10 DC-modeller 

Ingångsmotstånd 
100mV 

IV 
lOV 

100V 
1000 V 

100 Mohm 10/-lA 
1000 Mohm 100 /-lA 

1 Mohm 1 mA 
10 Mohm 10 mA 
10 Mohm 100 mA 

OLTRONIX 

Ingångsmotstånd 
10 kohm 

1 kohm 
100 ohm 
10 ohm 

1 ohm 

Automatisk polaritets indikering. Modeller för spänning AC 
och ohm kommer inom kort. 
Noggrannhet: ±0,05 % av avläst värde 

±1 siffra vid 22° C. 

CMRR: oändlig vid DC, 80 dB min till 51 Hz 
NMRR : 50 dB över 49 Hz, 70 dB min från 200 Hz till 100 kHz 
Insvängningstid: 0,5 sek. 
Läshastighet : 4 läsningarlsek. 
Overspänningsskydd 

Max Common Mode spänning : 300 V toppvärde 
Isolerad BCD-utgång utan extra kostnad 
Matning : 220 V, 50 Hz, 10 W 
Dimensioner: 44 X 144 X 230 mm. Vikt : 1,2 kg 

Oltronix AB . Jämtlandsgatan 125 . 16229 Vällingby . Telefon 08/870330 
Köpenhamn 294800 . Oslo 37 2940· Helsingfors 71 77 99 

Informationstjiinst 7 
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:Det 'är'bara irioR1 ' ". "~'.,~'. 
elektroniken man ä'r ·· 

. . 

glad över att få mindre 
och mindre . 
för pengarna. 
MEPS är mindre än alla sina konkurrenter. Varenda en och utan undantag. 
Den minsta (2,5-5V och 0-300mA) håller formatet 48 x 48 x 51 mm. 
Helkapslad, tål vatten och syror. Stryktålig. Så letar ni efter 
ett likspänningsaggregat, nätanslutet och stabiliserat, ,t' 
skicka in kupongen för alla data. Eller ring. 

. ~ ~ " 

Nordiska Instrument 
Wibom & Son K/B 
Södra Kungsvägen 236 
181 62 Lidingö 
Tel. 08/7660280 

Informationstiänst 8 

ELEKTRONIK 11 - 1970 11 



Vandringsvågrör (VV -rör - TWT) 
Thomson-CSF:s vandringsvågrör från L- till Ku-bandet 
omfattar flera typfamiljer med lågt och mycket lågt brus, 
medel- och högeffekt, CW- och pulsdrift. 

Upp till 60 dB f"Orstärkning kan erhållas med medeleffekt
rören. För pulsrör har kanoner med modulationsgaller ut
vecklats. De flesta lågbrusrör samt några medeleffektrör 
kan utf"Oras som TWT.A:s, dvs VV-rör med integrerade 
nät&ggregat med vilka erhålls besparingar i vikt och volym. 

Lågeffektklystroner 
Thomson-CSF:s rejlexklystrcmer med invändiga kaviteter 
täcker ett stort frekvens- och effektområde och kan använ
das i en mängd tillämpningar. 
Speciella typer har konstruerats f"Or mikrovågskommunika
tion, vilka utmärker sig ror låg distorsion och stor hållbar
het. 
Förutom de många olika typerna ror lokaloscillatorer i ra
darsystem finns andra som är speciellt avsedda att klara 
stora påkänningar, som t ex i robotar och annan flygburen 
utrustning. 

Andra typer, vari hög effekt och låg modulationskänslighet 
kombineras, kan användas som pump i parametriska ror
stärkare. 
Tvåkavitetsklystrcmer med extremt lågt AM- och FM-brus 
har utvecklats ror dopplersystem, att användas antingen 
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direkt för låg- eller medeleffekt, eller som drivsteg i effekt
f"Orstärkarkedjor. Typer med fast frekvens eller mekanisk 
avstämning på upp till 1,5 GHz täcker effekter från 1,2 W 
till 200 W i X-bandet. 

Högeffektklystroner 
Pulsklystrcmer har enastående egenskaper inom de två 
användningsområdena - radar och partikelacceleratorer -
där höga effekter erfordras. 

Med sitt breda typprogram av supereffektklystroner hör 
Thomson-CSF till de främsta av världens rörtillverkare. 
Sedan 1955 har klystroner utvecklats som uppfyller kraven 
hos moderna radarsystem, inkluderande pulskompressions
radar och fasstyrda antenner. 

Klystronernas utmärkande egenskaper är 
- hög puls- och medeleffekt 
- stort frekvensområde (klystroner med 10 % bandbredd 

rmns tillgängliga) 
- stor 'hållbarhet speciellt pga det patenterade ångkyl-

ningssystemet 
Klystronernas effektområde sträcker sig från 1 kW till 200 
kW (medel) i S-bandet och upp till 250 kW (medel) i P
bandet. 



Thomson-CSF:s CW-klystroner används inom television, 
radar troposfärspridningslänkar, acceleratorer etc. 
N~ nyligen utvecklade typer för UHF TV-sändare kan 
utstyras från ett 1 W halvledardrivsteg. 

Carcinotroner 
O-carcinotroner (backvågsoscillatorer - BWO) känneteck: 
nas av snabb elektrisk frekvensvariation över breda band l 

centimeter och millimeterområden (ca en oktav) och an
vänds i militära utrustningar och för speciella laboratorie
mätningar såsom plasmaanalys, paramagnetisk resonans, 
finstrukturstudier av materia etc. 

M-carcinotroner (korsiåltsiörstärkare - CF A) utvecklades 
redan 1947 av Thomson-CSF som pionjärer inom området 
korsiåltsförstärkare. De kännetecknas av snabb elektrisk 
frekvensvariation över en bandbredd av 30 %. De kan ampli
tud- eller frekvensmoduleras med mer än 10 MHz/s. 
Deras kompakta och robusta struktur motstår de mest krä
vande miljöpåkänningar utan att de utmärkta lågbrusegen-
skaperna iörsämras. . 
Carpitroner, som är synkroniserade oscillatorer utvecklade 
ur M-carcinotronen erbjuder liknande egenskaper som 
dessa, men dessutom"lågt brus. 

Magnetroner 
Dessa tillhör de äldsta bland mikrovågsrören men genom
går kontinuerligt förbättringar. 

Thomson-CSF:s koaxialmagnetroner uppvisar jämiört med 
konventionella magnetroner bättre mod- och frekvensstabi
lisering, större livslängd och högre verkningsgrad. Darr
frekvensmagnetronen är en annan ny typ som är under ut
veckling. 
Inom standardtypområdet har Thomson-CSF utvecklat 
magnetroner iör medicinska tillämpningar (acceleratorer) 
och industriella tillämpningar (mikrovågsvärme) vilka fyl
ler de krav som uppställs inom dessa områden, dvs hållbar
het, enkelt handhavande och .ersättningsmöjlighet. 

Thomson-CSF tillverkar även mikrovågskomponenter, 
akustiska fördröjningsledningar , gaslasrar , sändarrär 
för CW- och pulsdrift och inom elektronoptikområdet ett 
stort antal sofistikerade specialtyper såsom ljusför
stärkarrär, bildomvandlarrör, slutarrör • förstärkar
vidikoner, minnesrör och ett brett sortiment av hög
kvalitativa katodstrålerör för såväl oscilloskop- som 
bildpresentationstillämpningar . 

Vi sänder Er gärna våra översiktskataloger . 

Informationstjänst 9 
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Tålig! 
TEFLONC:isolerad ledningstråd 
Hög temperaturbeständighet. 
Skadas ej vid lödning. 
Utomordentlig isolationsresistens. 
Låg fö·rlustfaktor. 
Tillverkas och kontrolleras 
enligt US Mil -W-16878 och 
andra specifikationer. 
Ledningstråd från 0,03 mm2 till kablar 
på50 mm2 

Med eller utan skärm och jacka. 
Aven koaxialkablar och värmekablar. 

Fyll i kupongen så får Ni utförliga data. 

. ,t 

Nyhet! Habia Kapton@-Iedning 
vald av SAAB för Viggen 
Kapton-Iedningen har inte bara utomordent

liga elektriska . mekaniska och termiska egen
skaper. Den är dessutom beständig mot jo

niserande stråln ing och den mest vikt- och 
utrymmesbesparande av nu kända el-led
ningar. 

r;:n ~1;:::m=di:;:g;:nt:::~K=a - -, 

® Registered Trade Mark. DU PONT 
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Sänd broschyren I 
" TEFLON PRODUCTS FOR THE ELECTRONIC INDUSTRY" 

Namn 

Företag 

Informationstjänst 10 
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6400170/3S 

Finns det någon kondensator här som 
ni skulle vilja veta merom? 

In Komponent kan erbjuda Er ett av 
marknadens bredaste program av 
kondensatorer för såväl professionella 
applikationer som för kommersiellt bruk. 
Vilket användningsområde som än kan 
ifrågakomma. så kan Ni vara säker på att In 
har en kondensator som fyller Era krav. 
Vi kan erbjuda Er tantal - och 
fol ieta nta I kondensatorer. 
aluminiumelektrolyter. metalliserade 
polykarbonat- och polysterkondensatorer. 
polystyrol- och folie- kondensatorer. 
metalliserade pappers-o pappers- och 
fol iekondensatorer. gl i mmerkondensatorer 
samt vakuumkondensatorer. 

Tubulära typer: 
Kapacitansområde : 2.2u F - 2.200uF 
Spänningsområde : 6.2V - 100V DC 

Bägar-typer: 
Kapacitansområde : 6.8u F-l OO.OOOu F 
Spänningsområde : 5V - 450V DC. 
Med och utan botten bult. skruv-o plug in-o 
AM P- eller lödanslutning. 

Industriella typer: 
Kapacitansområde : 30uF - 220uF 
Spänningsområde : 1 50V - 220V AC 
Temperaturområde : -25°C till + 70°C 

Vakuum typer: 
Kapacitansområde : 1 pF - 5000pF 
Spänningsområde : upp till 65 KV 
Temperaturområde : upp till 120°C 

Vi står gärna till tjänst med all erforderlig 
information rörande alla kondensatorer 
på vårt program. 

Tag gärna kontakt med oss för 
ytterligare information 
ITT Komponent 08/83 00 20 
Nybodagatan 2, 
Fack, 171 20 Solna 
lIT Komponent är en avdelning av Standard Radio & Telefon AB 

~OMPONENTER ITT 
Informationstjänst 11 

elEKTRONIK 11 - 1970 15 



TREND DATA SYSTEMS 
TREND ON-LINE COMPUTER TERMINAL 

This new data terminal, available in two versions, 
incorporates many outstanding features available 
for the first time in any one piece terminal equip
ment. It will. operate in I.S.0. or A.S.C.1.1. code and 
in its basic form will perform tape editing and verify 
tasks. The Trendata unit comprises a data key
board, a controi keyboard, a printer, a paper tape 
punch, a paper tape reader, a work station controi 
logic unit and a status indicator unit. The Trendata 
Terminal will also accept as options a second paper 
tape reader and punch. Data keyboard, controi 
keyboard, printer, punch and reader - all are con
veniently at hand and you can choose between 4K 
and 16K inbuilt computing power to cut down on 
expensive on-line and central processing time. 
Trendata Terminals will interface with all central 
processors in common use. 

TREND Automatic (alling Equipment NO.l 
The autocall Unit will carry out automatically all the functions usually performe9 
by an operator in originating a data call over the public telephone network. Mains 
operated and completely self-contained, the Trend Automatic Calling Equipment 
has interface, which conforms to C.C.I.T.T. Recommendations V21 and V23, with 
the Data Terminal Equipment and the modem, and will automatically originate calls 
to other Data Terminals, both nationally and overseas. 

TREND H.S.R 500 Tape Reader 
Designed to meet your needs, the new High Speed Reader 500 from Trend is a 
low cost computer input device. Fast, reliable and versatile, the H.S.R. 500 features 
a unique method of photo-electric sensing . The H.S.R. will read forward or back
ward at speeds up to 500 characters per second, yet it can be stopped or reversed 
within the space of one character code. The capstan tape drive ensures that tape 
wear is kept to a minimum and it will operate at high speeds without the risk of 
mechanical breakdown. 

T rend Electron ics 
Brltlsk-Skandlnavisk AlS 
EllemarksveJ 8, 4600 K"ge, Danmark 
TIf: (03) 65 23 45 Telex: 6125 sm dk 

16 ELEKTRONIK 11 - 1970 

TREND Data Transmission Test Set No. 1-3 
With this portable mains operated unit, you can carry out reliable tests on your Data 
Transmission Equipment and links, checking peek telegraph and bias distortion at a 
received data input rate between 50 and 4.800 bits per second. Error counting can be 
activate at speeds of up to 30.090 bits per second. The Test Set No. 1-3 comprises a 
Data Transmitter, a Data Receiver, Measuring Circuits and Modem Controis. The Test 
Set No. 1-3 is used by all Scandinavian Post and Telegraph authorities and is following 
the C.C.I.T.T Recommendations. 

Informationstiänst 12 

TREI\DATA 
Finland: Oy Findip AB Kuorlaneenkalu '13 

P. O. Box 52025 Helsingfors 52 
Tel: 90-717799 Telex: 12-3129 
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Vår tillverkning av. 
TRYCKT 
LEDNINGSDRAGNING 
skapas genom 

sa 
.ar e 
e forskning 
e utveckling . 

i e produktion 

• 
AB TELE-
reproduktion 

AB TELEREPRODUKTION 
Häradsvägen 107 Huddinge . Tel. 0817574102 

Informationstjänst 13 
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nytt program för skrivare 

• 
• 

20 !LV mikrograf 

2-pen-skrivare 

Uppgift om representanter i övriga Norden 

lämnas p~ begäran 

31 
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• 
• 

kanalväljare 

integratorer 

* ~ KIPP&ZONEN 
-.(I~·---~ DELFT - HOLLAND - P.O. BOX 507 

Bergman & Beving AB Stockholm : Karlavägen 76, Fack -100 55 Stockholm 10 
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AERO MATERIEL AB 

SANDSBORGSVÄGEN 50 -122 33 ENSKEDE 
TELEFON 08/492510 TELEGRAM AEROMATERIEL 
TELEX 19982 AEROMAT 

Informationstjänst 15 

SPRAGUE and ® are reg iiiered !radem.rks 01 the SPRAGUE ELECTAIC Co. 
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VEB KOMBINAT 

Punktskrivare av fallbygeltyp 
Driftinstrument för mätning och registrering av små 
elektriska signaler. Typ FPE för redovisning aven 
signal. typ FPM för flera samtidiga signaler. 

• Noggrannheten är av klass 1.5 
• Instrumentet är omställbart för olika 

mätområden 
• Papperets matningshastighet kan väljas till 

20. 60 och 120 mm per timme 

• Specia'lutföranden kan diskuteras 
• Instrumel)tplaceringen kan väljas fritt i 

fQrhållande till mätplatsen 

MESS- UND REGELUNGSTECHNIK DESSAU EXPORT-IMPORT 
MESSGERÄTEWERK 
ERICH WEINERT MAGDEBURG 

20 ELEKTRONIK 11 - 1970 

VOlKSEIGENER AUSSENHANOELSBETRIEB DER 
DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK' 

ODR 102 BERLlN 'ALEXANDERPLATZ 
HAUS DER ELEKTROINDUSTRIE 

Informationstjänst 16 

Närmare information får Ni 
gärna från oss. 

Technisches Kundendienstburo 
der Elektroindustrie 
Östgötagatan 48 
Stockholm-Sverige 
Tel. 08/41 9982 



lL~ 
aDBBIlIIn 

lOSTBIlS 

T.II. SIIrrB18IStF.R 
Texas Instruments har ca 130 TTL-funktio
ner, där omkring . 2/ 3 är MSI-funktioner. 
Skiftregistren representerar 13 MSJ-funktio
ner. 

SN 7491 A 8-bit serie 

SN 74L91 8-bit serie 

SN 7494 4-bit paralleJI in/ serie ut 

SN 74L95 4-bit vänster/ höger 

SN 7495 4-bit vänster/ höger 

SN 7496 S-bit parallell in/ parallell ut 

SN 74L98 4-oit dataseiektor/ register 

SN 74L99 4-bif vänster/ höger 

SN 74164 R-bit serie in/ parallell ut 

SN 74165 8-bit parallell in/ serie ut 

SN 74166 8-bit synkron parallell in 

SN 74198 8-bit parallell in/ parallell ut 
vänster/ höger 

SN 74199 8-bit parallell in/ parallell ut 
med JK-ingång 

Diagrammet visar SN 74198, marknadens 
mest universella skift.register, som täcker alla 
de kraven konstruktör kan ställa, även has
tighetsmässigt - 32 MHz. 

TEXAS INSTRUMENTS SWEDEN AB 
Box 14066, 104 60 Stockholm 14, Tel. 08/67 98 35 

INNOVERAR - PRODUCERAR - DOMINERAR 
Informationstjänst 17 
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Så här skrivs Singapore på 
kinesiska - huvudspråket 
i landet. 

·22i :ElEKTRONIK 11 - 1970 

Singapore! 
Exotiskt? Rikt på kontraster? Ja, men framför allt en 
betydande handels- och industrination, sjudande av 
aktivitet. 

SGS är där liksom i .Italien, Sverige, Frankrike, 
Storbritannien och VästtyskIand. 

SGS Singapore Pte. Ltd. är koncernens största fabrik, 
helt inriktad på att möta dagens krav på massproduk
tion av halvledarkomponenter till konkurrenskraftiga 
priser. På tillverkningsprogrammet står epoxytran
sistorer och integrerade kretsar i plastic DIP. 

Detta är SGS-koncernens samlade 
"plastprogram " 
- ett av marknadens mest kompletta. 

EPOXYTRANSISTORER 
RF-, MF- och LF-förstärkare. "General purpose" transistorer. 
Switchtransistorer. 

DIGITALA IK I PLASTIC DIP 
TTL, DTL och HLL, "diskreta" kretsar såväl som komplexa. 

UNJÄRA IK I PLASTIC DIP 
Audioförstärkare, operationsförstärkare, MF-förstärkare, kanal
förstärkare. 

Mer information om SGS plastprogram finner Ni i vår 
"Epoxy Guide" som Ni kan Beställa från oss eller vår distributör. 

SGS SEMICONDUCTOR AB 
!:ii I:i!:ii Tel. 0760/40120 MÄRSTA 

S vensk distributör: 

.ELEKTRISKA INSTRUMENT AB ELIT 
, T~l. 08/26 27 20. 031/42 33 00 

Informationstjänst 18 



N i förvarar väl 
smådelar i 
plastboxar 

Vi presenterar nu 
STEMO PLASTBOX TYP 70. 

Bredden ökad till 11.8 
resp. 23.6 cm 

Avdelaren är försänkt i bot
ten. vilket hindrar smådelar 
att blandas. 

BEGÄR KATALOG. 

AB SVENSK LAGERSTANDARD 
Hallandsgatan 38 
11657 Stockholm. 
Telefon: 08/440505. 



SAGAR och BORRAR 
Ni i tryckta kretsar? 

~IICOR 

.' 

• • 

Informationstjänst 20 

hjiilpcl' El' med sitt 
kOlllplt\tta pl'ogl'alll! 

MICOR sågmaskiner, hårdmetall sågklin go r, diamant
kapskivor, hårdmetallborr. 

MICOR hårdmetall sågklingor sågar gradrrill i trä, 
plast och metaller. 

MICOR i dag världens mest sålda märkesklinga. 

Begä r MICOR broschyrmaterial. 

Rita rationellt med hög,ta. _ 
krav på kvalitet: r@trlng micronorm ffi 

NormriktIga linjer 

rotring micronormm uppfyller 
de nya normerna för tusch
ritning enligt normerna DIN 15, 16 
och 17. D~ssutom ger rotring: 
Konturskarpa linjer med konstant 
bredd - precisionstillverkad rör
spets med ansats för linjalritning. 

24 ELEKTRONIK 11 - 1970 

Normriktig textning 

Rätt behandlad är rotring-pennan 
alltid klar för ritning - påskruvad 
huv ger hermetisk förslutning, som 
eliminerl:!r behovet av fukttillsats. 
För arbete med flera skrivstycken 
används lämpligen Rapidomat (så 
behövs huvarna inte). 

Generalagent: AB Chr. Olsen 

Uppfyller kraven för mlcrofllmnlng 

Arrendevigen 50, 163 58 Spinga 08/760 02 70 Rekvjrera broschyr med utförlig jnformation . 
rotring sills av fackhandeln I hela landet 

Informationstjänst 21 



Honeywell Information Systems 
- världens näst största 
datorföretag 
Honeywells och General Elec
trics beslut att gå samman inom 
datorområdet har nu fastställts 
formellt sedan berörda myndig
heter i de olika länderna och 
aktieägarna i respektive företag 
godkänt samgåendet. Det nya 
datorföretagets namn är Honey
weil Information Systems Inc, 
HIS. 

Honeywell Information Sys 
tems, som blir det största dator
företaget i världen efter IBM, 
ägs till 81 ,5% av Honeywell och 
till 18,5 % av General Electric . 
Honeywell får förhandsrätt att 
köpa GEs minoritetspost under 
en sexårsperiod, som börjar den 
1 jan 1975. G E kan också kräva 
att så sker. 

Honeywell och GE har över
fört hela sin tillverkning av dato
rer och kringutrustningar till 
H IS. G E har även tillfört den nya 
företaget sin "Information Sys
tems Equipment Division" i 
USA, sitt engelska dotterbolag, 
sin 66-procentiga andel i de 
franska Bull-bolagen samt det 
av GE helägda italienska dotter 
bolaget, fd General Electric Oli 
vett i. 

Enligt uppgift i Computer 
Weekly kommer GE inte att 
överföra sin tidsdelningsverk 
samhet i USA och Kanada till 
det nya företaget. Ej heller kom 
mer H I S att ta över G Es process 
datorer och kommunikations 
utrustningar. 

I de länder där Bull-företag 
redan finns etablerade - Dan
mark, Österrike, Belgien, Frank 
rike, Norge, Nederländerna, 
Västtyskiand, Mexiko, Spanien, 
Schweiz och Sverige - kom 
mer HIS-verksamheten att an
slutas till dessa. Det betyder att 
det nya företaget får ett redan 
upparbetat försäljningsnät. 

Det svenska dotterbolaget 
inom Honeywell Bull har bildats 
genom en sammanslagning av 
Bull General Electric AB och 
datasektionen inom Honeywell 
AB . 

Sammanslagningen av Ho
neywells och GEs datorverk
samhet är ett resultat av de båda 
företagens försök att på allvar 
konkurrera med I B M, som en 
bart i USA uppges ha 70% av 
datormarknaden. 

GE analyserade för omkring 
två år sedal) hela sin datorverk
samhet och fann att man behöv 
de åtminstone 15% av markna -

den för att vara konkurrenskraf
tig . Mot bakgrund av sina tidi
gare förluster inom datorområ
det samt behovet av kapital 
inom företagets övriga verksam
hetsområden fann G E att man 
inte kunde satsa så många mil
jarder kronor inom den närmaste 
femårsperioden som skulle vara 
nödvändigt. Eftersom G E på 
grund av antitrustlagarna inte 
kunde köpa något annat företag 
eller på grund av svårigheten 
att finna köpare inte kunde sälja , 
var enda lösningen ett dotter
bolag, i vilket man kunde ingå 
som minoritetsdelägare. Enligt 
Business Week kontaktade G E 
därför flera företag, förutom 
Honeywell bl a Xerox och Con
trol Data Corp. 

Till GEs beslut att göra sig av 
med sin datorverksamhet bidrog 
i hög grad den undersökning, 
som vicepresidenten i G E Re
ginald H Jones gjorde. Han 
fann att omsättningsökningen 
inom datorindustrin i USA var 
17% per år medan den i Europa 
beräknades till 20 % eller något 
mer. Han fann vidare att kunder
na i allt högre grad utgörs av 
mindre företag, vilket bl a med
för en ökad proportion av 
hyresavtal. Detta ställer höga 
krav på finansiering . Även de 
större kunderna har blivit mer 
kostnadskrävande. Deras' stora 
datasystem för on-linebearbet
ning kräver att datortillverkaren 
investerar i programvaror, vilket 
i många fall fordrar tillgång till 
dyra specialister. 

Honeywell hade enligt Busi
ness We ek helt oberoende av 
GE kommit fram till ungefär 
samma resultat. Utgångsläget 
för fortsatta förhandlingar var 
alltså gynnsamt. 

HIS kan nu erbjuda sina kun
der såväl mycket små som me
delstora och mycket stora dato
rer . samt kringutrustningar till 
dessa. Man konkurrerar alltså 
med IBM över hela dess pro
duktlinje. 

Enligt Business Week är Ho
neywells och G Es datorer inte 
kompatibla . Samma källa upp
ger dock att H IS redan har 
börjat rationalisera de båda före
tagens produktsortiment och 
bland konkurrenterna anser man 
att H IS redan nästa år kommer 
att presentera en ny produkt 
linje. Honeywells och GEs tidi
gare kunder kan vara säkra på 

nytt från industrin 

att H IS satsar på att lösa deras 
eventuella problem. Man är 
nämligen ytterst angelägen om 
att behålla kunderna . 

-Vid HIS pressmottagning i 
Stockholm meddelades att före 
taget avser fortsätta att inklude
ra viss service och assistans i 
sina priser. Man kommer alltså 
inte att följa IBMs exempel att 
specificera kostnaderna för ut
rustning, service och övriga 
tjänster i hyresavtalen. HIS 
kommer dock att sätta separata 
priser på varor och tjänster för 
vetenskapliga datorer, process
styrutrustni ng och för så gott 
som all datatjänstverksamhet. 

I Sverige marknadsför Honey
weil Bull förutom Honeywells 
processdatorer nu även dess 
datorer för administrativ data
behandling samt Bull GEs hela 
produktsortiment . 

Från Japan och USA rappor 
teras även följande : 

Sammanslagningen av Ho 
neywells och GEs datorverk
samhet kan enligt Electronics 
Weekly få stor betydelse för da
torindustrin i Japan. Nippon 
Electric Co, NEC, och Toshiba 
samarbetade nämligen mycket 
nära med Honeywell respektive 
GE. De sex ledande datortöre
tagen Fujitsu, N EC, Hitachi , Oki 

handel 

Electric, Toshiba och Mitsubishi 
kan reduceras till fem genom att 
NEC och Toshiba tiII::;ammans 
med Honeywell bildar ett nytt 
företag. Även Mitsubishi får 
räkna med en förändring, efter 
som företaget nyligen upprättat 
en organisation för marknads
föring av Bull GEs datorer. Inom 
datorindustrin anser man nu, att 
det blir svårt att motstå påtryck
ningarna från myndigheter och 
finanskretsar som vill organisera 
om branschen . Hittills har man 
som ett skäl mot en omorgani
sation hävdat att datorer endast 
är en av produkterna i företagens 
hela produktsortiment. 

Enligt Electronics har G E fort
satt att rationalisera sin verk
sam het. sedan man fört över 
datorverksamheten till HIS. Fö
retaget har sammanfört de sjut
ton självständiga tidsdelnings
centralerna, som hör till Infor
mation Systems Division, till tre 
större enheter i Cleveland, Los 
Angeles och Teaneck, New Jer
sey. Genom att använda de stör
re GE 600-datorerna istället för 
de mindre GE 200 hoppas man 
göra stora kostnadsbesparingar, 
trots att man måste hyra ett 
omfattande linjenät för att sam
manbinda kunderna med de tre 
centralerna . 

Riley lämnar Signetics och går 
över till Intersil 
För en tid sedan lämnade den 
inom halvledarindustrin i USA 
välkände James F Riley sin post 
som president i Signetics Corp, 
dotterbolag till Corning Glass 
Works, och gick över till Intersil 
Inc. Övergången väckte enligt 
Business Week stort uJi>pseende 
inom branschen och många be 
dömer den som lika viktig för 
Intersil som Lester Hogans var 
för Fairchild för ett par år sedan. 

Riley har fört fram Signetics 
från en mycket undanskymd po
sition till fjärde platsen bland 
halvledartillverkarna . Förra året 
uppgick företagets omsättning 
till 200 miljoner kronor. Liksom 
branschen i övrigt har Signetics 
nu för stor tillverkningskapacitet 
och man känner även av prisfal
let på komponenterna. Men det 
fanns enligt Business Week inga 

tecken på att Corning Glass för 
den skull önskade ett ombyte på 
presidentposten. 

Även om Intersil erbjöd Riley 
ett mycket förmånligt avtal tror 
man inom branschen inte att det 
var det som förmådde honom 
att lämna Signetics. Han hade 
tidigare erbjudits den post hos 
Fairchiid , som Hogan sedan tog . 
Den skulle ha gjort honom till 
mångmiljonär. Själv säger Riley 
att han fann den största person 
liga tillfredställelsen när han 
arbetade i ett mindre företag 
och därför beslöt att gå tillbaka 
till ett sådant. Han anser att det 
var naturligt att välja Intersil 
eftersom detta bl a har "rätt 
man med rätt produkt vid rätt 
·tillfälle". 

Den "rätte mannen" är Inter-
siis grundare Jean A Hoerni , ~ 33 
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De amerikanska KINGS-kontaktdonen är precisionsutförda 
i hög kvalitet både i material och finish . De lagerförs i 
standardserierna BNe, N, e, Le, HN, SM, Puls och UHF. 
De finns även triaxial, weather proof utförande, TNe, MHV 
och med ytbehandling TR-S. 
Bilden visar några SM miniatyrkontaktdon. 

-ledande I elektronik ~._ :1115 TELEFON 540390 

~~~ ~ BOX 12089 
, : . 10223 STOCKHOLM 12 

AB GtJSTA BÄCKSTRÖM 
Informationstjänst 22 
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i Era konstruktioner för hög spänning 
med komplementära par från ReA 

Här kommer nyheter för de konstruktörer som väntat på 
komplementära par för högspänning. RCA introducerar 
TA7410, en ny kiseleftekttransistor för höga spänningar, 
vilken utvidgar användbarheten för hela RCA's nya ge
neration av pnp/npn-halvledare. 

Höga genomslagsspänningar och korta omkopp
lingstider gör TA7410 till en av de vikigaste transistor
°erna för en mängd kommersiella, industriella och mili
tära användningsområden - speciellt där man behöver 
komplementära par. 

Med de nya fördelarna hos komplementära hög
spänningspar kan ni: 
D Få låga utgångsimpedanser vid både + och - an

slutningarna med symmetriska serieregulatorer 
D EUminera

o 
den skadliga inverkan av läckinduklans i 

mottaktskopplade omvandlare 
D Konstruera komplementära, linjära förstärkare för 

nätdrift 
D Skapa nya omriktare för hög spänning med komple

mentära par 

TA7410 är pnp-komplement till den välkända 
2N3585. TA7719 är ett komplement till 2N3584. För 
TA7410 är VCEO -300 V, och för TA7719 är VCEO -250 v. 
Realistiska data för båda anger beta till 20 vid 1 A, och 
stig- och falltiderna är maximalt 0,6 fls. 

Låt TA7410 och TA7719 komplettera Era konstruk
tioner med sina kompakta, hermetiskt slutna TO-66 kap
slingar. De representerar de senaste nyheterna i en serie 
komplementära par för hög spänning, som påbörjades 
med 2N3440/2N5415 - branschens första enheter av 
detta slag (i hermetiskt slutna TO-5 kapslingar). 

Begär närmare upplysningar från RCA:s represen
tant på er plats eller från RCA:s återförsäljare: Tekniska 
data kan också erhållas från: RCA Electronic Compo
nents, Commercial Engineering, Section ES1170, Harri
son, N.J., USA 07029. I Europa: RCA International Mar
keting S.A., 2-4 rue du Lievre, 1227 Geneve, Schweiz. 
I Sverige: Erik Ferner AB, Box 56, Bromma 1, Stockholm. 

Ron 
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Dow Chemical AB 
Linnegatan'76 
11523 Stockholm 
rp 08/246680 



Hålla 
handen 

x 

En tekniker hos SINGER-GENERAL PRECISION, INC. 
ser på sin hand. Tre koordinater. Tre dimensioner. 
Grundpelare i den avancerade' "matematisk-logiska 
miljö", som är förutsättningen för utveckling och till
verkning av t.ex. simulatorer, navigeringsutrustningar 
och landningssystem. 
SINGER-GENERAL PRECISION-koncernens tillverkning 
är delvis koncentrerad till system för militära tillämp
ningar. Men stora delar av programmet levereras för 
typiskt civila ändamål, såsom simulatorer för trafikflyg
plan och bilar, servokomponenter och skivminnen för 
industrin, inlärningssystem för utbildning. 
Produkter från koncernens divisioner L1NK, KEARFOTT 
och L1BRASCOPE säljs i Sverige av Sie mens AB. Sie mens 
kan Ni tryggt "hålla i handen" när det gäller standard
utförda eller skräddarsydda kvalificerade elektroniska 
utrustningar för de mest skiftande användningsområden 
till lands, till sjöss, i luften och i rymden . 

För närmare upplysningar om produkter från L1NK, 
KEARFOTT och L1BRASCOPE, kontakta Siemens AB, sek
tion US, Fack, 10435 Stockholm 23. Telefon 229640, 
rikstfn 08/22 9680. 

z 

Ur programmet : 

Simulatorer för rymdfarkoster, flygplan, 
rälsfordon, motorfordon m.m. L1NK 

Tröghetsnavigeringssystem KEARFOTT 

Dopplersystem KEARFOTT 

Landningssystem för flygplan och 
helikoptrar KEARFOTT 

Plattformar, gyron, accelerometrar KEARFOTT 

Kalkylatorer för flygplan och rymd-
farkoster KEARFOTT 

Skivminnen L1BRASCOPE 

Analog-digital-omvandlare KEARFOTT 

Inlärningssystem L1NK 

Servokomponenter såsom motorer, 
tachometrar, synchros, resoivrar, 
förstärkare m.m. KEARFOTT 

Kodskivor L1BRASCOPE 

SlEM ENS AKTIEBOLAG S 2·891 
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INTROMETER 
7000 

7000 INTROMETER ger med plug-in för
stärkare och utbytbara skalor för skilda 
mätuppgifter ett rationellt mätinstrument 
för industriella behov. INTROMETER till
godoser den tekniska utbildningens krav 
på möjligheter till ingående studium och 
registrering av fysikaliska förlopp. 

7000 INTROMETER mäter bl a: 
ETT NYTT SVENSKTILLVERKAT MÄTSYSTEM FöR MÄTNING 

AV ICKE-ELEKTRISKA STORHETER 

LJUDNIVA • BELYSNINGSSTYRKA • 
TEMPERATUR . VARVTAL . TÖJNING 

--TV-SERVICEMAN! 
ÄNTLIGEN har Ni möjlighet att 
enkelt justera KORREKT FÄRG
BILD. Ni får en NÖJD KUND -
den bästa garantin för ÖKAD 
FÄRG-TV-MARKNAD. 

ANV ÄN D D6500!! 
Sv. Radio, BBC m. fl. TV-bolag 
samt ansvarskännande service
företag gör det redan. 

~. - '.-' _. -. ~. - .. -' - .' _. -'-1 
• Sänd mig utan kostnad narmare information om 06500. 

I Namn : ....... . . . . ...... .. ......... I . -I Företag : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
i Adress: . . . ...... ... ' . ............ . .. i 
-Postadr.: ... ..... . .. . ... . ...... . EL'11- 70' .-
~._._._._._._._._._._.-

BEGÄR SAMLINGSBROSCHVR! 

REFERENSWUSRÖR 
D6500 

fabr. Fisher Controi Ltd. Pat. nr. 
20011/68 är ett nytt och lätthan
terligt instrument, som möjliggör 
snabb och exakt intrimning av 
bildrörets vitpunkt - en grund
förutsättning för rätt färgåtergiv
ning . 

AB TRANSINTRO . Ett företag i Navigatorgruppen 
Strandbergsgatan 49, 11251 Stockholm, Telefon 08/131365 

InformatIOnstjänst 26 
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Vi är här nu, 
med NF och Takeda 
Vi är Sonab Marketing AB, nybildat sälj företag i Sonabgruppen. 
Vi marknadsför på elektroniksidan bl a komponenter och 
instrument. 

Takeda Riken Industry Co Ltd. är en av världens ledande 
tillverkare av frekvensräknare, frekvensstandards och frekvens
syntetisatorer. Bland Takedas övriga produkter finns bl a 
universalinstrument och effektmetrar med digital display, 
D-A-omvandlare och datainsamlingssystem. 

NF Circuit Design Block Co Ltd. har specialiserat sig på 
mätinstrument inom frekvensområdet upp till l O MHz. I produkt
programmet finns fasta och variabla högpass-, lågpass- och 
bandpassfilter , funktionsgeneratorer , tonfrekvensgeneratorer , 
frekvenslåsta oscillatorer, automatiska distorsionsanalysatorer, _ 
förstärkarvoltmetrar och kraftaggregat. 

Ta och titta speciellt på 

~ M 175 Förstärkarvoltmeter med au-
tomatisk mätområdesinställning. 

Spänningsområde l m V - 300V i steg om 10 dB 
Frekvensområde 6 Hz - 1 MHz 
Noggrannhet bättre än 3 % 
Inimpedans . 1 Mohm II 30 pF 

TR 3788 C Direktvisande 500 MHz ~ 

frekvensräknare. I I=~'!!!!!!!"---~---~ ....... -""'""~dl 
Frekvensområde 10 Hz - 500 MHz 
Frekvensstabilitet bättre än 3 X lO-o/dag 
Samplingstid 80 ms - 5 s 
Känslighet 10 mV nns 

Sonab Marketing AB 
Agenturavdelningen 

Fack, 162 10 Vällingby, telefon 08) 38 O~ 20 
Informationstjänst 27 
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I lANKA 
o 

LIGHEI 

Ull ER DET NÄRA TILL HAIDS 
An TÄNKA PÅ 
FAIRCHILDS LINJÄRA KRETSAR 

De stora framstegen vid forsk
ning, utveckling och produktion 
av linjära kretsar gör att vi i dag 
kan presentera den mest fu llstän
diga serie industrin kan önska. 
Det har aldrig varit vår strävan 
att tillverka super-förförstärkare, 
differentialförstärkare eller opera-

tionsförstarkare. Vi tror inte, att 
priset i förhållande till prestanda 
på en superenhet skulle t i lltala en 
marknadskännande företagare. 
Däremot har det alltid varit vår 
strävan att kunna erbjuda en 
linjär serie som prismässigt kan 
användas i de flesta system. 

FAl ~ C H I L~ SCANDINAVIAN HEADQUARTERS 
~ ....., KVARNGATAN 14. 11626 STOCKHOLM' 

TELEFON 08/449255 

SEMICONOUCTOR AB - where technology is delivered -

AB NORDQVIST & BERG 
KVARNGATAN 14. BOX 4125, 10262 STOCKHOLM 4, TEL. 08/449980, TlX 10407 
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som en gång var med och starta 
de Fairchild Semiconductor Di 
vision . Förra året omsatte Inter 
sil omkring 10 miljoner kronor. 
Fälteffekttransistorer samt ana 
loga integrerade kretsar och hy
bridkrets kretsar svarade för 

största delen av dessa. I år har 
Hoerni startat ett dotterbolag, 
Intersil Memories Corp, som 
skall tillverka halvledarminnen. 
Omsättningen för båda företa
gen beräknas i år till 25 miljoner 
kronor. 

Växande amerikansk protektionism 
oroar japanerna 

Japanska myndigheter och 
affärsmän börjar enligt Business 
Week att bli allvarligt oroade av 
den växande protektionismen i 
USA. Den amerikanska kon 
gressen skall nu t ex ta ställning 
till ett förslag som innebär im 
portkvotering av textilier och 
skor från bl a Japan. Dessutom 
anklagar det amerikanska fi 
nansdepartementet japanerna 
för att dumpa priserna på bl a 
TV-mottagare i USA. Finans 
departementet har beslutat att 
vidta laga åtgärder och har till 
kännagivit att man inte kommer 
att uppskatta importvärdet på 
japanska TV-mottagare för be 
räkning av skatt under tiden 
som undersökningen av den 
föregivna dumpingen pågår. 
Denna antidumping-undersök
ning, som är den största som 
gjorts i USA gäller import av 
TV -mottagare till ett årligt värde 
av knappt 1,3 miljarder kronor. 

Den japanska organisationen 
Electronic Industries Associa 
tion, EIA har enligt the Financi 
al Times begärt att Alyndighe 
terna i Japan skall klaga inför 
GATT på amerikanarnas åtgär 
der. Man anser bl a att de ame 
rikanska myndigheterna inte 
har tagit hänsyn till GATTs anti 
dumpingregler, vilka kräver att 
man tar rimlig hänsyn till en 
produkts tillverknings - och ör 
säljningskostnader. Vidare an 
ser man att importen av japans 
ka produkter till USA kommer 
att begränsas på grund av miss 
bruk av antidumpingiagen . 

De större japanska färg-TV
tillverkarna har emellertid inte 
väntat på myndigheternas svar 
på EIAs krav utan har redan 
officiellt tillkännagivit det nor 
mala tillverkningspriset inklusi 
ve distributionskostnader samt 
det slutliga försäljningspriset på 
sina TV-mottagare. Vid beräk 
ningen av detta har man tagit 
hänsyn t ill såväl hemmakonsu 
menten som de amerikanska 
TV -tillverkarna. 

Finansdepartementets under
sökning har enligt Business 
Week resulterat i att den ameri 
kanska industrin har kommit 
med flera anklagelser för dum
ping . Av dessa berör femton 
stycken japanska företag, bl a 
tillverkare av avstämningsenhe
ter för TV-mottagare, alumini
umkondensatorer, kera miska 
kondensatorer, bordskalkylato
rer, rör och transformatorer. 

För att söka undvika ett han
delskrig med Amerika har Ja 
pans Ministry of International 
Trade & Industry, MITI, utarbe
tat regler för exporten till USA. 
Ökar denna mer än 30% jäm
fört med föregående ~r kommer 
M ITI att utfärda en varning . Om 
exporten över!Ot,iger 50% räknar 
man med att behöva göra en tids 
uppehåll med denna . Enligt 
uppgift i Business Week beräk
nar MITI att japanerna kommer 
att överskrida trettioprocents
gränsen inom 25 produktområ
den . I år har redan exempelvis 
exporten av konstharter, me
tallplåt och bordskalkylatorer 
ökat mer än 30%. 

Den amerikanska dumping
undersökningen rörande TV
mottagare har även riktat den 
japanska allmänhetens upp 
märksamhet på det faktum att 
t ex 19" färg- TV -mottagare kos
tar 2500 kronor i Japan medan 
de säljs för 1 000 kronor utanför 
landet. De japanska elektronik
företagen, som finner detta 
besvärande, söker nu avleda det 
hela med att anklaga amerika
narna för att dumpa marknaden 
för integrerade kretsar. Ankla 
gelsen tas emellertid inte riktigt 
på allvar. Den allmänna upp
fattningen är att priset på inte
grerade kretsar sjunker över hela 
världen på grund av den minska
de efterfrågan i USA och ameri
kanarnas stora tillverkni ngska
pacitet . 

De japanska klagomålen åter
speglar emellertid de inhemska 
företagens svårigheter att få ett 

nytt från industrin 

fast grepp om marknaden innan 
amerikanarna får tillträde till 
denna. Japans halvledarmark
nad skyddas nämligen nu gen
om importrestriktioner. Man ut 
övar även påtryckningar på 
elektronikindustrin att använda 
Japantillverkade komponenter. 
Trots detta berörs de japanska 
företagen av de amerikanska 
prisnedsättn i nga rna . 

För närvarande är Texas In 
struments det enda amerikanska 
elektronikföretag, som har fa
brik i Japan. MITI gick med på 
att Texas etablerade sig i landet. 

handel 

då man ville ha tillgång till 
Texas tekniska kunnande. Fair
chi Id, som har en fabrik på 
Okinawa, hoppas få fritt tillträde 
till den japanska marknaden då 
denna ö kommer under japansk 
kontroll 1972. 

Den japanska halvledarmark
naden väntas stå öppen för de 
utländska företagen om ett par 
år. Men då hoppas man inom 
den japanska halvledarbransch
en att man har fått ett så fast 
grepp om hemmamarknaden 
att man kan söka sig ut på 
världsmarknaden . 

Begynnande japansk export av 
halvledarkunnande till USA 
Japanerna har nu kommit så 
långt i sin utveckling av ti"llverk
ningsmetoder för halvledarkom
ponenter att man börjat expor 
tera kunnande och maskiner till 
USA. 

De tre företagen Nippon Ko
gaku, Canon Inc och Olympus 
Optical uppges ha vidareut
vecklat en metod och utrustning 
för " project ion printing" av 
fotomasker för framställning av 
i nteg rerade kretsar och LS 1-
kretsar. Metoden är ursprungli -

gen amerikansk men japanerna 
har förfinat den så att samma 
maskoriginal, som vid den här 
metoden placeras i kontakt med 
kiselskivan, nu kan användas 
för flera exponeringar än tidigare 
och på ett sätt som är mindre 
skadligt för skivorna än förut . 

Ett annat företag, Tokyo Sei 
mitsu Co Ltd har lyckats tränga 
in på USA -marknaden med en 
maskin för automatisk ritsning 
av halvledarskivor. 

Formosa sexfaldigar sin elektronik
produktion fram till 1972 
Elektronikproduktionen på For 
mosa berijknas av myndigheter
na i landet år 1972 uppgå till 
omkring tre miljarder kronor, 
vilket innebär en sexfaldig ök
ning jämfört med innevarande år. 

Formosas försök att förmå ut 
ländska företag att etablera sig i 
landet har slagit mycket väl ut . 
Under de senaste tio åren har 
över 475 utländska företag in
vesterat totalt 2,2 miljarder kro 
nor i landet. De största investe 
ringarna svarar japanska och 
amerikanska elektronikföretag 
för. 

Att elektroniktillverkarna fi n
ner Formosa så attraktivt beror 
kanske främst på den goda till -

gången på manuell billig arbets 
kraft . Lönerna är hälften så höga 
som i Hongkong, en tredjedel av 
de japanska och en tjugondel av 
de amerikanska enligt Electro 
nics Weekly. 

Det är emellertid inte bara den 
billiga arbetskraften som lockat 
de utländska företagen till For 
mosa . Landet erbjuder även 
sådana fördelar som en skatte 
fri etableringsperiod på fem år 
samt obegränsad rätt att föra ut 
dotterbolagens vinster till mo
derföretagen. Dessa äger si na 
dotterföretag till 100% samt 
kan tullfritt importera större de 
len av sitt behov av råmaterial 
och maskinell utrustning. 

Ökat antal utländska besökare 
till J ES 1970 
Från 1970 års Japan Electronic 
Show, JES, i Tokyo rapporteras 
en rekordartad ökning av antalet 
besökare. Över 250000 perso 
ner, av vilka 1 500 var utländska, 
besökte utställningen . 

Av 407 utställare visade 50 
hemelektronikprodukter, 78 in-

dustrielektronikprodukter och 
161 komponenter. 118 av ut 
ställarna var utländska. Korea 
deltog för första gången . Frank
rike och Västtyskiand rep resen -
terades för första gången på 
regeringsnivå . , 

~ 39 
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SEMIKRDIU 
har utvecklat ett komplett program sv 
monterade 

KISELVENTILER 
Modulsystem 
• Sparar tid 
• Kompakt uppbyggnad 
• med anslutningar för såväl Re-kretsar. termisk 

utlösning. gate-kretsar och diodsäkringar. 

Komplett program av kiseldioder. tyristorer. kisel
och selenbryggor för kretskort. transientskydd m. m. 
Begär fullständiga informationer och tekniska data. 

För kval iM och driftsekonomi. Omgående leverans från lager. 

SEMIKRDIUNORDISKAAB 
Box 4028. Storholmsbackarna 98.12704 Skärholmen 4 
Tel 08/7107825.7107830 

Informationstjänst 29 

ANNONS NR 8 I VAR SERIE OM 9 ANNONSER 

Försäljningsingenjör 
förelektroniska komponenter 

Lämplig bakgrund: ~xamen från tekniskt gymnasium och 
tidigare erfarenhet av industriell försäljning. Befattningen 
kräver: gott omdöme, förmåga till självständigt arbete. 
Språkkunskaper: engelska och tyska. Vi erbjuder: goda 
löneförmåner för rätt man, specialutbildning i Schweiz och 
England, goda mojligheter för individuell utveckling. 
Kontakta gärna ingenjör I. Isaksson, te!. 7660280 för 
närmare upplysningar. Skriftligt svar med merit
förteckning och väsentliga betygshandlingar 
insändes till 

Nordiska Instrument 
Wibom & Son K/ B 
Södra Kungsvägen 2313 
181 62 Lidingö 
Tel. 08/7660280 
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Elektroniska givare 
Typ KL 

Elektroniska givare typ KL levereras i tv~ utföranden, för 
induktiv och kapacitiv avkänning. 

Induktiva givare reagerar för alla elektriskt ledande mate
rial. Genom att dämpa den inbyggda öscillatorn f~s en 
elektrisk signal som kan styra ett mindre relä. 

Kapacitiva givare reagerar även för icke ledande mClterial 
i fast eller flytande form s~som trä, glas, olja eller t.o.m. 
människokroppen. För övrigt motsvarar deras uppbygg
nad den induktiva givarens. 

Nätaggregat med reläutg~ng typ NR användes till giva
rens strömförsörjning och om s& erfordras även för signaI
omsättning. De kan även tjäna som mellan-eller kontakt

skyddsrelä. 

, 

Magnetbrytare 
Typ MAlT 

Magnetbrytare typ MA med permamagnet typ T är spe
ciellt lämpad för ogynnsamma omgivningsvillkor. Genom 
att manövreringen ske( beröringiöst t&1 brytaren yttre in
verkan s~som damm, smuts, fukt och aggresiva gaser. 
Den är fri fr&n mekanisk förslitning. 

Andra fördelar är hög kopplingsfrekvens och I&ng livs
längd . Magnetbrytare är s~ledes lämpade för s~dana krav 
som ej kan lösas tillfredställande medelst mekaniskt 
påverkade gränslägesbrytare. 

DIID • 
II II i l I I 

Begär specialbroschyrer - skriv eller ring till generalagenten 

inggnjdrsfirma 
• lauI5tel,nl_t." ... ~ la I 

Tel. 031/840300 
Box 13110,40251 Göteborg 13 
Gamlestadsvägen 14 



t 
SlEMENS 

På gult blad 
i Fll -listan I 

B 32234 

1=;;-;l_I=:i------B 32220 

B 32110 

B 45265 

B32110 Lackfilmskond. 0,1 ,uF-10 ,aF 
B 32234 Polyesterkond. i modulut

förande 0,01 ,uF-6,8 ItF 
B32220 Polyesterkond. för profes

sionella applikationer. 
680 pF-0,1 ,uF 

R45265 MIL-normerad tantalelek
trolyt 1,7 pF-1200 p F 

SlEMENS AB 
Sektion TK, tfn 229640, 0812296 

t 
SlEMENS 

Avstörnings
filter! 

Problem med störningar? 
Vi har ett komplett program för av
störning - kondensatorer, drosslar, 
filter, skärmade rum. 

Ring oss! 

SlEMENS AB 
Sektion TK, tfn 22 96 40, 08/229680 

t 
SlEMENS 

Minieffektrelä ! 
Kortrelä! 

Minieffektrelä för 4-60 V-, 1-poligt. 
0,6W in -3750 VA ut. 
Kortrelä för4-60V-, 2-poligt. Höjd 
10,2 mm, 2 växlingar. 

Ring oss! 

SlEMENS AB 
Sektion TK, tfn 229640, 08/229680 

t 
SlEMENS 

•• 
Overspän-
ningsskydd! . 

Bekymmer med transienter? Skyd
da utrustningen med överspän
ningsskydd. 
Gasfyllda och selen-överspän
ningsskydd i lager. 

Ring oss! 

SlEMENS AB 
Sektion TK, tfn 229640, 0812296 
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t 
SlEMENS 

Avkodarel 

~ 
SlEMENS 

ZAB51001 

Tre nya digitala siffe~moduler: 
lAB 51011, räknare, dekoder 
lAB 51101, minne, dekoder 
lAB 51111, räknare, minne, deko
der 
Passa r för sifferrören lM 1180-1188 

Ring oss! 

SlEMENS AB 
Sektion TK, tfn 229640, 081229680 

t 
SlEMENS 

Plastingjutna 
likriktare! 

Vårt program av plastingjutna 
likriktare upptar 12 typer i olika 
spänningsklasser. De flesta för 
leverans omgående från lager. 

Ring oss! 

SlEMENS AB 
Sektion TK, tfn 229640, 08/229680 
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Laminat 
Det händer mycket inom området mönsterkort. 

Snabb utveckling kräver ofta 
special isering. Därför koncentrerar 
nu Budd Company i USA sin till
verkning på kopparfolierade 
Teflon-glaslaminater, kopparfoli
erad FEP-film och glasväv-siUkon
gummi; FEP-film/Kapton, silikon
gummi/Kapton och andra flexibla 
basmaterial. Budd Company har 
därför uppfört en ny anläggn ing 
för utveckling och produktion av 
nya material. 

Och det händer fort. 

Ferrozell, Budd Company's väst
tyska dotterbolag, har också byggt 
en ny fabri k för kopparfol ierade 
laminater. Tillverkningen koncen
treras på fenol-papper, epoxy
papper och epoxy-glasväv. Så nu 
kan ni få era beställningar på Di
Clad 661, 614 och 619 snabbare 

- leveranserna går direkt från Ferro
zell. Laminaten kommer att hålla 
samma höga kvalitet - det svarar 
de fortlöpande kontrollerna för. 

Leveranser från vårt lager i Lidingö 
kommer att fortsätta som tidigare. 
Och vi kommer att fortsätta att göra 
vad vi kan för att hjälpa er. 

AB GALCO Vasavägen 76,18141 Lidingö Tel 08/767 03 80 

Representant för : The Budd Company, Polychem Division, USA 
Ferrozell Ges. Sachs & Co. mbH, Västtysk land 
La Fibre Diamond s.A, Frankrike 
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Västtyska Teleton 
bildar ny division 
tillsammans med 
Mitsubishi 
Det västtyska företaget Teleton 
Elektro GmbH & Co KG har bil -

dat en ny division för interna
tionell marknadsföring tillsam
mans med Mitsubishi. Teleton 
importerar och distribuerar ja 
panska hemelektronikprodukter 
huvudsakligen tillverkade och 
marknadsförda av Mitsubishi. 

Japanerna underhandlar om 
PAL-licenser 
Flera av de större japanska färg 
TV -tillverkarna såsom Hitachi , 
Sony, Toshiba och Matsushita 
önskar börja tillverka färg -TV 
mottagare för marknaderna i 
Europa, Afrika och Mellanös
tern. De förhandlar -därför nu 
med Telefunken, som har till 
verkningsrättigheterna för PAL
systemet, men underhandlingar
na har ännu inte givit önskat re
sultat. Japanerna har nu erbju 
dit-Telefunken avtal, som går ut 
på ett utbyte av patent mellan 
det väs.ttyska företaget och de 
japanska företagen . För att 
täcka marknaden i Europa mås 
te de emellertid även erhålla till 
verkningsrättigheterna för Se-

cam -systemet, som används i 
Frankrike och Sovjetunionen . 

Anledningen till att japanerna 
är så i ntresserade av att söka 
sig ut på den europeiska mark
naden är att de funnit sig ha 
blivit alltför beroende av den 
amerikanska. 

Det amerikanska finansde 
partementet anklagar nämligen 
den japanska färg -TV-industrin 
för att dumpa marknaden för 
färg -TV -mottagare i USA och 
har beslutat att göra en officiell 
undersökning. Om denna skulle 
leda till vidare åtgärder skulle 
detta drabba den japanska TV
industrin mycket hårt. 

Normarbete grundlägger snabb japansk 
utveckling av videobandspelare 
Sex av Japans större tillverkare 
av kassettvideobandspelare för 
färg -TV - Sony Corp, Matsu
shita, Victor Company, Sanyo, 
Sharp och Toshiba - har enligt 
Electronics Weekly ingått ett 
avtal om standardisering med 
fem av sina europeiska och 
amerikanska konkurrenter. Des
sa är Telefunken, Grundig, Za
nussi, Philips samt dettas ame
rikanska dotterbolag North 
American Philips Corp. Man 
kommer nu att utarbeta ett de 
taljerat program med enhetliga 
normer för bl a storleken på 
kassetterna, bandens bredd, 
hastighet och frekvens. Eventu
ellt kommer man att söka ut 
veckla normarbetet vidare mot 
ett internationellt system. Till 
arbetet med utvecklingen av 
detta kommer även övriga till 
verkare av kassettvideoband -

spelare att inbjudas. 
Den japanska tillverkningen 

av videobandspelare uppgick 
1967 till 30000, 1968 till 40000 
och beräknas för 1969 ha upp
gått till 50000 enheter, av vilka 
70% exporterades. 

Inom den japanska industrin 
förtillverkningavvideobandspe 
lare ser man ljust på framtiden. 
Anledningen är att man nu lyc
kats införa ett normsystem för 
svart-vita videobandspelare, vil 
ket beräknas resultera i en ökad 
efterfrågan på sådana bandspe- . 
lare. Efterfrågan på kassettvi -
deobandspelare för färg-TV 
väntas också öka, i synnerhet 
sedan även dessa standardise
rats. Man räknar därför inom 
industrin med att produktionen 
av videobandspelare under1970 
kommer att uppgå till 100000 
enheter. 

Monsanto bygger fabrik i Belgien 
Monsanto har meddelat att fö
retaget kommer att bygga en 
fabrik för tillverkning av ytterst 
rent kisel i Belgien. Den nya 
fabriken, som beräknas tas i 

bruk under första halvåret 1971, 
kommer att mer än .fördubbla 
Monsantos produktionskapaci
tet. 

nytt från industrin 
handel 

Sprague upprättar fabrik i Västtyskiand 
Sprague Electric Co i USA har 
bildat ett nytt dotterbolag i 
Västtyskiand, Sprague Elektro 
nik GmbH, för tillverkning av 
såväl aluminium- som tantal 
kondensatorer åt den tyska in 
dustrin för hemelektronik - och 

industriprodukter. Den nya fa 
briken, som är belägen utanför 
D i.isseldorf. beräknas tas i bru k 
i början av 1971 . Antalet an 
ställda uppskattas uppgå till 
500 år 1975. 

Eu ropeiska komponentnormer på väg 
På initiativ av Tyskland, Frank 
rike och Storbritannien har man 
i Europa nu även tagit upp elek 
tronikkomponenterna i det elek 
trotekniska normarbete som på 
går. Det europeiska utskottet 
för samordning av elektrotek 
niska normer, CENEL, vars med 
lemmar utgörs av länder inom 
EEC och EFTA. har givit arbets 
gruppen CECC, CENEL Electro 
nic Components Committee, i 
uppdrag att fastlägga europeis 
ka normer för elektronikkompo 
nenter. I CECC ingår företräda 
re för norminstitut och industri 
elle branschförbund inom de 
åtta länderna Västtyskiand, Bel
gien, Frankrike, Italien, Neder
länderna, Danmark, Finland och 
Sverige. 

Parallellt med CECC arbetar 
ett annat europeiskt utskott, 
ECQAC, i vilket ingår företräda 
re för offentliga -myndigheter. 
Representanterna har till upp
gift att utforma föreskrifter för 
Kvalitetsproiming. 

Regeringarna i de sex länder
na Västtyskiand, Belgien Frank -

rike, Italien, Portugal och Stor
britannien har redan förklarat 
sig berepda att erkänna de av 
de båda utskotten utarbetade 
normerna och kontrollförfaran -
dena. De andra europeiska län 
derna, vars sakkunniga deltar i 
överläggningarna, har redan 
'visat sitt intresse att ansluta sig 
till de sex. 

I USA tycker man sig dock 
skönja en inte obetydlig kon
kurrens vid horisonten och man 
är bekymrad över de följder, 
som kan uppstå på grund av de 
åtgärder som de europeiska 
länderna vidtar under arbetet 
med komponentnormerna. För 
närvarande framställer' de ame
rikanska tillverkarna sina kom
ponenter i enlighet med inhems
ka specifikationer, som fastställs 
av antingen NASA eller för
svarsministeriet i USA. Därefter 
marknadsför man sina varor i 
Europa. Kommer de europeiska 
normerna till stånd tvingas ame
rikanarna till ett omfattande 
merarbete. 

Fransk prognos för 1975 års 
marknad för passiva komponenter 
Det franska institutet för eko 
nomisk forskning, Bureau d' ln 
formations et de Previsions 
Economiques, BIPE, håller en 
ligt uppgift på med en prognos 
över 1975 års europeiska mark
nad för passiva komponenter. 

Prognosen, som täcker fler 
talet av Europas länder, behand 
lar över 30 kategorier passiva 
elektronikkomponenter. Man 
kommer att uppskatta markna -

den för dessa produkter utgåen
de från över 35 olika förbrukare 
såväl inom som utom elektronik
industrin. Bland annat avser 
man att undersöka industrierna 
för tillverkning av motorcyklar, 
husgeråd och foto produkter. 

Den omfattande översikten 
beräknas vara klar i år. Alla före
tag som är intresserade kan 
prenumerera på den. 

Även Marconi anammar silicon gate 
Från Marconi-Elliott Microelec
tronics i Storbritannien har 
meddelats att företaget nu 
anam-mat silicon gate-tekniken . 

Man konstruerar och tillverkar 
nu MOS -kretsar som är direkt 
kompatibla med bipolärkretsar. 

~40 
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Ny agentur till 
Auriema 
Ad Auriema Inc (USA) Stock
holmfilial i Sundbyberg har er 
hållit agenturen för det ameri
kanska företaget Solid Power 
Corporation, som tillverkar ef 
fekttransistorer. 

Engelska general
agenturer till SRA 
Svenska Radio AB i Stockholm, 
SRA, har utsetts till svensk ge
neralagent för två engelska före
tag, nämligen Ceta Electronics 
Ltd och Fleming Instruments 
Ltd. 

Ceta tillverkar prov utrustning -
ar för integrerade kretsar. Flem
ing gör ingstrument för kontroll 
och mätning av luftföroreningar. 

EIA Radio samar
betar med väst
tyskt fö retag 
AB EIA Radio i Stockholm har 
ingått ett samarbetsavtal med 
det västtyska företaget Körting 
Radiowerke GmbH . Samarbetet 
kommer i första hand att inne
bära att EIA Radio ansvarar för 
marknadsföring och service av 
Körting Transmares radio- och 
TV - mottagare. 

Avtalet innebär att EIA Radio 
succesivt avvecklar försäljning
en av Graetz radio- och TV
mottagare. Man kommer dock 
även i fortsättningen att mark
nadsföra Uhers bandspelare och 
förstärkare samt Sharps hem
elektronikprodukter. 

Svenska AMP får 
nytt namn och ny 
adress 
Svenska AMP i Jacobsberg har 
ändrat namn till AMP Scandi
navia AB, samtidigt som företa
get har flyttat till nya lokaler. 
Den nya gatuadressen är Data
vägen 5, 17500 Jacobsberg. 
Det nya telefonnumret är 0758-
10400. 

Igab öppnar för
säljningskontor 
i Stockholm 
Ingenjörsfirma Göte Andersson 
AB, Igab, i Nyköping har öppnat 
ett försäljningskontor i Stock 
holm. Adressen till det nya kon
toret är Stövargatan 39, 12441 
Bandhag'en. Telefonnumret är 
08-991766. . 
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Ny agentur till 
Wegece 
Agenturfirma Wegece AB i 
Stockholm har utsetts till gene
ralagent för det italienska före
taget i FAS-Automazione Stru
menti. Produktprogrammet om
fattar elektroniska mätinstru
ment för temperatur, fuktighet, 
tryck och nivå. 

Thure F Forsberg 
får ny agentur 
Thure. F Forsberg AB, Farsta, 
har utsetts till svensk represen
tant för det amerikanska företa
get Harris Semiconductor, H S, 
tidigare Radiation I ncorporated, 
som är en av den stora Harris 
Intertypekoncernens femton di
visioner. HS tillverkar främst 
bipolärminnen, linjära integrera
de kretsar, operationsförstärka -
re, diodmatriser, MOS-minnen, 
D/A-omvandlare och MSI
kretsar. 

Albatross får 
skandinavisk 
genera I agentu r 
Albatross Teleaktiebolag i Sö
dertälje har erhållit den skandi
naviska generalagenturen för 
det amerikanska företaget Wa
vecom Inc, som tillverkar nivå
ut jämnare och aktiva filter. 

Elektroniksystem 
ha flyttat 
Elektroniksystem GME System 
AB i Stockholm har flyttat. Den 
nya adressen är Kaggeholmsvä
gen 32, 12240 Enskede. Nya 
telefonnummer är 08 -392768 
och 481708. 

Generalagenturer 
till Scandia 
Metric 
Scandia Metric AB, Solna, har 
utsetts till generalagent för de 
amerikanska företagen Harshaw 
Chemical Co, Hamner Electro
nic Products samt Princeton 
Applied Research Corporation, 
PAR . 

Harshaw och Hamner tillver
kar gamma scintillationskristal
ler för rad ioåktiva mätningar, 
Ge- och Li-detektorer med 
kryostater samt instrument för 
kärntekniska tillämpningar. 

PARs produktsortiment om -

fattar bredbandsförstärkare, fas
låsta förstärkare, signaIkorrela
torer, signalintegratorer, fourier
analysatorer samt avstämda för
stärkare. 

Systemteknik , 
startar agentur-
verksamhet 
Systemt~knik AB, Lidingö, som 
hittills endast ägnat sig åt ut
vecklingsarbete och prototyp
tillverkning, har nu även upp
rättat egen agenturverksamhet. 
Företaget representerar nu det 
franska företaget Tekelec, som 
tillverkar mätinstrument. 

Circon - ett ny
bildat företag för 
tillverkning av 
mönsterkort 
Circon AB heter ett nybildat 
företag, som tillverkar och mark
nadsför mönsterkort. Adressen 
till företaget är Ryssmavägen 
48, 16358 Spånga. Telefon
numret är 08-369954. 

Mekanförbundet 
satsar 
på elektronik 
Små serier och höga arbetslöner 
ger den svenska elektronikindu
strin speciella problem som inte 
kan lösas med erfarenheter från 
andra länder. För att bidra till 
utvecklingen av tillverknings
metoder som passar svenska 
förhållanden har Sveriges Me
kanförbund skapat ett forsk-

ningsutskott för elektronik. Till 
utskottets uppgifter hör att ta 
fram kunska per i produktions
frågor och förmedla dessa kun
skaper till intresserade företag . 

De första arbetsuppgifterna 
berör ett par väsentliga problem: 
förbindningsteknik vid tillverk
ning av elektronisk utrustning 
och teknik vid tillverkning av 
små serier. Förbindningstekni
ken skall studeras vid Institutet 
för verkstadsteknisk forskning, 
IVF, i Göteborg, som härigenom 
får möjlighet · att bygga upp en 
erfarenhet från elektronikområ
det som komplement till den er
farenhet som man redan har 
från det mekaniska området. 

Ordförande i det nya utskottet 
är direktör Björn Nilsson, Philips 
Teleindustri i Jakobsberg. För
utom ledamöter från elektronik
företagen ingår i utskottet re 
presentanter för avnämare, spe
cialinriktade producenter och 
forskni ngsi nstitutioner. 

Ny representa
tion för Nordisk 
Elektronik, som 
flyttat 
Nordisk Elektronik i Stockholm 
har utsetts till svensk represen -
tant för det amerikanska före
taget Continental Device Corp, 
tillverkare av zenerdioder, 
switchdioder och transistorer. 

Nordisk Elektronik har även 
flyttat till nya lokaler. Den nya 
gatuadressen är Grev Turegatan 
2, Stockholm. Postadressen är 
dock densamma som förut, 
nämligen Fack, 10380 Stock 
holm 7. Även telefonnumret är 
detsamma, 08 -248340. 

arbetsmarknaden 

I tabellen redovisas annonser i DN under september 1970 i enlighet 
med de nya förutsättningar som presenterades på sid 21 i Elektronik 
7/81 970. 

Adm Tekn Sälj Övr 
pers pers pers pers 

Akademiker 13 25 7 
Ing/TG, TI 9 132 37 4 
Tekniker 6 60 18 10 
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APPlICABlE AMP VOLTAGE AT SEA ND. OF WIRE 
SERIES MIL SPEC. RATING lEVEl-VRMS CONTACTS GAUGE SIl[ 0.0. 

SM20 MM24 MIL·C-8384 3 & 5 2000 5.7,9,11,14, AWG #24 & 3/16 x 11/16 to 
MM22 MIL-C-5015 20,26,29,34 & 44 AWG #22 3/8 x 1-1/2 

......... 
""'11111' 

1 ~ • 

5M20 7.5 2000 5.7,11.14,20,26, AWG #20 1-5/64 x 25/32 to 
34,42,50, & 75 23/32 x 2-1/16 

SM20 M20 7.5 3000 18,20,26,41, AWG #20 9/16 x 1-5/16 tö 
& 50 7/8 x 2 -23/32 

R20 7.5 3000 9 AWG #20 3/8 x 1-5/16 

C16 7.5 1800 104 AWG #16 1-23/32 x 2-11/16 

520 BuOrd Missile 10 AWG #16 3250 41 AWG #20 & AWG #16 & 1-3/32 x 1-15/16 
&13 AWG #18 2500 20 AWG #18 & AWG #18' 

8 AWG #16 

520 10 Contact to Contact 21 Pins and AWG #18 1-3/32 x 1-15/16 
Coaxial 2500, 2 Coaxial 

Contact to Coaxial Contacts 
S20-21-2R 4500, 13 Pins and 
Contact to Coaxial 4 Coaxial 
S20-13-4R-3000 Contacts 

M14 MIL-C-8384 13 4900 19 AWG #14 1/2 x 3-1/8 

A20 7.S(A20} 2000 (A20) 2,3,4 & 6 AWG #20 9/32 x 7/16 (A20) 
G20 7.S(G20} 6100 & 3300 (G20) & 1/8 x 3/4 (G20) 
G16 13(GI6} 4900 (GI6) AWG #16 1/4 x 7/16 (GI6) 

303 MIL-C-8384 3 1200 45 AWG #24 23/64 x 2-29/32 

300 MIL-C-50IS 7,15,19 & 23/64 x 1-29/64 
& MIL-C-8384 7.5 3600 25 AWG #20 23/64 x 3-45/64 

315 MIL-C-8384 & 7.5 2500 50 AWG #18 15/32 x 4-1/64 
MIL-C-5015 

pJ MIL-C-8384 & 7/32 x 1/4 x 5/16 to 
MIL-J-6751 7.5 Single 1-1/6 x 5/8 x 1/4 

500 MIL-C-8384 & 
MIL-C-5015 5 3000 5 23/64 x 1-3/32 

400 7.5 2000 41 ,51 & 55 AWG #20 2.000 dia. 
13/16 height 

R520 5 2000 20 AWG #20 1-1/16 x 1-25/32 

Side Mounts available where applicable. 



utställningar och konferenser 

Följande utställningar och 
konferenser är planerade: 

I EU ROPA 1970 
18 - 22/11 : Micro- Electronics 
Components, Production and 
Test Equipment, US Trade Cen
ter, Milano. 
26/11 -2/12: " Intermed 70", 
utställning över utrustning~r 
inom elektromedicinen, US Tra
de Center, Stockholm. 

I EUROPA 1971 
14-23/3: Vårmässan i Leipzig, 
DDR . 
29/3-3/4 (prel) : "Salon Inter
national des Composants Elec
troniques", Paris. 
22/4 - 30/4: Fackmässan "Elek 
troteknik" i Hannover. 
2 -5/6: " Digital Computer App

, lications to Process Control", 
internationell konferens, Hel 
singfors. 

23 - 28/8: " 1971 års Europeiska 
Mikrovågskonferens", Stock
holm . 
27/8- 5/9: S:t Eriks - Mässan, 
Stockholm (nya hallarna i Älv
sjö) . 
29/9 - 5/10: Stockholms Tek
niska Mässa, Stockholm (Älv
sjö) . 
14-20/10: " Interkama 1971 ", 
fackmässa för utrustningar inom 
mätteknik och automatik, Dus
seldorf. 

• 
Utvecklingen av regler- och 
styrsystem för automation av i 
huvudsak kontinuerliga proces
ser är temat för en kongress i 
samband med vårmässan 
Leipzig 1971 . 

Sekreteraren i DGMA, 108 
Berlin, Clara-Zetkin-Strasse 
115/117 tar mot förfrågningar 
om deltagande. 

tekniska rapporter 

Från SIFU (fd SHI) 
Från SI FU Elektronik kommer 
följande rapporter: 

Digital etfektmätsystem för 
Industriverken i Malmö; 

Automatisk släckning av gatu
belysning vid mörkläggning; 

NOlIgenomgångsstyrning av 
tyristorer i villavärmesystem; 

Konstruktion av brusgenera -
tor; 

Digital fördröjning av analoga 
signaler; 

Kombinerad digitalvoltmeter 
och pulsgenerator för utbild
ningsändamål; 

Fälteffekttransistorn i chop 
pertillämpningar; 

Differenstermometer; 
Bruksanvisning för Advance 

oscilloskop OS 2000; 
Analog/ Frekvens -omvandlare; 
Kristalloscillator for 500,00 

kHz med noggrannheten 0,01 
%; samt Pulseffektvippa för test 
ning av lindningsriktning hos 
transformatorer. 

Från KTH 
. Från Institutionen för tillämpad 
elektronik kommer följande rap 
porter: 

TR-141 Digital styrutrustning 
för. mönstergenerering. 

På Transistorgruppen, KTH , 

har sedan några år utvecklats 
datorprogram, som utgår från 
ett funktionsschema för ett 
elektroniskt system och som be
handlar olika faser i den appa
ratmässiga realiseringen av 
schemat. Bland annat beräknas 
komponent placering på olika 
mönsterkort och förbindnings
mönster inom varje kort. 

Huvudavsikten med det arbe
te som presenteras i rapporten 
har varit att komplettera pro 
gramdelen med en numerisk 
styrutrustning för automatisk 
tillverkning av mönsterorginai 
att använ-ias vid tillverkning av 
mönsterkort. 
TR-1~2 Datorstödd syntes av 

kombinatoriska kretsar. 
Från PE-gruppen kommer 

rapport PE-8 An experiment in 
teaching electronics with inte
grated feedback system. 

Från Svenska 
Burndy AB 

Från Svenska Burndy AB har 
kommit en lista över nyligen 
utkomna rapporter rörande kon 
taktdon och problem förknippa
de med dessa. 

Jo, 'det är 
BILLMAN 
som sälj,er 
DURANT räknare 
-garanterad livslängd: 

100.000.000 
räknepulserl 

DURANT UN I SYSTEM 4.600 
är en ny enhet för räkning i följd, styrning, registrering, pro
grammering och avläsning. Hastighet upp till 1800 pulser/min. 

UNIPUUER 
patenterad elektromekanisk räknedekad med utläsningsmöjlig
heter, för alla slag av räkning och styrning. Garanterad regi
streringskapacitet minst 100.000.000 (e-t-t h-u-n-d-r-a m-i-l
j-o-n-e-r) räknepulser. 

Konventionella räkneverk 
elmekaniska. rotation's- och slagräknare, instrumenträknare 
m.m. 

• 
Fa , Du. 
1007·6 

Ring 08-7740000 

BI L...L...M~N 
regulator ab 
För besök ring: 
Göteborg 031-81 0610 • Karlstad 054-156725 
Malmö 040-934520 • Stockholm 08-7740000 
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Söker ni mångsidiga kortläsare 
- till vettigt pris? 

Tidsregistrering 
Processtyrning 

Vägningssystem 

Och mycket mera -välj själv! 

Vad som än behövs för data - processer och 
programmering - AMP's kortläsare kan klara det. 

Ett exempel är modell 2981 A - en handstyrd, 
anpassbar kortläsare för 80-kolumners datakort. 

Den klarar numeriska, alfanumeriska och BCD
data. Dess 960 kopplingsfunktioner gör den 

Blandningskontroll 
Kreditsystem 
Arbetsrapportering 

också lämpad för teständamål. 

Vill Ni ha motordrih? Välj då modell 2980A, 
som i övrigt motsvarar 2981 A. 

Ni kan också få 22 kolumners läsare och olika 
typer av identitetsläsare. 

Låt oss medverka till en god, ekonomisk lösning 
av Er applikation. 

Fack, 17500 Jakobsberg - Tel. 0758/10400 
p 

AMP Scandinavia A B 
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Inte bara digitalvoltmetrar ! 
Utan även ett komplett program av automatiska 

och manuella räknare 

150 MHz, 50 mV r.m.s. 
10 MHz-500 MHz 1 mV 
Tidintervall 
Multitidintervall 
Period 
Multiperiod 
Totalisering 
Frekvensdelning 
Programmering 
BCD-utgång 

20 olika modeller plus 7 olika options! 

~ 'ii 
~ ." Eog " .. S 'l! c Fabrikat Frekv. Känslig- Antai 'ii "' ~ MHz hetmV siffror 1= 

SCHNEIDER 
CF250 20 50 5 X 
CF251 20 50 5 X X 
CF 252 100 50 5 X 
CF315 12 75 6 X 
CF350 12 60 6 X 

DANA 
8010 150 50 8 X 
8015 150 50 8 X 
8020 500 1 8 
8030 500 1 8 X 
8035 500 1 8 X 
8060 3.000 -10dBm 8 
8075 3.000 -10dBm 8 X 
8100 50 10 8 1 ) 
8110 50 10 8 1 ) X 
8120 500 l 8 1 ) 
8130 500 1 8 1) X 
8104 50 10 8 1) 
8114 50 10 8 1) X 
8124 500 l 8 1) 
8134 500 l 8 1) X 

8035 

og 
o 

~= 'ii 
:€ ~ -g Q, 

1: .. 
~" ' C . ~ ~.E " 

::l 
A- ~ :lo: 

X X X 
X X X 

X X X X 
X X X X 

X X 
X X X X 
X X X X 

X X 
X X X X 

CF 251 

20 MHz, 50 mV j ScHNElDER j 
Automatiskt områdesval ELECi i~ 
Frekvens 
Tidmätning 
Totalisering 
BCD-utgång 

Q 

C C 
'C Q Q "i " c c og E ." 'C VI E g 

" c 
.~ " l! ::l 

~ el i Q Pris exkL Anmärkning 
~ ! e (.J 

"- A- U! moms 

X 3.100:-
X X 3 .950 :-

X 4.490 :-
X X 3.800 :-
X X X 2.950:-

X X X X 10.200:- 100 ns upplösn. 
X X X X 13.600:- lOns upplösn. 
X X X X 14.950:-
X X X X 17.050:- 100 ns upplösn. 
X X X X 20.210:- 10 ns upplösn. 
X X X X 19.100:-
X X X X 24.600:- 10 ns upplösn. 

11.570:- l ) Automatisk räknare -
13.280:- mäter periodtid -
18.400:- omvandlar till frekvens 
20.450:- Manuell räknare - DANA 8100-serie 

X X 13.950:- 0000000.1 Hz 1 .0000000 Hz 
X X 16.350:- 00050000. Hz 50.000000 kHz 
X X 20.800:- 09000000. Hz 9.0000000 MHz 
X X 23.500:- "Gatetid"= 1 sel< Mättid = l sek 

SAVEN AB, BJÖRNSONSGATAN 243, 16156 BROMMA, TEL. 08/372955 
Informationstjänst 40 
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elektronik 

Kondensatorti liverkare 
med halvledarkapacitet 

I TEORI OCH PRAKnK 

e LM E-företaget AB Rifa går nu in på halvledarmarknaden e Serieproduktion av tjockfilmkretsar påbörjas 
nu och pilotproduktion av bipolära traasistorer och monolitkretsar pågår. e Utvecklingsarbetet med MOS-· 
kretsar har fått en lyckad start. e Rifa siktar på att starkt bidra till att täcka halvledarbehovet inom LME
koncernen. e Rifas inhopp bland halvledarproducenterna betyder ökade möjligheter för kO!llponentavnämare 
som behöver långa skräddarsydda serier. e Aktuellt det närmaste året för svenska marknaden är Rifas intres
santa utbud av tjockfilmservice. e Elektronik informerar om nuläget och framtidsplanerna. 

UDK 338.45:621.37/39(485) 
D D AB Rifa, av tradition betraktat som 
kondensatorproducent, börjarnu produktion 
av mikrokretsarl . En orsak till att arbetsom
rådet nu utvidgas är fusionen med AB Sven
ska Elektronrör, SER (1968). SER, som tidi
gare ingick som ett Fristående företag inom 
LM E-koncernen, förde till Rifa-boet pro
duktionskapacitet för elektronrör, tungele
ment och halvledardioder. Dessutom hade 
man erfarenheter från tidigare germanium
transistortillverkning. 

Ett annat viktigt skäl för att ta upp till
verkning av integrerade kretsar är det stora 
behov som under 1970-talet väntas uppstå 
inom koncernen. Rifa avser att i viss mån 
täcka dessa behov. 

Med detta utgångsläge har man på Rifa 
startat paraIrella tekniska utvecklingsaktivi
teter i syfte att 
e utrusta sig tekniskt och skaffa sig kunnan

de inom området planar-kiseltransistorer 
och mikro kretsar 

l Se även ELEKTRONIK nr 9 1970. sid 37 

• tillverka tjockfilmkretsar samt lösa kon
struktionskostnads- och miljötålighets
problem i samband med tjockfilmkretsar. 
Den första av dessa aktiviteter äger rum 

på Rifas nya halvledarlaboratorium i Boll
mora. Arbetet där har hittills varit mindre in
riktat på tekniskt nyskapande. I stället har 
man snabbast möjligt sökt eliminera det tek
nologiska gapet till redan etablerade indu
strier. För att knappa in på detta försprång 
har man inlett ett intimt samarbete med Ge
neral Electrics halvledardivision. 

1A-DIOD SVARAR FÖR 10% AV 
OMSÄTTNINGEN 
Ett exempel - även om det inte direkt har 
med mikrokretsar att göra - på samarbetet 
med General Electric är den licenstillverk
ning av lA-dioden A-14, som sker vid fabri
ken i Bromma. A-14 lämpar sig främst för 
telefonstationsutrustningar, och Rifa har 
där en stor kund i Telefon AB LM Ericsson. 
För närvarande tillverkas 300 000 dioder per 
vecka och det är denna produktion som i dag 
gör Rifas halvledarsektion ekonomiskt bär
kraftig. 

EGEN VÄG FÖLJS INOM 
TJOCKFILMTEKNIKEN 

I början av 1968 påbörjades utvecklings
verksamheten med tjockfilmkretsar vid labo
ratoriet i Bromma. 

"Redan från starten såg ·vi tjockfilmkret
sen som ett nödvändigt hjälpmedel för att av 
enskilda transistorer och/eller monolitkret
sar bilda större funktionsenheter", framhål
ler Olof Sternbeck, teknisk chef för Rifa. 
"Tanken att den från investeringssynpunkt 
gynnsamma tjockfilmtekniken skulle vara en 
ersättning för monolitkretsar har aldrig va
rit dominerande för oss." 

Tjockfilmteknikens möjligheter att ge hög
stabila motstånd, kondensatorer och fler
lagriga ledningsnät såg man på Rifa som 
från såväl teknisk som ekonomisk synpunkt 
jämfört med monolitteknik eller konventio
nell mönsterkortteknik. 

Någon möjlighet att följa etablerad teknik 
förelåg emellertid inte. De i inledningsskedet 
existerande tjockfilmkretsarna kunde inte 
utan vidare tas som förebild . Detta berodde 
främst på de krav som ställs på komponen- ... 
ter för telefonstationsutrustningar. ,.. 
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Framförallt gällde det att lösa kapslings
och tillverkningsekonomiska problem. Efter 
drygt ett års utvecklingsarbete (mitten av 
1969) hade man kommit fram till ett miljö
dugligt kapslingssystem och ett byggsätt för 
sådana funktionsenheter. 

Utmärkande för kapslingen är att den tål 
temperaturer inom området -40°C till 
+ 125°C och ger fuktskydd av 56-dygns
klass. Det är möjligt att använda okapslade 
transistorer och mikrokretselement av oxid
passiverad standardtyp. Kapslingen medger 
även en extremt hög packningsgrad ; endast 
en 2,5 x 25 mm mönsterkortsyta k~ävs för 
den krets som visas ifig l. Bygghöjden i detta 
fall är 15 mm. 

Stabila och brusfattig~ 
Tekniskt intressant är den utomordentliga 
stabIlitet och brusfrihet, som karaktäriserar 
de tjockfilmmotstånd , som tillverkats hos 
Rifa: långtindsstabiliteten är bättre än 
± O,I % och vad temperaturkoefficienten be
träffar kan den ligga nere i området 0- + 100 
ppmjOc. 

Hittills har ett lO-tal olika funktionsenhe
ter med varierande komplexitetsgrad utveck
lats och förts fram till pilottillverkning. Någ-

Fig 1. Denna Rifa-tillverkade mikrofonför.
stärkare i tjockfilmteknik är kapslad så att 
fuktskyddet svarar mot 56-dygnsklass. Till
låtet temperaturområde är - 40' C till + 125' 
C. 

ra av dessa som samtliga utgör projekt inom 
koncernen, är nu klara för serietillverkning. 

Tillämpningar inom telefontekniken, som 
man funnit lämpliga fö( tjockfilmkretsar, är 
t ex förstärkare, modulatorer, mottagare för 
bärfrekvent teknik, tidgeneratorer samt även 
rent passiva nät som dämpsatser och säk
ringsmotstånd. 

Kapaciteten tiofaldigas 1971 
Den tillverkningskapacitet man i dag är rus
tad för är omkring 10000 kretsarper månad . 
Verksamheten befinner sig dock i snabb ex
pansion och i slutet av 1971 beräknas kapa
citeten vara 100000 kretsar per månad. 

Rifa - ett expanderande 
LME- företag 
D D En röd tråd i telefonaktiebolaget L M 
Ericssons utvecklingshistoria är den höggra
diga självförsörjningen med detaljer som in
går i telefonsystemen. Redan i slutet av 1800-
talet tog LME upp tillverkning av bl a kon
densatorer och denna verksamhet har sedan 
dess bedrivits oavbrutet inom koncernen. 

1943 bildades AB Rifa med de svenska ra
diofabrikanterna som huvudintressen ter. 

1946 inlemmades företaget i LM Ericsson
gruppen. l anslutning till detta överfördes till 
Rifa all kondensatortillverkning inom kon
cernen. Rifa fick även resurser för vidareut
veckling av passiva elektriska komponenter, 
anpassade till de aHt mer skärpta krav som 
ställdes på komponenter för bruk i telefon
stationsutrustningar". 

MOGNADSPROCESS UNDER 
FEMTIOTALET 
Under femtiotalet rensades omoderna 'kon
struktioner ut ur sortimentet. Nya produk
ter utvecklades och dessa skulle komma att 
bilda stommen för sextiotalets produktion.1 

Den Rifåpatenterade eR-enheten (i prin
cip en kondensator med hög serieresistans) 
introducerades som generellt kontaktskydd 
inom LME-gruppen. 

Ett intensivt utvecklingsarhete bedrevs in
om området för små tillförlitliga kopplings
kondensatorer avsedda för montage på mön
sterkort. Detta arbete ledde fram till den s k 
Miniprint-kondensatorn. När den introduce-

l Se även Elektronik besöker Rifa. ELEK 
TRONIK 1967, nr 7/8, sid 54. 
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Genom åren har Rifa presenterat flera 
uppmärksammade komponentkon
struktioner som t ex: 

A metalliserade kondensatorer 
B M iniprintkondensatorer: kapslade 

enligt en ny miljösäker metod, som 
numera trängt ut den hermetiska me
tallkapslingsmetoden. Miniprintkon
densatorn har flitigt kopierats av 
andra tillverkare. 

C elektrolytkondensatorer av lång
livstyp 

Tjockfilmservice även utanför 
koncernen 
Även om Rifa hittills i huvudsak samarbetat 
med LM Ericsson i tjockfilmfrågor kommer 
man efter hand att erbjuda viss del av sin ut
vecklings- och tillverkningskapacitet till före
tag utanför koncernen. I de fall då det gäller 
tjockfilmkretsar av normal komplexitets
grad får beställaren tio provkretsar i sin 
hand en månad efter order. Genomsnittspri
set för denna service beräknas ligga mellan 
3000 och 4000 kronor. 

BIPOLÄRA MIKROKRETSAR 
IPILOTPRODUKTION 
Bipolära transistorer och mikrokretsar har 
man fn fört fram till pilottillverkning. Ett 
flertal olika transistortyper tillverkas, och 
utbytet är normalt 85-90 %. En viss del av 
transistorproduktionen kapslas medan res
ten används vid tillverkning av hybridkret
sar. Se fig 2. 

Genom att man kunnat utnyttja de erfa
renheter man vunnit på arbetet med diskreta 
transistorer har det gått synnerligen ·Iätt att 
framställa bipolära integrerade kretsar. Bl a 
har man som övningsobjekt tillverkat i pilot
skaIa en operationsförstärkare motsvarande 

cerades 1959 var den en föregångare inom 
sitt område. Sedermera utvecklades även 
högstabila precisionskondensatorer med di
elektrikum av polystyren för vilka samma 
kapslingsteknik som för miniprint-konden
satorn tillämpades. 

Livslängd och driftsäkerhet för 'elektrolyt
kondensatorer framstod tidigt som efter
strävansvärda mål. I slutet av 60-talet pre
senterade Rifa en egen elektrolytkondensa
torkonstruktion av långlivstyp, vilken snart 
vann internationellt erkännande. Nu an
vänds denna typ av elektrolytkondensator av 
många företag även utanför telefonindustrin 
som standardkondensator i kritiska applika
tioner. 

Tillverkning av kondensatorer för fas
kompensering i armaturer och mindre mo
torer samt av störningsskydd har mycket ge
mensamt med tillverkningen av övriga små
kondensatorer. Det blev därför ett naturligt 
arbetsfält när Rifa på 50-talet installerade 
utrustningar för lackering och metallisering 
av kondensatorpapper. ProduktutveCkling
en inom detta område har lett fram till bl a 
små avstörningskondensatorer med utom
ordentligt goda prestanda. 

ANTALET PRODUKTIONS
STÄLLEN VÄXER 
Rifas utveckling under 25 år inom LME

koncernen kan bäst belysas av tillkomsten av 
nya produktionsställen. 

Rifa har idag två självständiga fabriker 
och tre mindre produktionsställen i Stock
holmsområdet, två fabriker och ett mindre 
produktionsställe i landsorten. En fabrik är 
under uppförande i Frankrike. Dessutom 
har Rifa licensavtal och samarbete med 
LM E-gruppens kondensatorfabrik i Austra-



Fig 2. Transistorbrickorna till denna signaI
mottagare utförd i tjockfilmteknik är hämta
de ur Rifas transistorproduktion. Opera
tionsförstärkarbrickan (typ 709) som även 
ingår i denna krets är köpt utifrån. 

General Electrics typ 186. Denna förstärkar
typ valdes därför att den innehåller element 
som transistorer, motstånd , dioder och ze
nerdioder med representativa egenskaper för 
sådana som allmänt används i dagens linjära 
integrerade kretsar. Genomgående har man 
uppnått mycket goda utbyten. 

Under den gångna hösten har Rifas "bi
polära tekniker' arbetat med TTL-kretsar 

och specialkretsar för telefontillämpningar, i 
senare fallet bl a en krets avsedd för manöv
rering av reläer och andra elektromagnetiska 
organ. 

lien . Man samarbetar även med en konden
satortillverkande avdelning vid LM Erics
sons dotterbolag i Mexiko . 

Under årens lopp har Rifas tillväxt passe
rat följande etapper : 

1948 Inflyttning i fastigheten vid Norrbyvii
gen i Bromma. Nu huvudkontor med 
administration, forskning och utveck
ling samt viss produktion. 

1959 Fabrik i Gränna, dit tillverkningen av 
elektrolytkondensatorer flyttas. 

1964 Nya fabriken i Kalmar. Med 11000 m2 

och 400 anställda är detta den i dag 
största produktionsenheten inom Rifa . 
I huvudsak produceras miniprintkon
densatorer, eR-enheter. MP-konden
satorer och precisionskondensatorer 
med polystyrendielektrikum . 

1968 AB Svenska Elektronrör och AB Rifa 
slås samman. Rifa fortsätter produk
tion av elektronrör, tungelement och 
halvledardioder i Bollmora. 

1968 BÖljar man bygga upp laboratorier och 
verkstäder för utveckling och tillverk
ning av halvledare i Bollmora, Brom
ma och Solna. Tyngdpunkten ligger 
från början på General Electric-licen
serade halvledardioder. 

1968 LM E-gruppen förvärvar AEE Capa
citors Pty i Australien , som tar upp 
Rifas tillverkning av M iniprint-kon
densa tOJ'er på licensbasis. Ca 100000 
enheter pr vecka tillverkas. 

1969 Centrallager i Solna och ett produk
tionsställe startas i Eksjö. 

1970 Fabriksbygge .sta rtas i Boulogne-sur
Mer, Frankrike, för Rifa SA, dotter
bolag till Rifa. Produktionen blir in
riktad på EEC-marknaden och startar 

Starttidpunkt Serieproduktion Pilotprod uktion Utveckling 

jan 1968 dioder - tjockfilmkretsar 
jan 1969 - transistorer 
jan 1970 tjockfilmkretsar bipolära mikro-

transistorer kretsar 
MOS-kretsar 

nov 1970 bipolära mikro-
kretsar 

1971 tjockfilmkretsar MOS -kretsar 
transistorbrickor 

1972 bipolära mikrokretsar 
1973 MOS-LSI 

.. 
Så har utvecklas Rlfas halvledarverksamhet. 

Att man så snabbt kommit upp i hyggliga 
a rbetsresultat bottnar i att såväl utrustning 
som arbetsgång är mycket väl planerad . En 
ny oxidationsmetod har utvecklats : N- och 
P-dopningar sker i två steg med dopämnen 
tillförda i gasform, vilket resulterar i (tack 
vare speciellt konstruerade gaspaneler) hög 
noggrannhet och renhet. 

LYCKAD MOS-START 
Arbetet med utveckling av MOS-kretsar hos 
Rifa på börjades första kvartalet 1970. Verk
samheten har hittills gått mycket bra och re
dan under den gångna hösten har man kun
nat tillverka en MSI-krets, en frekvensdelare 
med 132 transistorer, sejig 3. Innan man går 

\'~II'en 1971.0,5 miljoner Miniprintko n
dcnsa torer per vecka kommer man att 
till verka. 

HALVA PRODUKTIONEN TILl 
KONCERNEN 
Huvudinriktningen för Rifas verksamhet ii I' 
försörja LM Ericsson-koncernen med kom
ponenter - i första hand kondensatorer. 

Emellertid inrymmer målsättningen även 
att aktivt bearbeta andra kunder och att pla
nera produktionsresurserna så att leveran
serna till koncernen kan hållas inom 40-
60 % av to talleveranserna . Tidigt stod klart 
att dessa relationstal skulle kunna uppriitt
hållas endast genom en aktiv exportförsälj
ning och en intensiv marknadsbearbetning i 
Sverige. 

Mer än 95 % av all kondensatortillverk
ning i Sverige sker i AB Rifas namn. I stort 
sett har man under 60-talet kunnat hålla o
förändrad andel av den svenska marknaden 
med 45-50 %. 

Svensk utförsel (fob) i procent av in
förseln (cif) för kondensatorer 

1961 - 1963 
1964 - 1966 
1967-1969 
1970 - 1972 

14% ' 
28% 
47% 
60% (prognosvärde) 

Uppgången av Rifas exportansträngning
ar under 60-talet har varit anmärkningsvärt 
god. 

Visserligen är den svenska handelsbalan
sen för kondensatorer negativ men å andra 
sidan kan ytterst få länder uppvisa en posi
tiv handelsbalans för detta varuslag. 

vidare och intresserar sig för mera komplexa 
kretsar är det väsentligt att studera och lära 
sig behärska de problem som är förknippade 
med MOS-transistorer. För att så småning
om kunna driva en lönsam tillverkning av 
MOS-komponenter - såväl enskilda tran
sistorer som komplexa kretsar - arbetar 
man på Bollmoralaboratoriet med sådana 
submål som hög stabilitet, hög reproducer
barhet. högt utbyte och stor mätkapacitet. 

Stabiliteten 
MOS-transistorn~ stabilitet bestäms i första 
hand av styreoxidens kvalitet. De faKtorer 
som här inverkar är bl a oxidationstempera-.. 
turen och -atmosfåren. Rifa använder vid~ 

ÖVER 30% EXPORTERAS 
En tredjedel av företagets totala omsätt
ning exporteras. Som exempel på den grund
lighet med vilken exportmarknaderna bear
betas idag kan nämnas att bara i Västtysk
Iand finns 6 Rifa-representerande företag. 
Representanterna stöds i sitt arbete genom 
att Rifa deltar i internationella utställningar 
och genom att intimt samarbeta med Rifas 
olika specialister i applikations- och kompo
nentfragor. 

På den internationella kondensatormark
naden är Rifa idag ett känt och aktat namn. 
Om Rifa-satsningarna p,t halvledare kom
mer att dra upp företaget till liknande posi
tion på halvledarmarknaden få r de nä rmaste 
årens utveckling visa. O 

Rifas omsättning per varuslag år 1970 
(agenturvaror' ej inräknade) 

Prognos : för den tidsperiod under 
vilken kondensatoromsättningen 
kommer att fördubblas, kommer 
halvledarverksamheten att sex
faldigas. 
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oxidationsprocessen ren syrgas med ren 
kvävgas som stabiliseringsgas. 

En annan viktig faktor med inverkan på 
stabiliteten är kristallorienteringen. Hittills 
har man på Rifa använt 1-1-1 i sitt arbete, 
men helt nyligen inJeddes försök med 1-0-0-
orientering. 

Den stabiliserande värmebehandlingen 
sker i kvävgasatmosfår. 

Reproducerbarheten 
För att öka säkerheten i framställningspro
cessen är det av vikt att man har högstabila 
diffusions- och oxidationsugnar. På Bollmo
ra-laboratoriet finns totalt tolv ugnar av fab
rikat Kulicke & Soffa. Av dessa används 
fyra för arbeten med MOS-skivor. Tempera
turstabiliteten är bättre än ± 2°C. 

Gaser och dopämnen tillförs i gasform di
rekt från tuber och mängderna regleras ge
nom kalibrerade kapillärrör och tryckmäta
re. 

Dopningen är uppdelad i två steg; depone
ring och indrivning av störämnet. Genom 
detta förfarande erhålls en dopning som är 
väl definierad både till koncentration och 
gradient. 

På laboratoriet har nyligen även en epitaxi
och nitridreaktor installerats. 

Utbytet 
För att få högt utbyte av funktionsdugliga 
brickor iaktar man följande: 

• Skilda ugnar för alla oxidationer och 
diffusioner, alla ingående kemikalier av 
pro analysi-renhet, skilda utensilier för 
alla tvättningar och etsningar, effektiva 
tvättprogram och dammfri atmosfär. 

• Omsorg vid kisel behandlingen 
• Exakta maskframställningsmetoder och 

fotoresistprocesser (till övervägande de
len har hittills General Electric-tillverka
de masker nyttjats, men i fortsättningen 
kommer man att lramställa dessa inom 
företaget med hjälp av dator). 

Andra viktiga ting som gagnar utbytet är 
en bra resist och goda mönsterpassningsme
toder. För närvarande används den högrena 
fotoresisten Waycoat. Temperaturen och 
fuktigheten i resistpåläggningsrummet är 
stabiliserad. 

I syfte att förfina arbetsmetoderna och att 
öka utbytet har utvecklingslaboratoriet 
gjort försök med s k MOSPET(MOS Process 
Evaluation Tool). En MOSPET-krets, ur
sprungligen utarbetad av General Electric, 
kan studeras ijig 4. Genom att använda dy
lika kretsar har man enkelt kunnat göra-er
forderliga förändringar i processen och där
igenom mycket snabbt kommit upp i myc
ket goda utbyten på 80-97 %. Främst är det 
deponeringsprocessen som man kunnat för
fina genom denna metod. 

MOS-MSI-krets tillverkas 
Erfarenheterna från MOSPET -kretsen blev 
genomgående goda. Sensommaren 1970 var 
man sålunda mogen att ta sig an en mera 
komplex krets. Valet föll då på en frekvens
delare "MOS 455" med 132 transistorer på 
ett substrat med dimensionerna 1,2 x 2,0 mm, 
se jig 3. I frekvensdelaren inkluderas även 

SO ELEKTRONIK 11-1970 

Mätning av genombroUssp(inningen 
mellan kollektor och emiUer 

Blå strukturer är 
transistorer med olika 
geometrier 

Mätning av fältinversionen 

Aluminiumskiktets kontinuitet 
kontrolleras mellan någon av 

och 

Allo C-Y-mätningar görs mellan 
substratet och denna kontakt- ' 
ruta 

Genombrottsspänningen mellan 

~r::;;~r- :~~s~r~~~t k:~~~~;o~~S d~:!~on 
punkter 

Fig 4. Genom att arbeta med denna s k MOSPET-krets kan man lätt utvärdera resultatet 
av den process man använder. 

buffert- och utgångssteg och delningen sker i 
sex steg. Den högsta frekvensen är 2 M Hz 
och arbetsspänningen ligger runt 30 V. Kret
sen är utförd i P-kanal I-I-I-teknik . 

Redan i första försöket att tillverka kret
sen blev utbytet mycket bra - 50 %. I regel 
ligger det mellan 45 och 80%. Främsta orsa
ken till bortfallet är troligen bristande kon
takt mellan aluminiummönster och kisel
ytan. 

DATORSTÖDD 
MASKKONSTRUKTION 
I samband med maskframställningen börjar 
man nu ta hjälp av dator (CAD). Man har 
inriktat sig på att stegvis eliminera de mest 
arbetskrävande momenten vid maskkon
struktionoch dokumentation. Man har upp
rättat ett komponentbibliotek som innehål
ler geometriska data för de i kretsarna före
kommande komponenterna (transistorer, 
dioder etc). Med hjälp av datorn (Hewlett
Packard 9100 kompletterad med specialut
rustning) placeras komponenterna ut på sina 
geometriska orter inom kretsens ram. Doku
mentationen sker i två former; dels fram
ställs en lista med de för de olika maskerna 
erforderliga koordinaterna, dels en maskrit
ning för kontrolländamål. 

För konstruktion av t ex motstånd an
vänds hjälpprogram. 

Med utgångspunkt i koordinatlistan fram
ställs sedan maskoriginalen på konventio
nellt sätt i en precisionskoordinatograf i ska
la 200: I. Reduktion till slutlig skala sker i 
två steg. 

DE NÄRMASTE ARENS 
UTVECKLING 
Behovet inom koncern.en av hybrid- och mo
nolitkretsar av bipolär- eller MOS-typ kom
mer under 70-talet att bli stort. 

Rifas huvud policy för halvledarverksam
heten är att försöka fånga upp de stora be
hovsområdena. Ett av dem är telefonindu
strin, och där är samarbete med LM Erics
'son naturligt. Men man kommer även att 
marknadsföra sina tjänster utanför koncer
nen . 

Fig 3. Prov på Rifa-tillverkad MOS-MSI
krets: en sexstegs frekvensdeläre -med 132 
transistorer. 

Fig 5. I stegkameran kan man arbet(j med 
ultraviolett ljus och krom plåtar. Det medför 
betydligt bättre upplösning jämfört med' de 
vanlilJen använda silvergelatinplåtarna. 

"Vi kommer att satsa'på de långa serierna" 
säger Rifas tekniske chef Olof Sternbeck. 
" Det kan då röra sig om standardkretsar el
ler om specialkretsar, som konstrueras i sam
råd med användaren". 

Rifas prognoser över del} kommande ut
vecklingen förutser en mycket snabb till
växt, främst då av de integrerade kretsarna. 
Ar 1972 beräknas halvledarsektionen om
sätta totalt något över 20 Mkr. lA-dioden 
svarar för en stor del av denna summa och 
tyngdpunkten' i övrigt beräknas ligga på 
tjockfihnkretsar. Monolitkretsarna svarar 
endast för en blygsam del av omsättningen 
1972. 

Serietillverkning av bipolära monolit
kretsar är möjlig 1971 , då även CAD-servi
cen kommer att vara i full drift. 

På MOS-LSI-sidan är man däremot inte 
fullt rustad för serietillverkning förrän i slu
tet av 1972. De kretsar som då kan -bli aktu
ella för tillverkning är skiftregister och min
nen. (BGW) 



CAD 
-lönande samspel mellan konstruktör och dator 
av RICHARD AGANDERTON 

Användning av datorer som hjälp
medel vid. konstruktion av elek
tronikkretsar är en teknik som 
under de senaste åren tillämpats 
i allt större utsträckning särskilt i 
USA och i England. Inom andra 
branscher. i synnerhet byggnads
branschen. har man redan tidigare 
utnyttjat datorn i konstruktions
arbetet. bl a för hållfasthetsbe
räkningar. I denna speciellt för 
Elektronik skrivna artikel belyser 
en engelsk expert utvecklingen av 
den datorassisterade konstruk
tionstekniken. Computer-Aided 
Design. fram till dags dato och 
ger även några glimtar om vad 
man kan vänta sig i framtiden . 

UDK 681.3:621.372.001.2 
D D Uttrycket Computer-Aided Design 
frammanar för många bilden aven omfat
tande datoranläggning som matas med 
mängder av information och i gengäld spot
tar ur sig fård igritade kretsscheman full
komligt automatiskt. Ingenting kan vara 
mer fjärran ' från sanningen, åtminstone vad 
elektronikindustrin beträffar. 

Under de senaste tre-fyra åren har Com
puter-Aided Design, CAD, utvecklats från 
försöksverksamhet i blygsam skala till den 
relativt komplicerade teknik som begreppet 
i dag omfattar. I den följande artikeln skall 
CAD skärskådas närmare ur elektronikindu
strins synvinkel. 

Komplexitetsgraden kan naturligtvis va
riera när man utnyttjar CAD som konstruk
tionshjälp inom elektroniken . Den ene kon
struktören kan ha nytta av alla de möjlig
heter en stor och påkostad anläggning kan 
erbjuda, såsom bildskärm för visuell presen
tation, "ljuspenna" med mera. Hans kollega 
däremot får kanske fullt tillräCKlig hjälp av 
en enkel dataterminal av fjärrskrivartyp, an
sluten via telefonnätet till en tidsdelad dator 
som han delar med 39 andra konstruktörer. 

ANALYSHJÄLP FÖRSTA STEGET 
Det först,! steget in på CAD-banan är i all
mänhet att utnyttja en dator för att göra 
långt flera analyser aven konstruktion un
der arbete än vad som skulle varit möjligt att 

utföra "för hand". Åtskilliga olika program 
har författats, både av datortillverkarna och 
av sjä lvständiga programvaruföretag, för alt 
ge möjlighet för konstruktörer att med da
torns hjälp genomföra vanliga och ofta åter
kommande analyser såsom lik- och växel
spänningsanalys, transientanalys osv. Pro
grammen grundar sig på olika matematiska 
principer, och varje program författare har 
sina skäl att hävda att just de principer han 
utnyttjat är de i alla avseenden riktigaste. 

Det är inte möjligt alt här ens göra elt för
sök att beskriva dessa matematiska principer 
eller de för- och nackdelar som var och en av 
dem anses medföra, utan den intresserade lä
saren hänvisas till den engelska tidskriften 
Computer Aided Design [1-6]' . 

I USA förekommer ett stort antal analys
program såsom NET, ECAP, CIRCUS, 
SCEPTRE m fl , som vart och ett har sina 
karakteristiska egenskaper och följaktljgen 
också sina för- och nackdelar vid använd
ningen. I England däremot har tendensen 
varit den att varje användare har utformat 
sina egna analysprogram. Ett engelskt före
tag, Redac Software Ltd (f d Racal) har 
emellertid utvecklat en komplett serie ana
lysprogram som är användbara i olika sam
manhang och som säljs på öppna markna
den. [7] 

Med hjälp av analysprogrammen får kon
struktören veta om hans skapelse kommer 
att fungera enligt de givna specifikationerna 
eller inte. Han får själv bestämma om han 
skall ändra några kretsvärden och i så fall 
vilka, och sedan får han analysera den mo
difierade kretsen igen och se om förändring
arna har medfört någon förbättring. Det kan 
på detta sätt ta en rundlig tid innan han 
kommer fram till de optimala värdena. 

NÄSTA STEG: LAT DATORN 
SKÖTA OPTIMERINGEN 
Det beskrivna systemet är naturligtvis betyd
ligt bättre och mer arbetsbesparande än det 
gamla vanliga "manuella" sättet att kon
struera, där en enda analys kan ta konstruk
tören dagar eller veckor av mödosamt räkne
arbete. Det skulle emellertid vara ännu' myc-

I Siffror inom [] hänvisar till litteraturför
teckningen i slutet av artikeln . 

Richard A Ganderton, C Eng, 
M I E R E, är chefredaktör för den 
engelska tidskriften Camputer Aided 
Design. Innan han för fyra år sedan 
kom till fackpressen som redaktions
sekreterare på Design Electronics 
var han verksam inom flygindustrin 
där han sysslade med bl.a datain
samlingssystem för vindtunnelprov
ningar och med elektroniska styr
system för robotvapen. Då Computer 
Aided Design startades 1968 blev 
Ganderton tidskriftens andreredaktör 
för att 1 969 överta chefredaktörska -
pet. 

Computer Aided Design ges ut av 
IPC Electrical - Electronic Press Ltd, 
33-39 Bowling Green Lane, Lond9n 
E C 1, England . 

ket bättre om man kunde programmera da
torn till att räkna fram de optimala krets
värdena och låta konstruktören sköta ange
lägnare uppgifter. Sådana system finns redan 
i bruk inom t ex byggnadstekniken, där man 
numera kan optimera olika konstruktioner 
utan att konstruktören behöver medverka i ~ 
processen. ,.. 
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Vägen från ana lys med datorhjälp till fullt 
genomförd CAD är i allmänhet inte lång. 
Ett mellansteg innan man nått fram till helt 
automatiserad optimering är användning av 
en direktansluten dataterminal, som gör det 
möjligt för konstruktören att undan för un
dan ändra sina komponentvärden medan 
han fortlöpande får besked från datorn om 
vi lken effekt den just genomförda ändringen 
hade. Metoden kan användas med de flest a 
typer av befintliga analysprogram som hjälp. 
men kräver att datorn arbetar i reell tid. 

FRÄN KRETSOPTIMERING TILL 
KRETSLAYOUT 

Kretsoptimering är emellertid långt ifrån 
det enda område inom elektroniken där man 
tagit datorn till hjälp. En av de mest tidskrä
vande konstruktionsuppgifter elektron ikin
dustrin erbjuder är utformningen av led
ningsmönster för kretskort och för integrera
de kretsar. [4J Tillvägagångssätten är ganska 
likartade i båda dessa fall och kräver samma 
slag av logiskt tänkande hos konstruktören . 

Metoder för layout av integrerade kretsar 
har utvecklats på båda sidor av Atlanten. 
dels av de stora halvledartillverkarna och 
dels av Redac Software Ltd. [ England har 
ett konsortium av de ledande halvledartill
verkarna börjat utveckla ett komplett system 
för konstruktion och layout av integrerade 
kretsar. 

När det gä ller layout av integrerade kret
sar och mönsterkort har man i stor utsträck
ning tagit dubbelriktad' datakommunikation 
till hjälp. Konstruktören har tillgång till en 
" ljuspenna" och en presentationsenhet med 
katodstrå lerör och kan med dessa hjälpme
del instr.uera datorn att placera ut de olika 
komponenterna på lämpliga ställen och att 
göra förb indningarna dem emellan på lämp
ligaste sätt. Datorn klarar av även flerlagriga 
kort utan svårighet<;r. (Fig I ) 

SLUTPRODUKTEN: PRODUK
TIONSKLAR ETSMASK 

N~ir ledningsmönstret är klart kan konstruk
tören fran en direktansluten sk rivare fa en 
mrdigritad fotografisk mask, som direkt kan 
användas vid tillverkningen av den aktuella 
produkten. Masken förfärdigas antingen på 
fotografisk väg eller med s k strip and peel 
teknik. Det senare förfaringssättet innebär 
att man låter skrivaren manvörera en skarp 
kniv i stället för en penna. Kniven skär ut det 
aktuella mönstret ur en tvåskikts plastfilm, 
som sedan direkt kan a nvändas vid IC-till
verkningen. 

Den fotografiska tekniken grundar sig på 
att skrivarens penna ersatts med en anord
ning som fokuserar en ljusstråle på underla
get - i detta fall fotografisk film i stället för 
det· vanliga skrivarpapperet. Nackdelen med 
detta system är att hela operationen måste 
försiggå i mörkrum . Ett brittiskt företag, 
Quest Automation, har emellertid nyligen 
tagit fram en skrivare som är speciell t avsedd 
för denna teknik och arbetar med ett kas-
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Fig 3. En fotografisk etsmask som fram
ställts i en anläggning med dator och skriva
re från Redac Software Ltd. Mönstret är 
avsett för ena sidan av ett dubbelsidigt 
mönsterkort. 

settsystem. Skrivaren kan härigenom anv~in
das i normalt upplysta lokaler. (Fig 2) 

Questskrivaren kan med hjälp aven in
byggd minidator framställa etsmasker en
bart med en på rutat papper ritad skiss som 
underlag. Detta går till så att koordinaterna 
för de olika förbindningarnas ändpunkter 
och för komponenternas fästpunkter "över
sätts" till digitala uttryck som matas in i da
torn tillsammans med and ra informationer. 
som t ex förb indningarnas breddmått och 
minsta tillå tna avstånd mellan två intillig
gande förbindningar. Datorn styr därefter. 
med hjälp av ett program som utvecklats av 
Quest, skrivaren vid uppritandet av kret s
mönstret. 

ALLT FLER FÄR MÖJLIGHET 
TILL CAD 
De flesta engelska tillverkare av elektronisk 
utrustning använder för närvarande CAD. 
hå ller på att utveckla rutiner för användning 
av CA D eller har allvarliga planer på att dra 
nytta av denna teknik. De större företagen 
har oftast egna datorer och kan med hjälp av 
dessa anvä nda sig av mycket avancerad CAD 
till sina konstruktörers tjänst. För de mindre 
företagen ligger lösningen ofta i att utnyttja 
någon av de många tidsdelade datorer som 
numera finns tillgängliga i England . De möj
ligheter som erbjuds av dessa direktanslutna 
system räcker bara till för relativt små pro-

gram som inte fordrar så stor minneskapaci
tet. Oftast är kapaciteten dock tillräcklig för 
att man skall kunna göra förbe redande un
dersökningar som i sin tur pekar på vad man 
skall vä lja när tiden är mogen för övergå ng 
till ett mera avancerat system. 

Det brittiska Ministry ofTechnology insag 
för cirka tva ilr sedan att ett datacentrum 
måste upprättas. Resultatet blev The CAD 
Centre i Cambridge, som förfogar över en 
Atlas Il-dator och erbjuder rådgivning och 
hjälp inom alla områden som har med CAD 
att göra. De utom centret belägna men di
rektanslutna terminalerna är till största de
len av fjärrskrivartyp, men man hå ller nu på 
att göra det möjligt att ansluta .även termi
naler med bildskärmar och ljuspennor. 

Fig 4 . Presentationen på katodstråleröret i en terminal enligt fig 1 kan se ut så här när 
masken för ett mönsterkort närmar sig sin fullbordan . Informationen kan i detta stadium 
matas ut i .form aven hålremsa som senare matas in i en skrjvare och ger en etsmask liknande 
den på fig 3 som resultat. 



Ä ven programföretaget Redac Software 
Ltd är, som tidigare antytts, aktivt inom 
CA D-området. Vid företagets egen dator i 
Tewkesbury finns möjlighet att få såväl ana
lyser som konstruktion avetsmasker för in
tegrerade kretsar och för kretskort utförda. 
Ett flertal av Englands universitet är också 
verksamma inom CAD-området. 

CAD kommer i framtiden tvivelsutan att 
bli den inom elektronikindustrin allena sa
liggörande metoden inte bara beträffande 
kretskort- och IC-tillverkning utan även 
när det gäller mekaniska konstruktionsupp
gifter och utformning av hela apparater. 

UNIVERSELLT PROGRAMSPRAK 
ENAR OLIKA SYSTEM 

På flera hå ll i Storbritannien arbetar man för 
närvarande på att utveckla program och pro
gramspråk som skall göra det möjligt 'att 
kombinera alla de program som redan finns 
till ett enda omfattande CAD-system. Vin
sten med detta avses bli att en konstruktör 
inte skall behöva ta resultatet från ett sta
dium i konstruktionsprocessen och mata det 
tillbaka in i datorn för att denna skall kunna 
genomföra nästa steg etc. Han skall i stället 
kunna mata in sina grundförutsättningar och 

Fig 2. Ouest Automation Ltd i Wimbourne, 
England, har utvecklat denna skrivare som 
på fotografisk väg kan framställa färdiga 
etsmasker med enbart en på rutat papper 
ritad skiss som underlag. 

parametrar och sedan låta datorn sköta res
ten. Ett sådant "generalprogram" är Circuit 
Calculation Language, CCL, som för när
varande är under utveckling hos Redac 
Software. D 
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Fig 1. Terminaler utrustade med katodstrålerör och ljuspenna används vid Redac Softwares CAD-centrum i Tewkesbury för konstruktion av 
kretskortmönster. Terminalen är av typ Elliott 4128. 
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Tidsdelning gör det lättare 
att utnyttja d~torn 

Tidsdelning används alltmer vid 
bl a lösning av konstruktionspro
blem med hjälp av dator. I artikeln 
ges ett exempel på hur tidsdel
ningteknik kan utnyttjas vid lös
ning av ett dimensioneringspro
blem för operationsförstärkare. 
Vidare redogörs för programme
ringsspråket BASle, som konstru
erats i syfte att underlätta an
vändningen av datorterminaler. 

UDK 681.3.06 
D D Tidsdelning (eng time sharing) gör det 
möjligt för olika specialister att använda mo
derna och snabba datorer utan att dessför
innan behöva: utbilda sig i programmering. 
Den förmedlande länken mellan användare 
och dator är en dataterminal i form aven 
skrivmaskin, på vilken frågorna formuleras 
och svaren skrivs ut direkt. Ä ven portabla 
terminaler kan användas, och man kan välja 
mellan olika kommersiealla abonnemangs
system. 

Idag används tidsdelning huvudsakligen 
för teknisk-vetenskapliga beräkningar av de 
mest skiftande slag. Bland kunderna finns 
både mindre, konsulterande ingenjörsfirmor 
och forsknings- och konstruktionsavdel
ningar vid storföretag. 

De problem som behandlas kan ha myc
ket olika karaktär - från enkla statistiska 
analyser med varians- och medelvärdes
beräkningar till lösning av komplicerade 
system av differentialekevationer med ett 
stort antal variabler. (1 , 2)1 

I Siffror inom [J hänvisar till litteraturför
teckningen i slutet. 
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Tidsdelning lämpar sig särskilt väl för föl
jande typer av problem: 
• Problem som innebär lösning av differen

tialekvationer eller som kräver mycket 
noggranna beräkningar. 

• Utförande av komplicerade provupp
kopplingar. 

• När man önskar upprepade lösningar för 
olika värden på någon oberoende variabel 
(temperatur, frekvens, matningsspänning 
osv). 

Arbetet underlättas om man har tillgång 
till ett programbibliotek som innehåller olika 

program. De flesta problem som kan formu
leras på en skrivmaskin kan behandlas med 
tidsdelning. Genom att mata in ingångsdata 
med hålremsa, magnetband eller hålkort kan 
man behandla stora datamängder. 

SA FUNGERAR TIDSDELNING 
l ett system för tidsdelning har många an
vändare samtidigt tillgång till en central da
tor med stor kapacitet. Varje användare 
kommunicerar från sin egen skrivmaskins-

Mer om programspråket BASIC 
När förbindelse upprättats mellan skriv
maskinsterminalen och datorn inleder da
torn konversationen med användaren genom 
att ställa frågor enligt ett uppgjort schema .. 
Dialogen, som skrivs ut på terminalen, går 
till på följande sätt: 

Datorn Användaren 
USER NUMBER? Anger sitt användar

'nummer 
SYSTEM? Svarar med önskat pro

gramspråk (t ex 
BASIC) 

NEW OR OLD? Anger om programmet 
är nytt eller finns lagrat 
bland programmen i 
datorns minne 

FILE NAME? Anger det lagrade pro
grammets namn eller 
ger det nya program
met ett namn i form av 
en kod på sex bokstäver 

READY Övertar initiativet från 
datorn 

Ett program kan ha " inbyggd konversa
tion". Med ordet RUN startar man pro
grammet, och, datorn ger automatiskt steg 
för steg upplysningar om vad användaren 
därnäst skall göra, 

BASIC är ett formelspråk, som mycket 
nära ansluter sig till vedertagna matema
tiska uttryck. De fyra räknesätten anges i 
BASIC med följande symboler: 

+addition 
-subtraktion 
* multiplikation 
/ division 
I BASIC ingår även ett antal matematiska 

formler, vilka representeras aven treställig 
förkortning av resp engelska uttryck: 

SIN (X) ger sinus för x (x i radianer) 
COS (X) " cosinus för x 
TAN (X) " tangens för x 
A TN (X) " arcus tangens för x " 
EXP (X) " eX 

LOG (X) " naturliga logaritmen för x 
(lnx) 

ABS (X) " absolutvärdet för x (lxi) 
SQR (X) " kvadratroten ur x (yX) 
Exponentiering uttrycks med 1\ eller ** 

och heltalsfunktionen med INT (X). 

Variabler 
I BASIC anges variabler med en bokstav el
ler med en bokstav+en siffra eller med en 
bokstav och index inom parentes, t ex X( L,J). 
En variabel är ett tal, vars värde man inte 



Artikeln är baserad på under/ag från bra 
Electronic Design, 12 april 1967, och på 
material trån B ull General Electric, 
Stockholm. 

tenninal direkt med datorn via det allmänna 
telenätet. Man störs inte av att andra använ
der datorn samtidigt utan har intrycket att 
man ensam disponerar den. 

Med tidsdelning kan ett nytt program 
provköras, rättas och provköras på nytt 
inom loppet av några minuter. Med andra 
metoder kan samma uppgift ta timmar eller 
t o m dagar. Datorn kan sålunda utnyttjas 
mera effektivt för att lösa problem av en
gångstyp. Den ökade effektiviteten beror 
dels på att den tid det tar att rätta program
met reduceras till ett minimum, dels på att 
ingen enskild användare tillåts lägga beslag 
på datorn under lång tid i sträck, och på atr 
det inte krävs några mellanhänder mellan 
användaren och datorn. 

För att användareri skall få största nytta 
av datorn måste han förstå och kunna modi
fiera det program han skall använda. Pro
grammeringsspråket bör alltså vara så en-

känner på förhand . Variabler kan åsättas 
värden med hjälp av LET, READ- eller IN
PUT-order. Det åsatta värdet står kvar i 
programmet till dess en ny LET-, READ el
ler INPUT-order ges för samma variabel. 
När en READ-order används i ett program, 
måste det senare innehålla minst en DA T A
sats. Efterföljande READ-order börjar läsa 
in data där den tidigare READ-ordern slu
tade. I BASIC ingår också följande matema
tiska symboler vilka förekommer i order av 
typen IF ... THEN ; 

=(A=B) Lika med 
« A < B) Mindre än 

< =(A::;B) Mindre än eller lika med 
>(A>B) Större än 

> =(A ~ B) Större än eller lika med 
< >(AFB) Icke lika med 

Hoppinstruktioner 
För programmering av slingor finns instruk
tionerna FOR ... TO ... STEP ... NEXT. Om 
framstegningen skall ske med + I behöver 
man ej ange STEP ... , eftersom datorn auto
matiskt tolkar frånvaron av detta instruk
tionsled som STEP I. Andra inkrement mås
te dock anges, t ex 

FOR X=20 TO 30 STEP 0,25 eller 
FOR X=(N+7*Z) TO (Z+N)/3 STEP 
(N-4*Z)/ 10 
Programhopp åstadkommer man med 

hjälp av instruktionerna IF ... THEN eller 
GO TO. I det senare faller är hoppet ovill-

kelt som möjligt. Exempel på ett sådant 
språk är BASIC (Beginners All-purpose 
Symbolic Instruction Code). Bästa sättet att 
lära sig detta språk är att på dataterminalen 
programmera några enkla uppgifter i BA
SIC. 

De viktigaste fördelarna med tidsdelning 
via fjärrterminaler är att man har möjlighet 
att snabbt nå kontakt med datorn och att 
man kan använda ett enkelt programme
ringsspråk. Å andra sidan är programmets 
storlek begränsad och utskriften sker lång
samt (10- 15 tecken/s). l ett typiskt tidsdel
ningssystem omfattar programmet högst ca 
6400 BCD-tecken (BCD=Binary Coded De
cimal). Svårighetsgraden för det problem 
som kan lösas är därför begränsad. Genom 
att anlita generella program kan man lösa 
mer komplicerade problem [3]. Det vanli
gaste är emellertid att man själv helt och hål
let utarbetar sina program. 

korligt. Alla order i ett program måste ges 
ett nummer, vilket tjänstgör både som in
struktionsnummer och referensnummer för 
hoppinstruktioner. En tredje typ av hoppin
struktion är GO SUB med.returinstruktio
nen RETURN. Denna typ används'för hopp 
till underprogram och återhopp till nästa in
struktion i huvudprogrammet. 

Matriskalkyler 
För behandling av matriser finns ett flertal 
instruktioner som alla börjar me~ ordet 
MAT. Varje matris måste dimensioneras i 
förväg med en DIM-instruktion, t ex DIM B 
(20,30) om man behöver plats för en matris 
20x 30. 

Exempel på matrisinstruktioner : 
MAT READ A, B, C Läs matriserna A, 

B och C rad för 
rad 

MAT PRINT A, B; C Skriv matriserna A 
och C i normalt 
format och B i 

MAT B=A 
MAT C=A+B 

MATC=A-B 

MAT C=A*B 

MAT C=TRN (A) 

packat format 
Sätt B lika med A 
Addera matriserna 
A och B 
Subtrahera matris 
B från matris A 
Multiplicera ma
tris A med matris 
B 
Transportera ma
tris A 

PROG RAM M ERINGSSPRAK 
Inom tidsdelningstekniken använder man 
huvudsakligen programmeringsspråken BA
SIC, FORTRAN och ALGOL, vilka före
'kommer i olika varianter. 

BASIC är resultatet av ett utvecklingsar
bete vid Darthmouth College i syfte att få 
fram ett enkelt programmeringsspråk direkt 
avsett för tidsdelning. Tenninaler ställdes 
där till studenternas och kollegiets förfogan
'de, och studenterna började på eget initiativ 
att utnyttja de nya möjligheterna vid t ex lös
ning av hemuppgifter och arbete med smärre 
forskningsprojekt. 

BASIC är betydligt enklare än FORTRAN 
och ALGOL, bl a i fråga om "kolumnindel
ning" och sådana regler som enbart gäller 
inmatningsorganen. Det lämpar sig särskilt 
väl för matrisräkning. 

Ett programbibliotek kan spela en bety~ 
delsefull roll, t ex vid kretsanalys med hjätp7 

MAT C=INV (A) 
MAT C=(K)*A 

MATC=ZER 
MATC=CON 
MATC=IDN 

Invertera matris A 
Multiplicera ma
tris A med talet K. 
K kan även vara 
en funktion 
Fyll C med nollor 
Fyll C med ettor 
Sätt upp C som 
identitetsmatris 

Konversationsprogrammering 
När instruktion INPUT matas in till datorn 
gör denna ett uppehåll i programmet och 
skriver ett frågetecken. Det är därför lämp
ligt att man före INPUT-ordern lägger in en 
skrivinstruktion för att i klartext formulera 
deQ fråga som skall besvaras. Man omger så
dan text med citationstecken för att visa att 
datorn skall skriva ut texten direkt. 

Exempel: 
10 PRINT "VILL NI HA NÄRMARE 
INSTRUKTIONER (JA ELLER NEJ)" ; 
20 INPUT Q ~ 
30 IF Q ~="JA" THEN 130 
Ordern till datorn att göra en beräkning 

eller att åsätta en variabel ett varde är LET. 
Exempel: 

10 LET Y=2,12*LOG(X)/SQR(X+2*Z) 
20 LET X=X+I 
30 IF Y >25 THEN 50 
40 GO TO 10 
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av dator som är en form av eAD (Computer 
Aided Design). En myck~t stor mängd eAD
program används vid konstruktion och ana
lys av elektroniska kretsar. Dessa första ge
nerationens program har vissa nackdelar, 
t ex otillräckligt minnesutrymme för varie
rande parametrar. Man kan i framtiden kan
ske använda andra generationens program 
för kretssyntes. Utmatning till bildskärm 
samt användning av makroorder gör det 
möjligt att snabbt erhålla resultat i visuell 
form [4, 5]. 

Som terminal kan användas t ex Teletype 
33, inkopplad till telefonnätet via modem, 
och en kurvskrivare kan även anslutas till 
terminalen . Resultaten erhålls då i grafisk 
form. 

EXEMPEl pA LÖSNING AV 
KRETSPROBLEM 
Den förstärkarkoppling som återges ifig J är 
ett typiskt exempel pä problem som kan lö
sas med hjälp av dator. För att man skall 
kunna fullborda analysen, måste man först 
undersöka förstärkningens och fasvridning
ens frekvensberoende. Att göra detta ma
nuellt är synnerligen tidskrävande. 

Anta att operatonsförstärkaren ~r ideal 
(oändlig inimpedans och förstärkning) och 
att kretsens inimpedans är R3 . Om återkopp. 
lingsimpedansen definieras som spänningen 
på RI-Cl-sidan av kretsen dividerad med 
strömmen på R2-e3-sidan, kan man visa att 
kretsens överföringsfunktion blir : 

u. , (s) [ I +sT2 J 
--=T4 3) Ui"(S) (l+sTI)(I+sT 

(I) 

där S=O' j w och TI=Rlel 

T2=[RIR2/(RI +R2») (el +C2+C3) (2) 
T3=R2e3 
T4=(RI +R2)/ R3 
Enligt den grundläggande teorin för La

place-transforlJlering kan man beräkna över
'föringsfunktionens absolutbelopp som pro
dukten av absolutbeloppet av termerna i täl
jaren, dividerad med absolutbeloppet av ter
merna i nämnaren. Fasvridningen erhålls 
som summan av fasvärdena för termerna i 
täljaren minus summan av fasvärdena för 
termerna i nämnaren . 

Förstärkning och fasvridning för termerna 
i täljaren i ekv (I) ges i ekv (3) och (4). För
stiirkningen blir, uttryckt i decibel: 

201OIogJI + (wT2)2 = 101010g [I +(wT2)2) (3) 

och I'asvinkeln uttryckt i grader 
arctan (wT2) (4) 

Den lösning datorn beräknar för förstärk
ning och fasvridning för kretsen ifig J åter
ges i de utskrifter som visas ifig 2a, h och (', 
Varje utskrift inleds med en förteckning över 
komponent värden för att förväxling ska ll 
förhindras om programmet skulle köras fle
ra gånger med olika värden. I .fig 2 h och (' 
återges i grafisk form förstärkning och fas
vridning vid 37 logaritmiskt fördelade fre
kvenser mellan I Hz och 10 kHz. Värdena 
återges ifiK 2a. 

Det program som används för att åstad
komma utskriften ifig 2, är skrivet i BASIC, 
se tah / samt insticket. Ett sådan t program 
utgörs av ett antal rader, som alla börjar 
med ett nummer, följt aven instruktion. Da-
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R3 

R2 

210 k 
C3 

0,0043}J 

U ino---C::J--+------1 
12,1 k 

R1 

75k 
C1 

0,0043 ).I 

>-----4---0 Uut 

Fig 1 . CAD (Computer A ided Design) används alltmer vid konstruktion av elektroniska 
kretsar av exempelvis den typ som visas i figuren . 

torn utför dessa instruktioner i rad nummer
ordning, således inte i den ordning den läst 
dem. 

Det speciella BAS le-program som an
vänds för lösning av förförstärkarproble
met å terges ifig 3. Programmets huvuddrag 
visas i /ab 2. De viktigaste momenten är be
räkning av förstärkning och fas vid varje' fre
kvenspunkt (börjar på rad 270) och utskrift 
av dessa värden (börjar på rad 350). De före
gående raderna i programmet är förbere
dande steg, vidtagna för att beräkningen 
skall underlättas, och de efterföljande rader
na är två s k subrutiner för utskriften. 

De variabler som används i detta program 
återges i /ab 3. El och E2 är konstanter för 
omräkning av radianer och e-logaritmer till 
grader och decibel. F(37) är frekvensen (i Hz) 
och P(74) och G(74) är fas resp förstärkning 
(i grader resp dB) vid dessa frekvenser. J , J I, 
12, 13, K och Q är "hjälp"- och/eller index
variabler, och TI , T2, T3 och T4 är funktio
ner av komponentvärdena såsom dessa de
finieras i ekv (2). X( I) , X(2) och X(3) är vär
dena på RI , R2 och R3 ; X(4)'i X(5) och X(6) 
är värdena på el, C2 och c:f 

Beskrivning av programmet 
Programmet FÖRST återges i jig 3. Detta 
program beräknar förstärkning och fas som 
funktion av frekvensen för kretsen ijig / och 
resultaten återges i såväl tabellarisk som 
grafisk form. Programmets huvudsektioner 
behandlas i det följande. 

Sekt ion /00. Rad 100 innehåller värdena 
på R I, R2 och R3, och rad 110 innehåller 
värdena på e I, e2 och e3. Om man skall 
lösa liknande problem där komponenterna 
har andra värden, behöver endast dessa två 
rader ändras. 
, Sektion /20. 1 raderna 170-210 väljs vär

dena på den oberoende variabeln (frekven
sen). Här täcks frekvensområdet I - 10000 
Hz med punkter, som är logaritmiskt förde
lade (vä'rdena är avrundade till 3 siffror för 
enkelhets skull). Rad 170 bestämmer antalet 
frekvenspunkter genom att föreskriva hur 
många gånger ett värde på F beräknas. Rad 

180 ger de signifikanta siffrorna för varje 
punkt och avståndet mellan punkterna. Ra
derna 190-200 bestämmer det antal signifi
kanta siffror till vilka varje punkt avrundas, 
och den tiopotens inom vilken den första 
punkten ligger. ,; 

Sätt t ex J= 12.1 rad 180 ges J 1 värdet 1 1/9. 
1 rad 190 sätts J2 lika med den största hel
talssiffran i J minus 2 (dvs J = - I). Eftersom 
10 upphöjt till potensen för J I-J2 är 166,8 1 
och det största heltalet 166,81 +0,5 (dvs den 
närmaste heltalssiffran till 166,81) är 167, 
sätts F(12) lika med 167x 10-1=16,7 i rad 
200. 

Sektion 270. På' raderna 290-300-310 
beräknas fas- och förstärkningsvärdena vid 
de 37 frekvenspunkterna. 

Värdena för fas och förstärkning vid t ex 
16,7 Hz anges av P(l2) och G(12). Rad 280 
definierar Q, som helt enkelt är frekvensen 
multiplicerad med 2n (för att omvandla Hz 
till radianer per sekund). 

1 raderna 320- 330 beräknas de digitala 
värdena för de 37 fas- resp förstärkningsvär
dena för den grafiska utskriften. I rad 320 
multipliceras p(J) med skalfaktorn 1/3 (3 gra
der per inkrement i den grafiska utskriften i 
jig 2b).Syftet med att addera 0,5 i INT-pa
ren tesen är att i stället för en avrundad funk
tion erhålla en avkortad funktion för p(J). 
Man bestämmer axelns placering genom att 
addera 31 (31 .inkrement över kurvans nedre 
del). 

Sektion i4o. Fas- och förstärkningsvärde
na vid motsvarande frekvenspunkter skrivs 
ut på rad 440. Jfr jig 2a. 

Genom raderna 460-530 skrivs kurvan i 
.fig 2b. Raderna 460-480 ger II tomma ra
der överst på nästa sida. Rad 500 ger sido
rubriken (sidan 2, eftersom K=2), och skri
ver ut komponentvärdena. Raderna 510-
520 skriver "FASVRIDNING (GRADER)" 
samt skalan på axeln. Fasvärdena plottas 
med rad 5 30. 

Sektion 760. Det underprogram som bör
jar på rad 760 är inte lika överskådligt som 
andra delar av programmet. Program me
ringssvårigheterna kompenseras dock mer än 
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Tab 1 . Exempel på instruktioner i BASIC -programmet 

Typ 

Allmänna order 

In- och utmat
ningsorder 

Beräkningsorder 

Flödesstyrande 
order 

Ord 

REM 

DIM 

DATA 

READ 

PRINT 

LET 

GO TO 
IF -
THEN 
FOR - 
TO -
-NEXT 

Betydelse 

Tillåter att kommentarer 
sätts in i programmet 
Reserverar utrymme för 
matriser 
Lagrar J1umeriska data som 
använts i programmet 

Läser numeriska data från 
DATA-satser 
Skriver ut alfanumerisk in 
formation 

Beräknar algebraiska uttryck 

Hoppa till - - -
Om den givna relationen är 
uppfylld, hoppa till - - -
Åstadkommer att mellan 
liggande order upprepas 

GO SUB Hoppa till subrutinen och 
RETURN återvänd vid RETURN 

Avslutande order STOP 
END 

Avbryter beräkningarna 
Avslutar beräkningarna 
(måste vara den sista ordern 
i ett program) 
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Fig 2. Resultatet av analysen av kretsen i 
fig 1 skrivs ut i form aven tabell för fas och 
förstärkning (a), en faskurva (b) och en 
förstärkningskurva (c) , 
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• 
• 100 DATA l!) ,. 2 10 . IP. .I 

1 10 OAfA . OUA:): •• ,. . C)<)4':\ 
120 LEJ tl II: 3 .1 4 1') 9~6~/l80 

• 130 LEJ .. :? = 2 . 3(J2~8!)09/'O 
1,.0 u l H "·CH) , 
I ~o OlM 1"'(1<4) 

•• '60 OlM G<7.) 
110 rON J ~ t r.) 3 ~1 
180 L.Er JI ~ (J ~I)I' 9 , 

• '~: ~i~ ~~,J; .!Nr~t:~~:<~; _ .Y~ ) •. ~)*IO~J'~ 
2' 10 .~txt ,J 

~ . >A ~~g~~7l>J: ( !);(~~:~~4f;~~öo*(~)· M~).X(6) 

Tab 2. Huvuddragen i BASIC-programmet 

. r----------r------------------------~ Rad Arbetsmoment 

. ~--------~------------~--------~ 100 Data och instruktioner till användaren 
• matas in 

120 Konstanter defi nieras. Logaritmiska 
• frekvenspunkter (oberoende variabel) 

beräknas. 
• 220 Inmatade data flyttas om så att de lättare 
'. kan behandlas. 

" " 0 Lid J2 =: OHI j .. .It(2)/(AU) .. XC?))}. ( ';'(4) • X (~) .. X( 6»I'IOOO 
270 Beräkning av förstärkning och fasvärde 

• (beroende variabler) vid varje frekvens
punkt 'l.. ;.:~ ~i~ i! : ~~~:;~!~-k~~~~~)«3) 

?10 i'QK ,J .. l ro .:n 
• 350 'Utskrift av problemlösning 

630 Underprogram för utskrift av sidrubrik 
• ?60 L..€1 (il a """(J,h·t 1*360 

490 L-e;r peJ) .. ( Ah'\tCil. 'r2 ) - AfN(tHlt) - ATN((HTJ».rf:-1 
:)00 L.Ei' G(J) = {LQS(I+(O.l2) ... 2)-LOLCI .( Q.TI) .... 2. )-L OG(I . ·Hh'T3) ... 2»/t.:? 

• 310 Lf.1 GtJ) " 6 ( .1) • ?'*LvG<l4)/E2 
-3eO l.aEl f"(J"'YIl ~ IN{(PfJU:! • _$ ) .. 31~ 
330 U:T G(J.31) • INT(G(.J) •• ~) .. 9 

• 760 Underprogram för utskrift av kurvor 

• 3<0 NE1\1 ' J 
3SO LE! ~ • , . ~--------~------------------------~ 

• ~~g ~~~~~ 630 
3itO PHIt'H "OÄMPldNGÖCR F'AS\1XIUNI u ÄK: " 
391,) ~t(.J Nr ' , ' _ _;t~- ___ .__ _ _ T 

' ~ou PRINf' .. FREKiJL'NS"~;?-PAS!3~~lON.y·,,'·DÄ1-tt1'NJNG .. 
~10T t'(Unil If l-i€tHC',,'o' GRADE~· ... "ott:aRjo:L·f 

.' . 020 ~"l NI '" 
. A 43Q rOK J" ,· " }\O·31 iill!· ",,. .. 

'W ' ,P:: ~~~T'};{J) .. '~~t>l.J)}4~ ( J~;~;; 

460, fUr( '.J ->;t 1 TO I t t. 

"'I&"p~t"'l 
.so. N .. ~I, J 
~YO 1..1:T .K. • , 2 
,,00 GO~UB PO . 
~IO~ ~k(Nl': ..... 
$20 ,.,H I NI ""90 
:t30 (iuSUB 160 , .0' ,.:uR .4 '= l .tö 13 

'. 

-80 
f'AS"kIOtdN6 (G~ADJ::~t)"o 

"lO ' o .30 

••• .. 
, .. 

-. 

• 
• 
•• 
•• 

• 5.6 PklN! 
~60 NEXT J 
5,10 Lir K = .) 

• 
• 
• 

Tab 3. Variabler använda i BASIC-programmet 

• '80 Msua 630 
!)9Q ~tHNr" ..... 
600 ,t'kl NT".I o 

• 610t,Gus"a, 160 
6ao STOr' 
630 .~H"Htt , •• 

• . €too' ~"INT ' 
6S0PxlN'f 
.660" "'jo( 1 Nf ' 

OÄMrNING (OEC.lilf;L)" 
.~o 't,30 • • 110 ' "' SO 

• 610 ~ f:'ttlNl' "vÄrtDeNA ~A ut JNGAEN()6· KO.""'ONf.i~· rERNA A~ :" 
,6tS:O r:'l<r~T > ·~·'·:t .... .. -.,' 

<,.,690"P~11'lT " U,,". I",," 2 '0,,'" 3" 
• ;100 PtdNI n ' il (nOHM)"" Ä(J> " )(2>.. X(3) . ~~g ~~!~i:. 'o r ·t Ur) .... ~X(4) ,, :·X(?),.·- X(6~ " 

• • ·730 p"tNf 
.. 740 ~j{lNT 

-60 

1'jO·rt.l rUihli .' .• • • 
• 760 ~~ INT" ..... - ......... --~------ .... --+----- -- .......... ----.- -- ~~- ------ -- .... -.... --- ---. 

710 ' fOri J ;e I -10 37 
1~() 1, i< lI' .3 ,HEN 810 

. ' 7."JÖ LET J3 ;: )J( J.37-) 
800 GO ro s>,\O ' 
EHO 'l.t:J :.)3 :. GfJ",3'-' ) 

• ~20 ~d" JI '= 'O. Hl ·~o. 
;. • ti3Q LET .J2 :I .13,_"'" -3 -..jl 

~oo If J{!.o l HF.N9"Q 
• ~.o If J2 -2 H'E~ ~.o· 

~6.o~:: lf .J2::2 -nlE:N 890 
ij'(O . PK: I \';j l '0 ."J 

• ~80 .GO ro '.1 040 
890 tF J2ct fkF;N 920 
900 PKINT ... "J 

• ~'() w TQ '040 
920P~lrfl ~" .. . ", <' 

;; -i; , 

'-t 

930 GO TO 1040 , + ~ 
. • 940 fr I:04T(hJl . ... f)/IO) •• -= Hnl,.H .' 1>110 THCN 990 

'1:>0 Jf' lNl(JI/lO) :. ..IJLI:) lHE,~ 1010 . 

~ . ~~~ ~~l!~l.~(:JI;;)iIO)\: INIC.}! ... 3)/10 ltofEN 10'30 

980 GO [0 10-40· 
990 "'NINT" .... , 

• '000 GO TO '000 
1010 ~NINT , .... .os 
1020 bO TO 1040 

'. • 
., . 
• 
• 
• 
• 
• 

Beteckning 

E1 
E2 

F(37) 
G(74) 
P(74) 
J 
J1 , J2, J3 

K 
Q 
T1 , T2, T3, T4 
X(6) 

I 

Definition 

n/180 (omvandlingskonstant för fas) 
Log. 10/10 (omvandlingskonstant för 
förstärkning) 
Frekvens (Hz) 
Förstärkning (dB) 
Fas (grader) 
Slingvariabler 
Hjälpvariabler som används vid beräk-
ning av frekvenspunkter och vid utskrift 
av kurva 
Indexvariabel 
Hjälpvariabel för frekvens (radianer) 
Konstanter i ingångsdata 
Komponentvärden 
X(1) -X(3) är R i kohm, X(4) -X(6) är 
C i IlF 

, 

• 1030 rorUNT"+ "J 
10 .... 0 NO:~T, Jl , __ 
10$0 PHINT " ... ( .1) 

•• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Fig 3. Program för beräkning av förstärk-
1060' Nt:Xr J 
11)10 r'kINT" ",," .,.H "" .~ 
1<180 xE'URrI 

h..~~I~~9~O~~"N~O __________ ~ 

väl av att ett sådant underprogram kan an
vändas nästan oförändrat i många nya pro
gram. I raderna 170-810 väljs antingen fas 
eller förstärkning för plotting ; fas om K=2 
och förstärkning om K=3 (sidan 2 resp 3). 

Därefter skriver Jl-~lingan (rad 820 t o m 
1040) ut varje kurvrad (63 inkrement) i 21 
sektioner. Varje sektion omfattar tre ink re
ment. På rad 830 definieras hjälpvariabeln 12 
så, att om den aktuella punkten på kurvan 
faller i första, andra eller tredje inkrementet 
i en sektion, antar 12 värdet O, l eller 2 respek -
tive. Om J =2 skriver rad 870 en punkt (aste
risk) på kurvan i det tredje inkrementet ; om 
12= l skriver rad 900 en punkt i det andra 
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nings- och faskarakteristikor för kretsen i 
fig 1. Programmet följer de allmänna rikt-

• linjer som ges i tab 2. 

inkrementet och om 12=0 skriver rad 920 en 
punkt i det första inkrementet. Om 12 är 
större än 2 eller mindre än O, kommer en 
punkt i koordinatsystemet (ett plustecken) 
att skrivas eller också skrivs inget tecken alls 
i ifrågavarande sektion. Detta ombesörjs av 
raderna 940-1030. Det semikolon som föl
jer efter varje PRINT-instruktion (rad 870, 
rad 900 osv) instruerar datorn att fortsätta 
skriva på samma rad i stället för att börja på 
en ny rad för varje sektion. Den sista PRINT
instruktionen (rad 1070) för varje rad är fre
kvensvärdet vilket inte följ s av något semi
kolon. 

I raderna 940-960 avgörs var koordinat-

systemet ("plustecken") skall skrivas ut. Om 
man räknar antalet punkter på kurvan i fig 
2b, finner man att koordinatpunkter före
kommer i första, fjärde, åttonde, elfte, arton
de och tjugoförsta sektionerna. Koordinat
punkterna återfinns i första inkrementet av 
åttonde och artonde sektionerna, i andra in
krementet av första, elfte och tjugoförsta sek
tionerna, samt i tredje inkrementet av fjärde 
och fjortonde sektionerna. I rad 940 blir (J1 
+ 7)/l0 ett heltal, eftersom JI =3 eller 13 
(dvs i fjärde och fjortonde sektionen). Där
för innehåller rad 940 och de två följande ra
derna tillräckligt med information för att an
ge var punkterna skall placeras på kurvan. 



BILLIG DATAKRAFT MED 
TIDSDELNING 
Time-Sharing Service är, liksom telefon- och 
el-abonnemang, baserade på de i' verklighe
ten utnyttjade tjänsterna. Man betalar såle
des endast för den reella tid som man utnytt
jar systemet. Beräkningstiden mäts i sekun
der och redovisas på terminalen efter varje 
beräkning. 

Flera olika tidsdelningssystem finns för 
närvarande på den svenska marknaden, 
bland dem Honeywell Bull Time-Shar
ing Service. Deras anläggning i Stockholm, 
som betjänar kunder i Sverige, Norge och 
Finland, omfattar fn ett GE275- och ett GE-
265-system. Sejig 4. GE-265-systemet består 
aven kommunikationsdator DA T ANET 30 
och en GE235, utrustad med bl a extra arit
metisk enhet, skivminne och bandstationer. 
Ett system av denna typ kan samtidigt be
tjäna 40 abonnenter av totalt 120. 

Eftersom två datorer ingår i systemet, an
vänds även två operativsystem. Operativsy
stemet i en dator är ett program som stän
digt övervakar och "automatiserar" maski
nens arbete, l ett system, som består av två 
varandra oberoende datorer, är "konflikter" 
ofrånkomliga. Operativsystemen i de båda 
maskinerna är dock så utvecklade att om 
programmet i GE-235 skulle förstöras, sker 
automatisk omladdning utan att "trafiken" 
störs, 

Vid utformningen av operativsystemet i 
DATANET 30 (Executive) har man tagit 
hänsyn till att det vanligtvis är en människa 
som skall "konversera" med datorn. Resul
tatet har blivit ett tekniskt avancerat system, 
som är lätt alt handha, 

Datoranläggningen är ansluten till telenä
tet via telefonledningar, vilka ingår i ett 
gruppnummer. 

l tidsdelningscentralen "loggas" fortlö
pande "trafiken" i datorerna. Varje anrop 
noteras på driftjournalen med kundnum
mer, terminalidentifikation, användningstid 
m m. Loggen arkiveras dag för dag och är ay 
stort värde vid olika typer av uppföljningar. 

Ansl utn i ngsavg if t 
Anslutningsavgiften för ett abonnemang på 
Honeywell Bull :rime-Sharing Service är 
750 kr, oavsett antalet terminaler. För 
denna summa erhålls dessutom bia beskriv
ningar över och handledningar i alla stan
dardprogram, sk User's Guides, som i vissa 
fall innehåller lärokurser i ämnet, samt 
handböcker för BASIC, "Time-Sharing FO R
TRAN", "Darthmouth ALGOL", "Editing 
Command s" och "Time-Sharing System 
Manual". Abonnenten får också rätt till ut
bildning i BASIC och hjälp med utforman
det av de första programmen. 

I abonnemanget ingår också ett allmänt 
programbibliotek med flera hundra pro
gram. Programmen i detta bibliotek är per
manenta och kan endast "kallas ut". Modi
fiering och radering kan därför inte göras 
från en användarterminal, men däremot kan 
man i vissa fall anropa ett biblioteksprogram, 

ge det en egen benämning och få program
met kopierat till sitt eget programbibliotek. 
På detta sätt kan man göra egna modifiering
ar och tillägg även i standardprogrammen. I 
biblioteket ingår t ex undervisningsprogram
met TUTOR, som består av 35 program
block för undervisning i BASIC, samt stan
dardprogram som ACNET$ (ett analys
program för linjära växelströmskretsar), 
DCNET$ (program för linjära likströms
kretsar) samt CYDEL$, som omvandlar en 
st järn koppling till ett deItanät och omvänt. 
Samtliga dessa program är skrivna i FOR
TRi\N. 

Terminaltid 
Som tidigare nämnts betalar abonnenterna 
endast för den kapacitet som i verkligheten 
utnyttjas. I det nuvarande systemet ligger 
terminaItid och "maskintid" (CPU-tid) till 
grund för debiteringen. Terminaltiden bör
jar mätas från det ögonblick kunden identi
fierar sig med "User Number". Tidmätning
en utförs kontinuerligt till dess datorn mot
tar något av orden HELLO, BYE eller 
GOOD BYE. Avgiften för denna terminal
tid är 95 kronor. 

program oftast blir effektivare i ALGOL el
ler FORTRAN. Kompileringstiden för ett 
ABASIC-program är kortare än för ett BA
SIC-program. Det sistnämnda är i sin tur 
snabbare än FORTRAN- och ALGOL-pro
grammen. Vid korta körningar spelar kom
pileringstiden ofta en väsentlig roll . 

Lagringskostnader 
Data och program kan lagras antingen in
ternt i ett skivminne eller externt på hålrem
sa, Skivminnet är disponerat i spår med sek
torer om 1536 alfanumeriska tecken. Må
nadshyra för en dylik sektor är 14 kronor. 
Vanligen lagras enbart program. 

SEKRETESSKYDD 
För åtkomst till systemet fordras bl a' att an
ropet görs från en terminal vars anropsnum
mer finns registrerat i centralen. Datorn be
gär dessutom att användaren legitimerar sig 
med en kod, som består aven grupp bokstä
ver och siffror. Olika användare av samma 
terminal kan också sekretesskydda sina pro
gram genom att använda hemliga lösen
o~. D 

Fig 4. Datacentralen vid Honeywell Bull AB i Stockholm betjänar via telefonnätet time
sharing -abonnenter i Sverige. Norge och Finland, Dessa båda 'datorer av typ GE-265 och' 
GE-275 arbetar obemannade dygnet om. 

CPU-tid 
När det gäller CPU-tiden mäter man da
torns arbetstid i sekunder, dvs den tid cen
traldatom varit sysselsatt med kompilering 
och exekvering av program. Relationen mel
lan terminaltid och CPU-tid varierar mellan 
2 och 10 %, beroende på programmets art. 
En sekunds utnyttjande av datorn kostar 40 
öre, vilket ger en total timkostnad av mellan 
115 och 225 kronor. I medeltal ligger total
kostnaden närmare det lägre värdet. vanligt
vis omkring 140-150 kronor. Som exempel 
kan nämnas att en multiplikation med dub
bel precision i flytande räkning tar ca 30 mik
rosekunder. Med GE265-systemet kan ope
rationstiden göras mycket kort tack vare en 
extra aritmetisk enhet. 

En faktor som kan påverka CPU-tiden 
är valet av programmeringsspråk. Enklare 
program bör skrivas i ABASIC (Advanced 
BASIC) medan komplicerade beräknings-
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Elektroni·k i Norrbotten? 

Norrlandsfondens styrelse bevil
jade för någon tid sedan ett anslag 
för utredning av möjligheterna att 
lokalisera elektronikindustri till 
främst Norrbottens inland. Utred
ningsarbetet sköts av tekn lic P O 
leine, Adelta AB och ing Kjell 
Jeppsson, Sifu Elektrol")ik, som 
här ger några aspekter på frågan. 

terligt har tanken på elektronikproduktion i 
dessa landsändar aldrig på allvar diskuterats. 
Sedan Norrlandsfonden på initiativ av 
landshövding Ragnar Lassinatti ställt medel 
till förfogande för en utredning av möjlighe
terna till lokalisering av elektronikindustri, 
har nu under ett par månaders tid den indu
striella miljön kartlagts. Arbetet - som av 

Fig 1 . Denna kameramanöverapparat för medelhastighetskameror har utvecklats helt vid 
Sifus Luleålaboratorium. Den används vid fotograferingen av raket- och robotstarter vid 
RFN:s robotbas i Vidsel. Produktion av tio enheter pågår. 

D D Under I 960-talet har bl a lokaliserings
politiska frågor skjutits i förgrunden. Man 
har alltmer allvarligt börjat begrunda kon
sekvenserna av utflyttningen från de tradi
tionella skogslänen, där huvuddelen av in
dustriverksamheten varit baserad på trä och 
malm. I dag är exempelvis Norrbotten och 
Västerbotten allvarligt skakade - om ut
flyttningen ökar i samma takt som hittills 
kommer. länets befolkningssiffra att minska 
med ytterligare ca 50000 personer under den 
nä rmaste tioårsperioden. 

Statsmakterna har satsat stora summor i 
den på LKAB:s malm grundade verksamhe
ten vid Norrbottens Järnverk i Luleå, vilken 
beräknades få stora sekundäreffekter på me
tallbearbetningsindustrin. Dessa sekundär
effekter har till stor del uteblivit. Det norr
bottniska näringslivet lider nu aven så svå r 
slagsida, att man snart sagt när som helst 
kan befara kantring. Det räcker med baisse 
på världsmarknaden för stå l eller massa för 
att förverkliga en hotande katastrof. 

ELEKTRON I KPRO DU KTlON 
MÖJLIG 
Av okänd anledning har man i diskusionen 

kring Norrlands näringsliv i stor utsträck
ning glömt bort den lätta industrin, och ve-
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tidsskäl avsiktligt begränsats så mycket som 
möjligt .- har fortskridit så långt att man nu 
kan dra några försiktiga slutsatser : 
• Det är under vissa betingelser möjligt att 

med bibehållen lönsamhet producera 
elektronikdetaljer i Norrbotten. 

• En lokalisering av ett antal industrier 
inom områdena precisionsmekanik och 
elektronik till en begränsad räjong skulle 
tjäna till modell vid liknande lokalise
ringsförsök inom andra tekniska disci
pliner. 

• Det våldsamma tryck på företagen, som i 
Mälarregionen orsakas \lV lokalbrist, bo
stadsbrist, svårigheten att få och behålla per
sonal etc, existerar knappast i Norrbotten. 
Enda undantaget utgörs såvitt man kan finna 
av Luleå stad. Dessa positiva faktorer kan 
till stor del väntas kompensera de något be
svärligare kommunikationsförhållandena. 

ETT ARS UTVECKLING 
Under det gångna året har det trots allt skett 
en del i norr. Statens institut för företagsut
veckling (SIFU, tidigare SHI) har till Luleå 
lokaliserat ett fullt utrustat elektroniklabo
ratoriulIl med syfte att biträda industrin. La-

boratoriet, som sysselsätter två ingenjörer, 
har varit i arbete ett år och har under denna 
tid kunnat hjälpa till att ta fram ett antal nya 
produkter. Man har vidare bl a skräddarsytt 
viss mätutrustning för övervakning av del av 
processen i ett pappersbruk och utvecklat en 
manöverapparat för . medium-speedkameror 
åt robotbasen i Vidsel. En elektronikkonsult 
har placerats i Skellefteå och man räknar 
med att i en nära framtid öppna ett nytt la
boratorium i Sundsvall-Härnösandsområ
det. 

Frön till nya elektronikindustrier har såtts. 
I Kiruna arbetar två företag, Mediateknik 
AB och Elektro-Diesel med utveckling av 
delvis helt nya produkter. I Luleå startade 
för knappt ett'å r sedan AbeIko. I samma stad 
finns sedan några år tillbaka Lugab, som bl a 
utvecklat analogimaskinen Janus för under
visningsbruk. I Skellefteå , slutligen, kon
strueras och produceras bl a kommunika
tionstekniska hjälpmedel för industrin. 

Den första delrapporten i utredningen har 
nyligen avgivits till Norrlandsfonden. Den 
upptar huvudsakligen tesultatet aven inven
tering av befintliga "servicefunktioner", dvs 
möjligheterna till kommunal service, före
komsten av plåtbearbetningsverkstäder, lac
keringsindustrier osv. 

BEHOVSINVENTERING 'pAGAR 
Arbetet med utredningen inriktas nu på 
etablerandet av kontakter med företag i Syd
och Mellansverige, som dras med något av 
följande problem: 
• Har akut eller väntat behov av att lägga 

ut "Iegoarbete'~ , 

• Har sådana svårigheter vad gäller lokal
anskaffning, rekrytering av personal eller · 
kapital anskaffning för investeringar, att 
en utlokalisering av hela företaget eller 
delar därav kan bli aktuell" inom de när
maste åren. 
Syftet med denna behovs.inventering är att 

i mån av möjlighet hjälpa sådana företag 
med förmedling av legoarbete, kontakter på 
läns- och kommunplanet etc, så att en loka
lisering kan ske på ett från företagens och 
samhällets synpunkt optimalt sätt. Detta ger 
möjlighet att för framtiden undvika det slags 
kommunala "huggsexa", som hittills tyvärr 
varit alltför vanlig. 

Utredarna tar gärna emot förslag under 
adress c/o Si/u Elektronik , Maria Skolgata 
83, 11652 Stockholm. 

Det skulle dessutom vara värdefullt, om 
elektronikfolk äntligen började ta del i den 
pågående lokaliseringsdebatten. Det måste 
finnas många synpunkter och erfarenheter, 
som genom en saklig debatt i exempelvis 
Elektronik kunde föras fram till dem som 
makten haver. D 



Revolution i sätteriet: 
Elektronik i stället tör gjuteriteknik 
av MAGNUS EKMAN, AB Gust. Carlsson & Co 

De mekaniska rad- och typsätt
ningsmaskiner som infördes på 
1880-talet för att möjliggöra 
snabb sättning av stora textmas
sor håller nu på att trängas ut av 
elektronisk-fotografisk utrust
ning. I stället för att istilmetall 
gjuta textrader som sedan sätts 
samman till spalter och sidor. 
exponerar man bokstäver och 
tecken på film och framställer 
därefter tryckplåtar sedan film
stycken med text och bilder sam
manställts. monterats. till kom-

' pletta sidor. Elektronik m fl av 
Fackpressförlagets tidskrifter 
framställs numera enligt denna 
metod. 

UDK 681.616 .7 

D D Vid sättning av text som skall tryckas 
använde man från början så kallad hand
sättning, vilket gick till så att en person ma
nuellt satte ihop bokstavstyper till ord och 
rader. Detta förfarande, som av förklarliga 
skäl tog mycket lång tid, har successivt om 
än mycket långsamt ersatts med början år 
1885 när den första mekaniska sättmaskinen 
konstruerades. (Viss manuell sättning före
kommer dock fortfarande). Sättmaskinen 
består av ett eller flera magasin som innehål
ler omkring 90 st tecken vardera, vidare en 
klaviatur liknande den som finns på en skriv
maskin och en gjututrustning som gjuter de 
rader sättaren har satt. 

Karakteristiskt för text i tidningar och 
böcker är att avstånden mellan olika tecken 
är olika stora till skilln'lld från skriften hos en 
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vanlig skrivmaskin där avståndet mellan 
tecknen är lika stora. Anledningen till att 
man gjort tecknens inbördes' avstånd olika 
stora är att det typografiska utset;ndet och 
läsbarheten på så sätt förbiittras. Raderna i 
en spalt eller på en sida är vidare sinsemellan 
lika långa, vilket åstadkommes dels genom 
att man gör avståndet mellan orden olika 
stora i olika rader men lika stora i samma 
rad, dels genom att man avstavar sista ordet 
om ~vståndet mellan orden i raden utan av
stavning skulle bli för stort eller för litet. 

Bokstävernas storlek och utseende (typ
snitt) kan variera. Ett visst typsnitt kan inne
hålla raka tecken och lutande tecken (kursi
va). Vidare brukar de raka tecknen före
komma i olika tjocklekar: man talar om 
magra, normala, halvfeta och feta tecken. 
Varje typsnitt, av vilka det finns hundratals 
olika, förekommer även i olika storlekar 
(grader eller punktstorlekar). Medan en tid
ning kan klara sig med fyra olika typsnitt 
och fyra olika punktstorlekar kan 'en an
nonsbyrå använda sig av ett 40~tal olika typ
snitt i 7 olika punktstorlekar. 
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Fig 2. Räknande perforator med stansenhet. 

INGANGSMATERIAL 
Till fotosättningsmaskiner och även till en 
del typer av mekaniska sättmaskiner använ
der man hålremsa eller magnetband som in
gångsmaterial. Hålremsan utgörs med några 
få undantag av 6-,8- eller 15-hålsremsa. Den 
vanligaste pappersremsan är den standardi
serade 6-hålsremsan,fig 1 (TTS-remsa), som 
bl a TT använder för att överföra radiopro
gram, dragningslistor, idrottsresultat m m 
till tidningar i Sverige. Av magnetbanden är 
de vanligaste 7- resp 9-kanals. 

FRAMSTÄLLNING AV REMSA 
Vid framställning av remsa använder man en 
speciell skrivmaskin, perforator, som stansar 
en hålremsa i stället för att producera text. 
(Vissa perforatorer kan dock göra båda de
larna.) Man måste på ett eller annat sätt kun-
na beräkna radlängden för att kunna avsluta 
eller avstava varje rad på rätt sätt, och denna 
beräkning kan ske antingen i en s k räknande 
perforator eller med hjälp av dator. Använ-~ 
der man dator för avstavning och avslutning,.. 
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Fig 1. Standardiserad 6 -kanals pappersremsa för styrning av fotosättningsmaskiner. 
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kan perforatorn vara aven enklare, icke räk
nande typ. 

Räknande perforatorer 
Inom den grafiska industrin används längd
måtten cicero och punkter, (12 punkter=en 
cicero=4,SII mm). På räknande perforato
rer, se fig 2, kan man ställa in den radlängd 
mätt i cicero, som är aktuell. Perforatorn är 
vidare försedd med en " programmeringsen
het" som innehåller bredd värdena på det 
typsnitt och den punktstorlek man skriver i. 
För varje tecken som stansas på remsan sub
traherar man breddvärdet hos tecknet från 
hela radens värde, som ställts in på rad
längdsräknaren. Vidare kommer även ett 
bestämt breddvärde att subtraheras från 
radlängden när koden för ett ordmellanrum 
stansas. Breddvärdet på ordmellanrummet 
är beroende av punktstorlek och typsnitt. 
Hur mycket man har kvar av raden indikeras 
hela tiden med hjälp aven skala och när rad
längdsräknaren hunnit nästan till noll indi
keras detta dessutom exempelvis av att en 
lampa tänds. Skulle man överskrida rad
längden kan man inte stansa den speciella 
kod som indikerar att raden är slut, varför 
man får backa, varvid radlängdsräknaren 
"räknar baklänges". När detta är gjort rade
rar man ut de övertaliga tecknen genom att 
stansa hål i samtliga positioner över rem
sans hela bredd samt avslutar eller avstavar 
raden. 

Icke räknande perforatorer 
Perforatorer av icke räknande typ framstäl
ler s k "idiotremsa ". Här behöver man inte 
hålla reda på när raden är slut och perfora
torn är därför inte försedd med räknekret
sar, indikeringssystem för rad längden eller 
"programmeringsenhet" för breddvärdena. 
Man matar i stället en dator med remsan och 
låter datorn, i vilken breddvärdena på det 
aktuella typsnittet och punktstorleken är lag
rade, stava av texten och lägga till den speci
ella kod som behövs för att indikera radslut. . 

Magnetband 
Magnetband framställs för närvarande ute
slutande i datorer. Under utveckling är dock 
"perforatorer" som i stället för pappersrem
sa använder magnetband. 

FOTOSÄTTNINGSMASKINER 
Fotosättningsutrustningar kan liksom dato
rer uppdelas i olika generationer. Första ge
nerationens maskiner utgör i princip meka
niska sättmaskiner med p4byggd kamera, 
medan andra generationens är uppbyggda 
enligt ett elektroniskt-optiskt-mekaniskt sy
stem. Tredje generationens utrustningar kan 
knappast längre kallas maskiner, eftersom 
de är uppbyggda med katodstrålerör och så
ledes är helt elektroniska. 

Roterande trumma eller skiva 
och blixt 
De fotosättningsmaskiner som tillhör andra 
generationen använder sig aven trumma el
ler skiva av glas på vilka tecknen från olika 
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Fig 3. Teckenskiva för fotosättningsmaskiner med roterande teckenskiva . 

LINSKARUSEll TECKENSKIVA 

TECKENVAGN 

URLADDNINGSRÖR 

FÖNSTER 

Fig 4 : Exempel på optiskt system för fotosättningsmaskiner med roterande teckenskiva. 

typsnitt är fotograferade. Antalet olika typ
snitt på trumman/skivan är beroende av vil
ket fabrikat man har. Vanligtvis finns det 
åtta olika snitt. Funktionssättet är principi
ellt detsamma antingen man har skiva eller 
trumma, varför endast utrustningar med ro
terande skiva skall beskrivas. Skivan, som är 
8 tum (ca 20 cm) i diameter, sefig 3, roterar 

med en hastighet av 600 r/m. Framför skivan 
är placerat ett urladdningsrör, se fig 4, med 
urladdningstid I ilS. l den optiska stråIgång
en är placerat ett linssystem med vars hjälp 
man kan förstora eller förminska tecknen på 
skivan. Genom att stansa olika koder i rem
san kan man välja vilket typsnitt och vilken 
förstorings- eller förminskningsgrad man 



vill ha. När det mot remsans stansning sva
rande tecknet befinner sig i den optiska strå 1-
gången, vilket avgörs av kommutatorn (till 
höger på ritningen), urladdas urladdningsrö
ret. Kommutatorn anger bara i stora drag 
att rätt tecken finns i den optiska stråIgång
en, och för att exakt bestämma när urladd
ningsröret skall aktiveras låter man detta 
styras aven fotocell, vilken känner av de re
ferensmarkeringar för varje tecken som finns 
pä teckensivan. 

När ett tecken har fotograferats förflyttar 
sig bokstavsvagnen en sträcka motsvarande 
det breddvärde tecknet har. Information om 
tecken bredden finns på den stansade rem
san. När en rad har blivit fårdigfotograferad 
matas filmen f~am ett bestämt stycke och 
nästa rad påbörjas. 

Det finns även fotosättningsmaskiner 
med roterande trumma, vilka i stället för att 
få teckenbreddinformationen från remsan 
har den lagrad under tecknet på bokstavs
trumman. Hastigheten för maskiner med ro
terande trumma eller skiva är beroende av 
fabrikat men varierar mellan 10 och 70 tec
ken/sekund. 

Utrustning med vilande tecken
skiva 
Dessa maskiner tillhör även de andra gen.e
rationen, men använder, i stället för en rote
rande trumma eller skiva, en stillastående 
bokstavsskiva och en kontinuerlig ljuskälla 
(xenon-lampa). Denna bokstavsskiva är 
monterad i en hållare som innehåller fyra 
utbytbara bokstavsskivor, se fig 5. Ljuset 
passerar här hela bokStavsskivan. Med ett 
system av prismor, som styrs av stegmotorer 
(0-180-0 grader) väljer man ut det tecken 
som korresponderar med den stansade ko
den. I den optiska strålgången är placerat ett 
linssystem med vars hjälp man kan förstora 
tecknen på bokstavsskivan två eller fyra 
gåoger. Som framgår av fig 5 böjer man av 
strålgången med hjälp av prismor innan den 
når bokstavsvagnen, vilken liksom i det tidi
gare beskrivna systemet rör sig en längd mot
svarande det valda tecknets breddvärde. När 
bokstavsvagnen har förflyttat sig påverkas 
en slutare i den optiska strålgången och 
tecknet fotograferas. 

I dessa maskiner finns teckenbreddvärde
na lagrade i en programmeringsenhet liksom 
i de räknande perforatorerna. Dessa pro
grammeringsenheter är utbytbara för att 
motsvara de typsnitt och punktstorlekar som 
används av maskinen. Hastigheten hos dessa 
maskiner är 15-40 tecken/sekund. 

Utrustning med katodstrålerör 
och elektronisk avsökning av . 
matris 
I utrustningar som tillhör tredje generatio
nen använder man sig av ett katodstrålerör, 
vilket avsöker en viss del aven bokstavsski
va, sefig 6. På katodstråleröret kan olika po
sitioner (rasterpositioner) väjas, varvid olika 
tecken på bokstavsskivan avsöks. Ljuset 
som passerar genom bokstavsskivan (teck
nen på skivan är genomskinliga) indikeras 

av fotomultiplikatorer vilkas utgångssignal 
styr ett annat katodstrålerör. Ljuset från 
detta katodstrålerör träffar bokstavsvagnen, 
som rör sig kontinuerligt, varvid en bokstav 
kommer att tecknas på filmen. Flera olika 
sätt att bestämma bokstavens bredd finns. 
Denna kan bestämmas genom att man vari
erar antalet avsökningslinjer eller avståndet 
mellan linjerna eller genom en kombination 
av dessa två sätt. Man kan även på bokstavs
skivan ha indikering för hur stor bredd det 
aktuella tecknet skall ha. Utrustningar, som 
inte har någon bokstavsvagn utan där hela 
raden skrivs ut på ett katodstrålerör, finns 
även. (Se art på sid 67.) Hastigheten hos des
sa utrustningar är mycket hög, från 180 tec
ken/sek till 10000 tecken/sek. 

Utrustning med katodstrålerör 
och elektroniskt lagrade tecken 
I fotosättningsmaskiner som inte har tecken
skiva används digitalt lagrad teckeninforma
tion. Här utnyttjar man ett katodstrålerör 
vars stråle styrs i X- och Y-led för att bygga 

~ ____ Li_n-,s~ystem 

upp ett tecken. För att forma ett tecken an- ' 
vänds, liksom vid avsökning aven tecken
skiva, linjer med packningstäthet upp till 500 
linjer/cm. I allmänhet införs mellan katod
stråleröret och filmen ett optiskt system som 
förminskar de på katodstråleröret framställ- . 
da tecknen. Detta görs för att man skall få 
tillräcklig upplösning på filmen . 

För att styra en fotosättningsmaskin med 
digitalt lagrade tecken fordras en dator med 
stort minne. Som exempel kan nämnas att 
för att lagra fyra typsnitt om vardera 94 tec
ken i nio olika punktstorlekar fordras ett 
minne på 16384 - 16 bitars ord. Dessutom 
fordrar även avstavningen och styrningen ett 
minne. I samtliga dessa maskiner används 
magnetband och datorer för inmatning. Det
ta för att hastigheten, omkring 10 000 tecken/ 
sekund är så hög att något annat ingångsma
riai inte är lönande. 

lINOTRON 505 
Fotosättningsmaskinen Linotron 505 är upp
byggd med katodstrålerör och tillhör således .... 
tredje generationeR. Utrustningen är uppde- ~ 

Teckenskiva 
Xenon-lampa 

Kondensor ~ 
~ 

Fig 5. Exempel på optiskt system för fotosättningsmaskiner med stillastående tecken
skiva. 

Avsökningskatodstrålerör 

Riktning för 
rasterljus 

Fotokotodstrålerör 

Lins
system 

Bokstovs- Foto-
skiva multiplikatorer 

KoUimator Gitter FotoceU 

Fig 6. Exempel på optiskt system för fotosättningsmaskiner med katodstrålerör och 
avsökning av teckenskiva. 
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Teckenkoder 

Bokstav5'll idd 

Punktstorlek 

Fig 7. Förenklat blockschema för fotoenhet 
i Linotron 505. 

lad i olika grundenheter, var och en friståen
de från de övriga, nämligen perforeringsen
het, fotoenhet och styrenhet. Dessutom till
kommer remskorrigeringsenhet och magnet
bandstation. Som ingångsmaterial används 
8-kanals hålremsa eller 7- alternativt 9-ka
nals magnetband , men man kan .även med 
sQeciell tillsatsutrustning använda sig av 6-
kanals ITS-hålremsa. Man har möjlighet att 
välja mellan två olika upplösningar hos tex
ten, nämligen 255 linjer/cm eller 510 linjer'; 
cm. Hastigheten, som givetvis är beroende 
av om den högre eller lägre upplösningen an
vänds, är vid den lägre upplösningen om
kring 170 tidningsrader/min. 

Perforeringsenhet 

Till Linotron 505 kan anslutas upp till 15 
perforatorer. Man använder sig av räknande 
perforatorer som genom ett tidsdelningssy
stem hämtar det aktuella tecknets breddvär
de från ett kärnminne i styrenheten. Härige
nom slipper man att till samtliga perforato
rer ha separata "programmeringsenheter" 
för t<;ekenbreddvärdena. Varje rad som per
foreras har i början ett fyrsiffrigt radnum
mer, vilket bl a används vid korrigeringar av 
remsor. Därefter följer texten och i slutet av 
raden de speciella koder SOI11 talar om rör 
styrenheten att raden är slut. I dessa koder, 
Line Length Remainder (LLR), finns angivet 
hur mycket som är kvar av rad längden när 
samtliga i raden stansade teckens och ord
mellanrums bredd värden är fråndragna . 
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bokstavsskivo med bokstavsskivo i centrum 

Vilken 

Denna uppgift måste styrenheten ha för att 
kunna räkna fram det exakta värdet på ord
mellanrummen så att hela spalten får jämn 
vänster- och högerkant. På remsan kan na
turligtvis även stansas koder för maskin
funktioner, radavstånd, punktstorlek mm. 

De speciella radnummerkoderna samt rad
slutskoderna stansas i en sekvens om elva ko
der vid nedtryckning av radslutstangenten på 
perforatorn. Samtidigt som detta sker ste
grac radnummerräknaren upp ett steg. 

Fotoen heten 
I fotoenheten, som är uppbyggd med diskre
ta komponenter för den analoga styrningen 
och Philips Combi Blocks för den digitala 
styrningen använder man som inledningsvis 
nämndes två "katodstrålerör, ett för avsök
ningen av teckenskivan och ett för uppbygg
naden av tecknen. Dessutom finns en tecken
vagn, se.fig 7. 

På teckenvagnen som rör sig med en kon
tinuerlig hastighet av 18 cm/s framåt och 71 
cm/s bakåt är fäst en glasskiva (gitter) med 
linjer, som har ett inbördes avstånd av 0,04 
mm. Med optisk dubblering av de pulser 
som erhålls från detta gitter fås en pulsfre
kvens på 9,0 kHz. Dessa pulser, som styr he
la maskinfunktionen, sänds till styrenheten. 

I maskinen finns fyra teckenskivor. Dessa 
är uppdelade i 16 kvadranter, som vardera 
innehåller 16 st tecken, se.fig 8. På avsök
ningskatodstråleröret finns möjligheter till 
16 olika avsökningspositioner (rasterpositio
ner) och med hjälp av ett linssystem placerat 

Radavstånds
pulser 

J1J1M 

Gitterpulser 

1IMII. 

mellan katodstråleröret och teckenskivan 
kommer en rasterposition att avsöka ett tec
ken i varje kvadrant. Bakom bokstavsskivan 
finns 16 fotomultiplikatorer placerade mitt 
för var och en av de 16 teckenkvadranterna. 
Dessutom finns även ett linssystem mellan 
teckenskivan och fotomultiplikatorerna. 
Man kan således med 16 rasterpositioner och 
16 fotomultiplikatorer avsöka 256 tecken. 

Teckenkoderna, som omfattar 10 bitar, 
och som kommer från styrenheten, lagras i 
teckenminnet under själva avsökningen. Två 
bitar används för växling av teckenskivor. 
De fyra utbytbara teckenskivorna är fästade 
i en karusell som drivs aven motor på vars 
axel en kodskiva är fäst. Utgångssignalerna 
från kodskivan jämförs med vald teckenski
va och vid behov växlas skivan. 

En bit ansluts direkt till kretsen för val av 
fotomultiplikatorer. De övriga sju bitarna 
omvandlas innan fyra bitar sänds till kretsen 
för rasterposition och tre bitar till kretsen för 
val av fotomultiplikatorer. Anledningen till 
att man omvandlar 7 av 10 bitar innan de 
sänds vidare är att man av fabrikationsmäs
siga skäl vill ha ett standardutseende på tec
kenskivornas två mittsektioner (126 tecken). 

Avsökning 

När "rätt rasterposition och fotomultiplika
tor är våld skall själva avsökningen påbö~
jas. Eftersom det inte går att placera rastret 
exakt i rätt läge, beroende på . uppvärm
ningsdrift och långtidsdrift hos komponen
ter, låter m,an den första rasterlinjen svepa 



Fig 8. Teckenskiva för Linotron 505. 

både i X- och Y-led tills den korsar den ver
tikala referenslinjen före det valda tecknet på 
teckenskivan. Därefter rätas rasterlinjen 
upp. Avståndet mellan två rasterlinjer be
stäms av den teckenbredd man önskar, och 
antalet rasterlinjer bestäms av det valda 
tecknets breddvärde som finns lagrat i kärn
minnet i styrenheten. När rätt antal raster
linjer har avgetts sänds inga ytterligare pul
ser från styrenheten till fotoenheten förrän 
nästa rasterposition och fotomultiplikator, 
dvs nästa tecken, valts. 

Eftersom vissa rasterpositioner används 
mera än andra' mattas ljusintensiteten hos 
dessa. Detta kompenseras genom att man 
framför katostråleröret placerat en avkän
ningsanordning som styr ljusintensiteten på 
rasterlinjerna . 

FOTOKATODSTRALERÖRET 
Samtidigt som en rasterlinje startas på av
sökningskatodstråleröret startas en linje på 
fotokatodstråleröret. Detta gäller alla ras
terlinjer utom den första, somju används för 
att.placera rastret i rätt position. Längden på 
linjen är beroende av hur höga man önskar 
att tecknen skall vara. Linjen kommer att 
vara släckt utom när rasterlinjen passerar ge-

nom teckenskivan, som avkänns av fotomul
tiplikatorn. Den videosignal som erhålls 
från fotomultiplikatorn tänder resp släcker 
linjen på fotokatodstråleröret. Varje linje är 
placerad på samma plats på röret , men efter
som teckenvagnen för varje rasterlinje för
flyttas 0,04 mm kommer det valda tecknet 
att byggas upp på filmen. Framför katodstrå
leröret är även här monterad en avkännings
anordning, vilken styr ljusintensiteten på rö
ret. 

När en rad är fårdigsatt matas filmen fram 
ett bestämt stycke med hjälp aven stegrnotor. 
Antalet pulser till stegmotorn och därmed 
filmframmatningens längd bestäms av st yr
enheten. 

Teckenvagn 
För att alla rader skall starta på samma 
ställe måste man indikera när teckenvagnen 
passerar en bestämd position. Först 'därefter 
kan man börja avsöka de valda tecknen, vil
ket sker med hjälp av fotoceller. 

Styrenheten 
Styrenheten, sOm i huvudsak är uppbyggd 
med integrerade kretsar ur Texas SN 73-
serie, har hand om beräkning av ordmellan-

rum, lagring och beräkning av teckenbredd
värden, 'kontrollfunktioner mm. 

Läsaren 
Vid användning av åttakanals pappersremsa 
som ingångsmedium används en optisk läsa
re med hastigheten 250 koder/sek. För att 
erhålla informationen från remsan i rätt 
ögonblick använder man sig av matningshå
len, de små hålen i remsan, för att " stroba" 
informationen under läshuvudet. 

Läsaren kan förutom som ingång för pap
persremsa användas för att mata breddvär
desinformationer till kärnminnet. Mer om 
detta senare. 

Från läsaren sänds kodinformationen till 
ett av två ultrasonic-minnen, sejig 9. När en 
textrad är lagrad i del ena minnet växlas 
minnena automatiskt och nästa rad matas in 
i det andra minnet. På detta sätt kommer ett 
av minnena alltid att vara fullt och maskinen 
slipper vänta på information från läsaren. 

Ultrasonic Delayline 
Den första raden som matas in i maskinen 
lagras i minnet B och nästa rad lagras såle
des i minnet A. Den 8-bitars parallellkod 
som erhålls från läsaren och som represente
rar ett tecken eller en maskinfunktion matas 
in i skiftregister l , sejig JO. När informatio
nen är lagrad i registret klockas detta med 
frekvensen 500 kHz och 8-bitarskoden ma
tas i serieform in ifördröjningsledningen. 
Denna kod kommer 3,2 ms senare att matas 
in i skiftregister II (grind B är stängd), vilket 
klockas kontinuerligt med samma pulser 
som man använder när information skall 
klockas ut från register I. Koden kommer 
således att vandra runt i minnet med cyk
Iingstiden 3,2 ms. 

4 ms efter det att den första koden mata
des in i register l finns en ny kod lagrad i 
registret. För att klocka in denna kod i rätt 
ögonblick känner man av när r~gister II blir 
tomt omedelbart efter att ha innehållit infor
mation, varvid man klockar in koden från 
register I. Således kommer man att ha hela 
raden lagrad i serieform i minnet. 

När kopema skall tas ut ur minnet för att 
användas av maskinen låter man pulståget 
passera genom både register l och register II. 
Pulståget från register l kan dock inte nå för
dröjningsledningen därför att grind A är 
stängd. Denna gång känner man av när re
gistret I har information omedelbart efter att 
ha varit tomt och man har i registren den 
kod man är intresserad av. Koden tas ut i 
parallell form från register I. 

Med klockfrekvensen 500 kHz och för
dröjningstiden 3,2 ms är den maximala lag
ringskapaciteten 3,2/0,002= 1600 l-bits ko
der och således 200 8-bitars koder, men då 
man för funktionens skull måste ha ett tom
rum i minnet är maximala antalet 8-bitars 
koder 199 st. 

Kärnmin,net , 
l kärnminnet lagras breddvärdesinformatio
nen för 16 olika typsnitt om vardera 256 tec
ken. För detta åtgår ett minne om 4096 ord. ~ 
vardera om 4 bitar. ". 
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Eftersom man i fotoenheten kan välja mel
lan endast fyra olika typsnitt kan man från 
kärnminnet erhå ll a breddvärdesinformatio
nen för dessa snitt med en adresskod om 10 
bitar, där 2 bitar utgör koden för typsnittet 
och Il bitar koden för det aktuella tecknet. 
På perforatorerna kan man dock skriva med 
vilket som ~elst av de sexton möjliga typsnit
ten och för detta Hndamål åtgår en 12 bitars 
adresskod från perforatorerna. Av denna 
kod utgör 4 bitar typsnittskod och 8 bitar 
teckenkod . 

Tidsdelning 
För att både perforatorerna och fotoenheten 
skall kunna erhålla breddvHrdesinformation 
från samma kärnminne anvHnder man sig av 
ett tidsdelningssystem, som med intervall pa 
20 JlS gör minnet tillgängligt för adresskoden 
från fotoenheten och en gång per 640 JlS gör 
minnet tillgängligt för exempelvis skrivbord 
nr I. 

Beräkningskretsen 
Samtidigt som koderna för de olika tecknen 
och ordmellanrummen i e~ rad matas in i 
lordröjningsledningen matas koden för ord
mellanrummet in i beräkningskretsen för ut
slutning. I slutet pi, den aktuella raden finns 
i hå lremsan uppgift om Line Length Re
mainder. Ä ven denna uppgift matas in i be
räkningskretsen och en division där LLR 
delas med antalet ordmellanrum utförs. Re
sultatet av divisionen lagras i berHknings
kretsen . Varje gång maskinen avkänner ko
den för ett ordmellanrum i den aktuella ra
den hämtas informationen det exakta vHrdet 
på ordmellanrummet från beräkningskret
sen. 

Breddvärdesräknaren 
I breddvärdesräknaren utförs en beräkning 
för att bestämma det a ntal rasterlinjer som 
skall avges för varje tecken. Beroende på vil
ken teckenvidd som manuellt eller från rem
san har valts varierar som tidigare nämnts 
avståndet mellan rasterlinjerna ; vid små 
tecken v id der är avständet större än vid stora 
tecken vidder. I beräkningskretsen utförs 
först en division mellan antalet gitterpulser 
och teckenvidd . Därefter divideras antalet 
erhållna pulser från denna division med det 
aktuella tecknets breddvärde. Utsignalen 
som erhalls när denna division är klar talar 
om fö r fotoenheten att det akt uella tecknet 
har avsökts och att nästa tecken skall börja 
avsökas. 

RIPPLE REGISTER 
Från fördröjningsledningen erhå lls en 8 bi
tars parallellkod, som kan vara en teckenkod 
eller en maskinfunktionskod. Maskinful')k
tionskoderna kan bestå av mer än en kod 
och för att inte förlora tid i maskinen genom 
att bearbeta en maskinfunktion i taget där 
det är möjligt att utföra flera funktio ner sam
tidigt bygger man i "Flag decoder" och 
"Ripple Register Encoder" upp en 12 bitars 
kod, i vilken de olika maskinfunktionerna är 
sammanslagna. Denna 12 bitars kod anvHnds 
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Fig 9. Förenklat blockschema för styrenhet i Linotron 505. 

Skiftregistor n 

KlOCk----t-_L-1._..l..._L-1._...L_L---1_.J puls 

Grind 
B 

Skiftregister I 
Parallelle ingångar 

.-_____ ~A~ _____ ~ 

Klock-
puls -----t....-r--4-.-J-I-r-1...h--4~4,-1.h_-4..-J 

v 
Parallella utgångar 

Fig 10. Förenklat blockschema för " Delay Line Logic" i Linotron 505. 

även vid teckenkoder, dHr 8 bitar Hr tecken
kod och de övriga 4 bitarna Hr maskinkoder. 

Eftersom det maximalt kan ta 3,2 ms att 
erhålla en ny kod från fördröjningsledningen 
och det normalt tar betydligt kortare tid att 
avsöka ett tecken skulle maskinen behöva 
vHnta på nHsta kod om inte Ripple-registret 
var uppbyggt av 4 steg och 12 bitar. Så fort 
det sista steget är tomt matas nästa informa
tion fram och signal sänds till fördröjnings
ledningen om att en ny kod erfordras. Trots 
detta finns det vissa kombinationer av ma
skinfunktionskoder som utförs så snabbt att 
alla fyra stegen i R ipple-registret hinner töm
mas innan ny kod erhålls från fördröjnings
ledningen. Eftersom tecken vagnen rör sig 
kontinuerligt hela tiden skulle nästa tecken i 
raden inte kunna placeras omedelbart efter 
det tidigare och ett mellanrum. i texten skul
le uppstå. För att undvika detta finns en räk
nare som räknar antalet avgivna gitterpulser 
från det bokstavsvagnen lämnar startposi
tionen . Om ripple-registret blir tomt innan 
ny kod har erhållits från fördröjningsled
ningen lagras detta antal pulser i rHknaren 
och vagnen sänds i retur till startpositionen. 
När så sedan ny kod finns i Ripple-registret 
sä nds vagnen ut och antalet avgivna gitter-

pulser jämförs kontinuerligt med det lagrade 
antalet. När antalen är lika påbörjas avsök
ningen av nästa teck~n. 

Kontrollpanel C 
På kontrollpanel C kan bland annat ma
nuellt inställas radavstånd , teckenvidd och 
teckenhöjd. Information om dessa värden 
sänds till resp logikenhet för att därifrån vi
darebefordras till fotoenheten. Det finns 
Hven på kontrollpanelen en radräknare för 
de i början på raden stansade radnumren 
och en räknare som stannar maskinen nHr 
ett valfritt antal rader har rHknats (inställt 
värde). 

Magnetband 
Vid användning av magnetband som in
gångsmateria l ansluts bandIHsaren efter för
dröjningsledningen men före "Flag Deco
der". Ingen kalkylering av ordmellanrum
met kan således utföras, utan man använder 
sig istHlIet av s k fast utslutning, som utförs 
av den dator vi lken framstHlIer magnetban
det. Det begränsade antal koder per rad 
som man har då pappersremsa utnyttjas har 
utökats till I 024 koder/ rad vid användning ' 
av magnetband. D 



Elektronisk teckenlagri ng ger hög 
kapacitet och hastighet 

Elektronisk teckenlagring, eller 
som specialisterna inom bran
schen säger immateriell och digi
tal teckenlagring används i en av 
Siemens och Hell utvecklad ut
rustning för datorstyrd sättning. 
Artikeln behandlar i korthet prin
cipen för teckenlagringen och an
tyder utrustningens uppbyggnad. 

o O Ett mycket avancerat system för dator
styrd sättning har utveck lats av Kiel-företa
get Dr Ing Rudolf Hell i intimt samarbete 
med Siemens AG. 

Utrustningen, som säljs över hela världen, 
finns i ett flertal olika utföranden. I sin mest 
komplexa form består den aven dator med 
in- och utorgan samt en enhet för s k ljus
sättning, sefig l. Datorn används för att sta
va av ord, fördela tecken och mellanrum på 
raderna samt för att avpassa textspalternas 
längder. Den är av konventionell typ och 
har en minneskapacitet som kan väljas up
påt från 16000 tecken. Varje skrivtecken 
fordrar information om teckenkaraktär, 
storlek, läge m m och kräver maximalt 16 
bitar för samtlig information. 

Det intressanta med sättutrustningen är 
att den lagrar all teckeninformation i ett 
elektroniskt minne. Ljussättningen innebär 
nämligen att man använder immateriella, d i
gitalt lagrade bokstavsrnallar. Ljussättenhe
ten, som i Europa går under namnet Digiset 
och i USA under namnet Videocomp, lagrar 
teckeninformationen i ett kärnminne. Detta 

~/:"> 
'V' ~ 

Sats-

Fig 2. Principen för ljussättning. På ett 
katodstrålerör alstras en teckenbild, som 
genom ett objektiv får exponera en film 
remsa. 

samarbetar med en smärre centralenhet och 
öildar tillsammans med denna en tecken
alstrande dator, som på ett katodstrålerör 
formar teckenbilder för exponering aven 
film, sefig 2. I de europeiska utrustningarna 
sitter teckendatorer från Siemens och i de 
amerikanska datorer från ReA . 

Sättningen ger som resultat ett original, 
som används för framställning av tryckorigi
nal. Sättoriginalet kan utgöras av antingen 
negativ film eller snabbframkallningspapper. 
Digiset-enheten innehåller därför en kamera 
och, eftersom pappersmetoden är den vanli
gaste, även en framkallningsapparat för pap
per. Filmoriginal måste framkallas i ~n yttre 
apparat. 

~ .. 
." •• 0 

Utskrifts- Ljussätt-bearbetnings-
utrustning utrustning utrustning 

'q q 
Fig 1 . Uppbyggnad av HellsjSiemens datasättutrustning. Utskriftutrustningen, som 
kan utgöras av konsolskrivmaskiner, remsstansar eller bandstationer, används för att 
skriva ut antingen s k idiotremsor eller korrektur. Satsbearbetningsutrustningen, som 
kan bestå aven med Siemens 4000-dator kompatibel enhet av godtyckligt fabrikat, 
används för avstavning, s k radutgörning och för ombrytning. Ljussättutrustningen 
innehåller teckeninformationen och utför på fotografisk väg själva sättningsarbetet. 

Teckendatorns centralenhet medger en 
maximal sättningshastighet av 3000 tecken 
per sekund. Denna hastighet kan man emel
lertid sällan uppnå i praktiken, eftersom den 
verkliga hastigheten beror aven mängd fak
torer, såsom utrustningens sammansättning, 
stilstorlek, spaltbredd osv. Om man använ
der en 8-kanals remsläsare kan man mata in 
upp till l 200 tecken per sekund till Digiset
enheten, med användning aven magnetband
station . nära 29000 tecken per sekund och 
med en dator upp till 55000 tecken per se
kund. Vid sättning av 12 punkters slätsa ts 
kan man i praktiken räkna med 600 tecken 
per sekund som övre gräns. 

Digiset-enheten levererar vanligen sitt re
sultat i form av en få rdigsatt och ombruten 
3\0 mm (=65 cic) bred pappersremsa, som 
matas ut med en hastighet som kan gå upp 
till 4,5 m/min. 

För att man skall få en uppfattning om de 
hastigheter som man i praktiken kan uppnå 
med Digiset-enheten kan fQljande exempel 
nämnas. Vid slätsättning av text med graden 
(= bokstavsstorleken) 8 punkter på spalt
bredden 12 cicero skulle det ta 30 sekunder 
att sätta en A4-sida och två minuter att sätta 
en dagstidningssida. På en timme skulle 
man hinna sätta 1,5 miljoner tecken. (För 
jämförelsens skull skall nämnas att den här 
artikeln är satt med 9 punkters stil och \O 
punkters kägel på 13 ciceros bredd. (Kägeln ~ 
utgör ett mått på avståndet mellan raderna.) ,... 
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Om alla rader på en sida användes för enbart 
löpande text skulle 8500 platser kunna an
vändas för tecken och ordmellanrum.) 

STORT TECKENFÖRRAD SOM 
LÄTT KAN MODIFIERAS 
Teckenbilderna på Digiset-enhetens katod
strålerör byggs upp av ett stort antal mycket 
fina vertikala linjer enligt den princip som 
.fig 3 visar. Tecknets karaktär, storlek , place-

_ ring i förh ållande till radlinjen m m bestäms 
av de program och lagrade data som till
sammans bildar ett s k stilmagasin . Tecken
datorn rymmer magasin för upp till 17 stil
typer. Varje tecken i vart och ett av magasi
nen är direkt åtkomligt och kan dessutom 
mycket lätt förstoras eller förminskas till 
önskad grad , återges som mager eller fet stil 
och kan också användas i rak eller kursiv ver
sion. Teckendatorns kärnminne har en kapa
citet på 16000 tecken för vilka det åtgår 16 
bitar för vart och ett. Vill man lagra ett stör
re förråd av tecken finns olika möjligheter 
att tillg'i. En är att byta ut kärnminnet mot 
ett med högre kapacitet. Mot en extrakost
nad kan Digiset-enheten nämligen förses 
med ett minne för 32000 tecken. En annan 
möjlighet är att ansluta ett yttre minne. t ex 
ett skivminne, varvid I miljon byte står till 
förfogande för teckeninformation. En tredje 
möjlighet ligger i att man kan lagra tecken
information med hjä lp av antingen magnet
band eiler hålremsor. 

Metoden med hålremsor innebär att tiden 
för sättningsarbetet blir mycket lång i jäm
förelse med skivminnesalternativet. Däre-

mot erbjuder hålremsalternativet den möjlig
heten att man själv kan tillföra teckendatorn 
information om tecken som normalt inte 
finns i Hell/Siemens programvarupaket. På 
ca två timmar kan man tillföra datorn all in
formation den behöver för ett nytt tecken . 
Inmatningen till teckendatorn går mycket 
fortare. Det tar till exempel bara 30 s att ma
ta in all information om ett hundratal tecken. 

Vid programmeringsarbetet använder man 
sä rskilda s k rasterkort. Tecknet ritas i en 
bestämd skala på ett transparent papper. 
Det skärs ut ocli monteras därefter på raster
kortet. Med hjälp av detta kan man överföra 
alla nödvändiga måttuppgifter till en binär
kod , som alltså innehåller den information 
som skall matas in i teckendatorns minne. 
Med hjälp av koden stansar man därefter en 
hålremsa, som slutligen används för inmat
ningen till datorn . 

INGA DIGISET I SVERIGE 
ÄNNU 
Den av Hell och Siemens utvecklade data
sä ttutrustningen har en så enorm kapacitet 
att endast företag eller grupper av företag 
med mycket stor sättningsverksamhet kan 
utnytija den ekonomiskt. För en körare av 
en sådan anläggning gäller det inte bara att 
göra rättvisande sättningsprognoser utan 
också att på ett ekonomiskt sätt avveckla en 
i regel mycket stor del av den hittillsvarande 
maskinparken. Likaså uppstår det personal
problem eftersom en Digiset-enhet och ett li
tet antal anställda tillsammans uträttar vad 
många maskiner och anställda tidigare gjor
de. 

I Sverige finns det änu inte några instal
lerade Hell/Siemens-utrustningar. I övriga 
Europa finns det däremot ett 20-tal och i 
USA har ett 90-tal sålts. 

Situationen i Sverige är att det endast 
finns få enskilda företag som har sådan sätt
ningsvolym att de kan utnyttja en sådan här 
anläggning ekonomiskt. Däremot har grup
per av dagstidningar studerat möjligheterna 
att gå samman och gemensamt använda en 
Hell/Siemens-utrustning. Enligt uppgift stu
deras möjligheten nu särskilt intensivt av A
pressen. 

(Ge) 

~. 111I1I11~lL 
Fig 3. Teckenbi lderna byggs upp på kat~d 
strålerörets bildskä rm av ett stort antal fma. 
vertikala streck. 

100000 adresser i timmen 
med elektrostatiskt trycksystem 
av CHARLES X HURST, A B Dick Company, Chicago 

UDK 681.621 :621.37( 39 
D C Trots EDB-teknikens snabba utveck
ling finns det fortfarande vissa områden där 
man hittills. inte kunnat utnyttja EDB. hu
vudsak ligen b.eroende på att man saknat 
lämpliga tillsatsutrustningar. Man måste så
ledes utyeckla sådana utrustningar innan 
man kan konstruera ett EDB-system för ett 
visst arbetsområde. Ett exempel på ett så
dant system är oen utrustning som här be
skrivs och som används för tryckning av 
adressetiketter J , Mycket stora mängder av 
adressetiketter används av bl a större tid
skriftsförlag och postorderfirmor, och det är 
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önskvärt att man snabbt kan trycka sådana 
etiketter av god kvalitet. 

I princip går tryckningen till så, att de 
tecken som skall tryckas matas från en 
magnetbandstation till en teckengenerator 
via en styrenhet. Teckengeneratorn avger ,vi
deosignaler, som efter önskat mönster styr 
elektronstrålen i en katodstrålerör. Ett re
gistreringspapper som passerar katodstråle
rörets skärm påverkas av elektrostatiska 
laddningar på så sätt att mönstret framträder 
på papperet när detta sedan passerar ett 
framkallningsbad. 

VI DEOG RAPH -SYSTEM ET 
A B Dick Co i Chicago, USA har konstrue
rat ett elektroniskt trycksystem, Video

graph, som kan trycka 80000-100 000 ad
ressetiketter per timme. Ett sådant system 
finns installerat bl a i Time Life's kontor i 
Amsterdam. Det är tre gånger så snabbt 
som det mekaniska system som användes ti
digare och har en tryckkvalitet som garante
rar att kassationsprocenten blir praktiskt 
taget noll. 

Alla data som krävs för framställningen 
av etiketterna lagras på magnetband , som 



Fig 2. Grundprincipen för tryckning med katodstrålerör av matristyp. 

framställs av ett datorsystem avsett för bok
föring och sammanställning av prenume
rantlistor. Dessa magnetband kan uppdate
ras mycket snabbt, så att prenumerationslis
torna ständigt kan hållas aktuella. Anlägg
ningen ombesörjer adressering till alla pre
numeranter på Time Life utanför USA och 
Kanada (ca 900000). Det nya systemet är så
ledes både tids- o~h kostnadsbesparnade. 

Videograph-systemet består av tre huvud
delar, nämligen en magnetbandstation, en 
styrenhet och en adresstryckare, se .fig l. 
Samtliga enheter kan användas tillsammans 
med kommersiella datorsystem. 

Magnetbandenstationen läser från mag
netbandet in de datorframställda digitala 
data till styrenheten och kollationerar sam
tidigt dessa data. Bandet, som kan köras i 
båda riktningarna, återspolas mycket snabbt. 
När magnetbandstationen arbetar tillsam-

Magnetband
station 

Styrenhet . 

mans med styrenheten körs den vanligen 
med låg hastighet. Data kan då läsas in i 
styrenheten med en för denna lämplig hastig
het. 

Styrenheten, som är systemets "nervcen
trum", övervakar adresstryckarens ingång 
.och utövar de styrfunktioner som krävs för 
att data skall överföras från magnetband
stationen till adresstryckaren i rätt ordning. 
Eftersom bandet matas fram snabbare än 
adresstryckaren hinner trycka måste arbets
hastigheterna för dessa båda enheter anpas
sas till varandra. Detta ombesörjs av styren
.heten, som för detta ändamål fungerar som 
ett buffertminne, innehållande 2048 tecken. 
Data för en sats om sex adressetiketter ma
tas in i minnet från magnetbandstationen, 
och när tryckenheten avverkat ca hälften av 
dessa, börjar information för följande sex 
adressetiketter att matas in. Processen fort-

Papper .. 
kassen 

Bokstaven »S» 
i kodar! form 

Data 

sätter till dess alla data i en viss körning har 
matats in. 

TRYCKNING MED HÖG 
HASTIGHET 
Styrenheten styr adresstryckaren så, att den
na trycker adressetiketter med sex rader och 
med trettio tecken per rad. Varje etikett 
trycks på en ca 7 cm bred pappersbana. Binä
ra data som matas till tryckenheten från st yr
enheten avgör vilket tecken som skall tryc
kas. Dessa data matas in i en analog dataom
vandlare som avger signaler, vilka styr av
sökningsförloppet i en teckengenerator. Sex 
informationskanaler används för att driva 
teckengeneratorn : Tre kanaler ger data för 
styrning av det vertikala avböjningssystemet 
och tre ger data för styrning av det horison
tella. 

Omvandlaren förvandlar de digitala signa
lerna till de analoga spänningar som behövs 
för att styra generatorns avböjningssystem. 
När teckengeneratorn tar emot signaler som 
representerar ett särskilt tecken, avböjs elek
tronstrålen till den kvadrat på schablonen 
som innehåller ifrågavarande tecken. Scha
blonen är tillverkad av aluminium och alla 
tecken på den är tryckta med svart. Elek
tronstrålen avsöker tecknet mycket snabbt 
och de videosignaler som därvid represente
rar det önskade tecknet matas vidare till ka
todstråleröret. 

ELEKTROSTATISK TRYCKNING 
Adresstryckarens viktigaste del utgörs av ka
todstråleröret, som medger tryckhastigheter 
upp till 13500 rader/minut. Denna höga has
tighet kan inte uppnås med vanlig kringut
rustning. 

Röret arbetar enligt en metod som n.ågot 
liknar den som används i ett konventionellt 
katodstrålerör. I stället för en flourescerande 
skärm finns i röret en matris av ytterst tunna 
trådar, vilka går tvärs igenom rörets framsi- III... 
da. Sef;g 2. ~ 

Luftintag 

Tork
enhet 

i binär 
form -- Till kretsar 

Tecken
generator €( 

Framkallnings-

Styrpuls för . () tank 
adressremsa 
till styren- ~ Mätvärdes-

Framkallad 
bild 

för paritets
kontroll heten - omvandlare 

Fig 1 . Schematisk skiss över adresstryckare modell 915 med magnetbandstation och styrenhet (t v). 
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Avböjningsspolar inuti röret riktar in 
elektronstrålen. Dessa spolar styrs med vi
deosignaler, vilka representerar de tecken 
och symboler som skall tryckas, så att teck
nen "skrivs" på trådmatrisen. Trådarna i 
matrisen mottar en laddning. som bestäms 
av det sätt på vilket elektronstrålen module
ras av videosignalerna från teckengenera
torn. Strömmen genom trådarna ger upphov 
till ett osynligt mönster av elektrostatiska 
laddningar på den passerande pappersbanan. 

Pappersbanan passerar därefter en fram
kallningstank med fixerlösning, som häftar 
vid de punkter på papperet där de elektro
statiska laddningarna anbringats. Därefter 
matas papperet genom en torkenhet med 
temperaturen SO°c. Man använder upp
värmda uppspänningsplattoroch blåser lurt 
med hög hastighet genom torkenheten för 
att torka adressetiketterna. De fårdiga eti
ketterna matas sedan vidare till en upptag
ningsspole. 

KVALITETSKONTROLL 
I framkallningsvätskan ingår två komponen
ter : en bärare och ett hel pigment. När dessa 
blandas i framkallningstanken erhålls en 
fixerlösning. Lösningens sammansättning 

övervakas kontinuerligt med hjälp aven fo
tocell, som driver en mätare, vars skala är 
indelad i tillåtna och icke tillåtna värden. 

Adressetiketternas tryckkvalitet kontrol
leras genom stroboskopisk observation. Ar
betshastigheten hos strobenheten som är 
placerad i anslutning till torkenheten, är 
synkroniserad med pappershastigheten ge
nom en givare, som är förbunden med ett 
kedjehjul. När pappersbanan passerar avsy
ningsenheten kim man stoppa den och kon
trollera varje etikett med avseende på tryck
kvalitet, radernas lutning osv. 

FELKONTROLL 
För att tryckfel eller dataförluster skall und
vikas utför systemet automatiskt ett antal 
kontroller. I slutet av varje informationsrad 
som matas till styrenheten finns ytterligare 
som "slut-på-raden-kod". Sefig 3. När st yr
enheten avkänner detta tecken, signalerar 
den till tryckaren att börja trycka nästa rad 
på etiketten. 

I slutet av sjätte raden i varje adress finns 
även en " prenumerant-slut-kod" som signa
lerar att tryckenheten skall förbereda åter-

givning av nästa adressetikett. Båda dessa 
kodsignaler måste detekteras av styrenheten 
innan adressen trycks. Skulle någon av sig
nalerna inte detekteras, stannar systemet. 
Detta stopp kan emellertid upphävas manu
ellt, och man kan vid behov göra en kontroll 
vid slutet av körningen. I slutet av varje sats 
om sex etiketter finns en kod "slut på bloc
ket" , som stoppar magnetbandet. 

Om de data som lagrats på magnetbandet 
skulle gå förlorade, trycks ett frågetecken i 
stället. Upp till fem sådana tecken kan tryc
kas på en adressetikett utan att systemet au
tomatiskt stannar. Man kan ställa in syste
met så att det stannar för ett mindre antal 
fel; vanligen väljer man då tre eller fyra. 

RÄKNING AV ETIKETTER 
För att försäkra sig om att rätt antal etiket
ter tryckts i en viss sats räknar Videograph
systemet kontinuerligt etiketter. Vid slutet 
aven körning instruerar koden "slut på rem
san" systemet att skriva ut det antal adress
etiketter som programmerats för körningen 
samt det antal som verkligen tryckts. Sefig 3. 

Ofta trycks mer än 200000 adressetiketter 
i en produktionsserie. En pappersremsa räc
ker för ca 7000 adresser. O 

18 

_---------------....... 1 9451a05~ 888~800101 8 JUN&l 

Rad ett: Information om 
prenumerant samt kodmärke 
för stad 

_----------.. VI CTORIA PBU LIBRARY 
GRAND TU RKS Stadsmarkering 

Rad tvll, tre, fyra, fem och sex 
anger prenumerantens namn 
och adress 

Slut på blocket: Stoppar magnet
bandet mellan utläsningsperioderna 

TURK S ISLANOS 
BAHAHAS 

99'99999 8Ft INT 

18 

END OF ROLL COUNTRY 9)1 · 999 
HDEC COUNTRIES 
ROLL NUHBER 50) IST 9)110005 
00)80 LBL 00)80 SUB 000 II FREE 
00 o 

Slut på remsan: Denna kod in
struerar systemet att räkna de 
adressetiketter som tryckts resp 
programmerats 

Radkoden slut: Instruerar tryck
enheten att börja skriva nästa rad 

Prenumerantkoden slut: Instruerar 
tryckenheten att förbereda utskrift 
av nästa ad resseti kett 

Fig 3. Flödesplan över utskriftsförloppet. 
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Tidningstryck och tidningsdistribu
tion tar elektroniken till hjälp 
av ingenjör ROLAND SELlNDER, Tele-ekonomi AB 

För tio år sedan var den grafiska 
branschen en vit fläck på elektro
nikens karta. Man hade t ex nyss 
lagt undan morakniven och snöret 
och börjat använda maskiner för 
inslagning av tidningsbuntar, all 
maskinstyrning. utfördes med re 
läteknik och kontaktorer, och ut
värderingen av bilder för reprodu 
cering skedde manuellt. Uppfölj
ningen av den ofta tidspressade 
produktionen skedde genom 
spring mellan de olika avdelning
arna. Numera är bilden helt annor
lunda. Den grafiska branschen 
börjar bli effektiv och rationell . 
Datorer samt elektroniska utvär
derings- och styrsystem griper in 
i allt fler moment av framställ
ningen. Begreppet " den grafiska 
branschen" är allt för omfattande 
för att låta sig beskrivas med av
seende på elektroniktillämpningar 
i en enda artikel varför endast den 
del som sysslar med framställ 
ningen av dagstidningar kommer 
att beröras här. 

UDK 621.37/39:655.3:070.3 
D D Inom tidningsframställningen arbetar 
man i dag enligt två olika framställningsme
toder, dels det gamla högtrycket och dels det 
numera allt vanligare offsettrycket. Vid hög
tryck gjuter man texten i rader, monterar 
ihop dessa till spa lter och sidor till sammans 
med klicheer av bilderna samt framställer en 
gjutmatris som sedan tryckplattan (vikt 25 
kg) formas efter. Offsetmetoden, som för-

Fig 3. Den över ITV-anläggningen dist ri
buerade bilden av lj ustablåanläggningens 
presentationsenhet. 

utom att den ger bättre bi ldkvalitet även har 
en framställningsprocess som är lättare att 
styra elektroniskt, arbetar med textraderna 
exponerade på fotopapper. Texten och bil
derna klistras upp (monteras) och fotografe
ras därefter av till sammans. Negativet som 
då erhålls, kopieras över på tryckplåten. 
Tryckplå ten utgörs här aven tunn special
plåt ~om väger endast något hekto. 

Vilka elektroniska hjälpmedel fi nns då i 
dag och var i framställningsprocessen före
kommer de? 

Neda nstående tabell ger en liten uppfatt
ning om fördel ningen. 

Bih(/i·amställning: Densitometer för utvär
dering av bildens ljusa och mörka partier ; 
fargsepa rering och rastrering ; framka ll nings
maskin med kalkylator för förnyelseiösning 
ti ll varje bild. 
Tex~/i 'al1ls1ällningen behandlas i en separat 

'artikel i detta nummer. 
Tryckning: Automatisk fårgmängdskon

troll ; kont roll av passningen mellan de 
olika fargplå tarna vid flerfargstryck ; hastig
hetsreglering av tryckpressarna; summaräk~ 
nare för räkning av antalet tryckta exemplar 
vid parallell tryckning i flera maskiner. 

Packning och expediering: Räkning av an
talet exemplar i varje bunt ; addressering; 
godsflödeskontroll. 

Dessutom finns system för kontro ll och 
uppföljaing av hela framställningsprocessen 
från redaktion till expedition. Detta system 
bygger på att man från en på varje avdel
ning befintlig tryckknapps panel ger ett cen
tralminne information om hur långt en viss 
sida har hunnit i framställningen. Via en 
presentationsenhet med sifferrör och en ITV
kamera sprids sedan informationen ut över 

Fig 4 . Densitometer för utvä rde ri ng av bil
ders omfå ng, dvs vitheten i de vita partierna 
och svärtan i de mörka. 

Fig 1 . Centralenheten i en ljustabIåanlägg
ning med minne till vänster, styrorgan och 
sekvenskontroll till höger och presenta 
t ionsenhet ti ll vänster ovanpå skåpet. 

ett lokalt TV-nät ti ll alla inom produktionen 
intresserade. Vid varje TV-mottagare finns 
en knappsats med vars hjälp man genom att 
trycka ned önskad knapp kan erhålla infor
mation om vi lket som helst av tio samtidigt 
framstä llda tryckalster. . a.. 

Påjig 1 visas centralenheten med minnet i ~ 

Fig 5. Variokromatograf. typ C-296 från 
Hell i Kiel, fö r elektron isk färgseparering av 
bilder. 

ELEKTRONIK 11 - 1970 71 



,,- / 

ra 
Redaktion 

~ 
Sätteri 

,/ / •••• 0 ;IIH iii 00000 
lIIbI .. ....... iiIlHfil -I u.JJ.J "" 

fil II II II OUI 

1/ 

~ 
lIIIIl ••• 

I/' 

I t 
t Reprodukt ion t ,I 

,,- / 

~ ! - fil 
/ ;111; 

/ 
~ 

~-
, 

Tryckeri /1liJ- 1 ! f 
t:lJ~ ;IIH -~ 

/ SJ ----... -
-

Fig 2 . Grundprinciperför informationsflödet 
inom ljustablåanläggningen. 

den vänstra delen. Minnet är uppbyggt av 
integrerade kretsar. I" högra delen finns st yr
elektroniken och .dess sekvenskontroll. 
Överst i högra delen finns en testpanel för 
hela systemet. Härifrån kan de olika avdel
ningarnas funktioner simuleras för att man 
så snabbt som möjligt skall kunna komma 
till rätta med eventuella driftstörningar. Fig 
2 visar systemets blockschema med in- och 
utorgan . På fig 3 ses hur informationen tar 
sig ut på en TV-skärm. Den aktuella bilden 
visar att sidorna 6 och 12 är klara, vilket 
framgår av att sifferenheten visar en nolla 
för dessa sidor. Sidorna l , 2, 3, 4, 7, 9, Il 
och 19 ligger på avdelningen för plåtfram
ställning vilket visas med en etta på sifferen
heten. De sidor som indikeras med en tvåa 
befinner sig ytterligare ett steg tid igare i pro
duktionen nämligen på reproduktionsavdel
ningen. Alla de sidor som ännu inte hunnit 
lämna sätteriet indikeras med en trea . 

BILDBEDÖMNING 
För att kunna reproducera en bild måste 
man omvandla bildens gråskala till svarta 
och vita punkter i olika storlekar. Punkter-
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nas storlek varierar med bildens innehåll , 
dvs ett ljust bildparti återges med små punk
ter och ett mörkt med stora punkter. Täthe
heten mellan punkterna, dvs antalet punkter 
per längdenhet, är olika får olika tryckmeto
der och papperskvaliteer. Inom dagspressen 
använder man normalt för högtrycksförfa
randet 63 linjer per tum och för offsettryck 
85 linjer per tum (tidigare 110 linjer/tum). 

För att få fram det rätta förhållandet mel
lan Ijus- och skuggpartier på en bild måste 
man mäta in bilden. Detta sker med hjälp 
aven densitometer sefig 4. Det finns densito
metrar både för påsikt (mätning på pappers
bilder) och genomsikt (mätning på negativ). 
Principen är densamma för bägge mätmeto
derna. Densitometern fungerar, enekelt be
skrivet, på så sätt att det reflekterade eller 
genomsläppta ljuset träffar en fotomultipli-

kator. Utsignalen från denna frstärks i två 
förstärkare och matas in i en kompensations
krets. Kompensationskretsen linjäriserar sig
nalen som därefter kan avläsas antingen på 
ett visarinstrument eller på en digitalvoltme
ter. Med hjälp aven filterväljare kan ä~en 
fårgerna gult, rött och blått mätas var för sig. 

el 
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Fig 6. Reglering av pappersbanans 
längd vid flerfärgstryck utförs som en 
funktion av derivatan för feländringen 
per tidsenhet. 

FÄRGSEPARERING 
För att kunna trycka en fårgbild måste man 
separera de tre grundfårgerna rött, gult och 
blått ur en bild. Det finns här möjlighet att 
gå antingen den fotografiska eller den elek
troniska vägen . 
. När det gäller elektronisk fårgseparation 

domineras marknaden för närvarande av 
Firma DR Ing Rudolf Hell i Kiel tillsam
mans med Crosfield Electronics Limited i 
London. Bägge två arbetar enligt avsök
ningsprincipen, dvs förlagan sätts upp på en 
trumma som roterar framför en i sidled rör
lig optik med en multiplikator. Signalen från 
multiplikatorn analyseras och' om så önskas 
kan man korrigera fårgbalansen genom att 
undertrycka eller förstärka signalen. Tiden 
för att avsöka en bild i A4-format är ungefår 
10- 12 min. En variokromatograf för elek
tronisk fårgseparering ses påfig 5. 

REGISTERKONTROLL 

När den i tre element separerade fårgbilden 
skall återges i tryck gäller det för tryckaren 
att inom någon tiondels millimeter få av
trycken av de tre del bilderna att passa ihop 
inbördes. Om man håller i minnet att en mo
dern tidningstryckpress har en pappersbane
hastighet på 600 m/min så är det förklarligt 
att man inte utan avancerade hjälpmedel kan 
klara av fårgpassningsproblemet. 

Vid flerfårgsreproduktion trycker man 
först den gula fårgen, därefter den röda och 



sist den blå. Med hjälp av ett intill varje del
bild placerat registermärke kan man genom 
avsökning med fotocell avgöra om märkena 
och därmed delbilderna ligger i "fas" eller 
om korrigering erfordras. Korrigeringen 
sker genom att man med hjälp aven vals, 
som pappersbanan går över, förlänger eller 
förkortar pappersbanans längd mellan tryck
verken. För att man inte skall få svängningar 
i systemet - risken är särskilt stor vid start 
och stopp - så samplar man avvikelsen mel
lan märkena under flera varv och ger motorn 
en reglerorder som är en funktion av deriva
tan för feländringen per tidsenhet, fig 6. 

Det finns även andra registerfunktioner i 
en tryckpress som bör övervakas och styras, 
t ex pappersrullens läge i sidled, avklipp
ningen av tidningen från banan mm. 

ELEKTRONISKT STYRD 
EXPEDITION 
Den avdelning som kanske mest berörts av 
den fortskridande automatiseringen är ex
peditionen, dvs den avdelning där tidnings
strömmen från pressarna räknas, packas och 
levereras. 

I Sverige börjar det bli allt vanligare att 
man använder s k stackers för denna hante
ring. Stacker är den maskin som tidningen 
först möter på sin väg genom expeditionen 
mot lastkajen. Av strömmen av överlappan
de tidningar från tryckpres~arna bygger ma
skinen upp ett " Iägg" dvs en trave ovanpå 
varandra löst liggande tidningar som sedan 
matas ut på transportörer. Dessa stackers är 
i dag mycket välutrustade med elektronik 
eftersom man gärna vill kunna programme
ra innehållet i varje lägg. Som inorgan för 
programmeringen används tangentbord, hål
kortsläsare eller utrustning för direktanslut- ' 
ning till en dator. Detta arbete utfördes tidi
gare för hand. Betänker man att en modern 
tryckpress trycker med en hastighet av 
50 000 - 70 000 tidningar i timmen förstår 
man att en avsevärd personalinsats krävdes 
endast för detta tempo. 

Elektroniskt sett medför sådana här ma
skiner en del mycket intressanta probelm. 
Man måste t ex på elektronisk väg kunna be
stämma när en avskiljare skall få sin styrpuls 
så att träffpunkten på tidningsströmmen 
gång på gång blir densamma inom ± 3 mm 
oberoende av presshastighet, tidningens 
tjocklek etc. 

När lägget kommit ut ur stackern matas 
det in i en buntvändare. I buntvändaren stap
las flera lägg ovanpå varandra så att de bil
dar en bunt. När önskat antal lägg erhållits 
matas bunten ut på en transportör för att 

Fig 7. För att undvika kollisioner mellan tidningsbuntarna på transportbanorna inom expe
ditionen övervakas de olika banorna av elektronikenheter av det här slaget. 
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Fig 8. Prov på adresstext, inbränd på plastomslaget till en tidningsbunt enligt den 
metod som beskrivs i artikeltexten. 

föras till inslagningsmaskinen. Strax före 
inslagningsmaskinen får bunten sin adresse
ring, antingen manuellt eller med hjälp av ett 
elektroniskt inbränningssystem. Detta in
bränningssystem arbetar med små stavar 
som upphettas till glödning och som kan 
pressas mot plastomslaget i olika kombina
tioner. Ett alfanumeriskt tecken samman
sätts av 11 segment, som vart och ett styrs av 
sin transistorkrets. Ett exempel på adress text 
enligt denna metod visas påfig 8. 

HELT GENOMFÖRD DATOR
STYRNING - ETT TYPEXEM PEl 
Till sist skall i korthet beskrivas den helt da
torstyrda trycknings- och packningsproces
sen på tidningen Washington Daily News i 
USA. Som centraldator i anläggningen an
vänds en IBM 1800. 

Varje lastbilsförare som kommer för att 
lasta tidningar har med sig ett hålkort, stan
sat för den tur han skall köra. Hålkortet pla
ceras i en hålkortsläsare vid lastkajen. Via en 

presentationsenhet får chauffören därpå 
från datorn order om vid vilken lastplats han 
skall invänta, sina tidningsbuntar. Datorn 
tar ur sitt minne fram alla uppgifter om den 
aktuella distributionsturen och startar tryck
pressen. Räkningen i stackern och styrning
en av buntmaskinen samt inbränningen av 
exakt adress i plasromslagningen sker helt 
under datorns kontroll liksom val ay tran
sportväg och identifiering av olika buntar på 
samma transportör. När bilen fått sitt lass 
stänger datorn av tryckpressen och övriga 
maskiner så att inget överskott av ej använda 
tidningar uppstår. Under hela tryckningen 
registrerar datorn på en skrivmaskin när 
chauffören anlände samt vilka pressar, ma
skiner och transportörer som · används för 
expedieringen. Skulle ett fel uppstå på någon 
maskin i trycknings- eller distributionsked
jan, noteras detta av datorn som därpå räk
nar ut bästa alternativa sätt att få tryckning 
och distribution av tidningarna att löpa så 
friktionsfritt som möjligt. D 
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nya produkter 
komponenter 

1024 bitars fast MOS-minne 

INGÅNGAR 4 

5 
6 

SGS har utökat sitt program av 
MOS-kretsar med ett 1 024 bi
tars fast minne. M 200, som 
den nya kretsen heter, är base
rad på samma grund ide som 
hos SGS T 154 (256 bitars bipo
lärt fast minne), och det kan lätt 
programmeras efter kundens 
önskemål redan på tillverk
ningsstadiet. 

Minnet är organiserat i 128 
ord, vart och ett bestående av 8 
bitar. 

Det kan användas som kod
omvandlare, frekvensgenerator 
eller för sub-rutinprogram. And
ra användningsområden är er
sättning tör kringlogik, tabell
uppslagning och teckengenere
ring . 

M 200 har ingångar skyddade 
mot statisk elektricitet. Utgångs
buffrar ger direkt kompatibilite't 

1234567 

UTGÅNGAR 

CS 
"CHIP SElECT" 

med TTL DTL- och LPDTL
logik. 

Andra egenskaper hos M 200 
är Wired-OR och "chip-select"
ingång. Accesstiden är typiskt 
1 ilS. 

Den individuella programme
ringen enligt kundens önskemål 
åstadkommes genom att man 
ändrar detaljer redan på skiv
tillverkningsstadiet. Under för
utsättning att ringa tid åtgår för 
kundens kontroll av sanningsta
belIen kan provexemplar av 
kretsen levereras 3 månader ef 
ter det att programmeringsinfor
mationen erhållits från kunden. 

M 200 är kapslad i 24 stifts 
dual-in -line-kåpa. 

Övriga upplysni ngar lämnas 
hos SGS Semiconductor AB, 
Märsta, som har tel 0760-
40120. 

Kundprogrammerbart ROM med 512 
bitar 
Före detta Radiation Inc, USA, 
som numera heter Harris Semi
conductor, har presenterat ett. 
för kunden programmerbart 

'. " 
" 
'3 

" 
" 
[, 

" 

OUTPUT BUffElS 

K>---<l'. 
!---c--{>-O ', 

MEMOItV Hr--<l " 
ElEiNTS Bl 

DECODI NG 8" 
MAUIX 8

5 

Hl>---<l', 
I--f>-C ., 

Dubb_el 
lufttrimmer 
En ny serie dubbla lufttrimmer~ 
kondensatorer har introducerats 
av Air Tronic i Frankrike. 

Den nya trimmern består av 
två kondensatorer med gemen
sam jord. Kondensatorerna är 
justerbara oberoende av va
randra. 

Air Tronic's lufttrimmer finns 
i två olika standardutföranden. 
Modell 4140 har kapacitans
områdena 0,8 - 5 pF resp 1 -10 . 
pF. Delkondensatorerna hos 
modell A 005 täcker båda 0,8-
10 pF. Q-värdet är bättre än 
2000 vid 100 MHz. 
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512-bitars bipolärt fast minne. 
Detta är uppbyggt för 64 ord, 
vilket ger 8 bitar per ord. 
Accesstiden för detta TTL- och 
DTL-kompatibla minne är 55 ns 
och det behöver 5 V för att 
arbeta. 

Minnet kan fås antingen i 24 
stift flatkapsel eller i dual in 
line-kapsel. 

Svenska representanten är 
Thure F Forsberg i Farsta, som 
har telefon 08-9301 35. 

Svensk representant för Air 
Tronic är AB Gösta Bäckström 
i Stockholm, som har telefon 
08-540390. 

Tyristorer för högfrekvensinverterare 
Mullard presenterade nyligen 
två nya tyristorer, som har höga 
ledströms- resp ledspännings
derivator; 100 A/ilS resp 200 
V /Ils. De båda nya typerna 
BTW23 och BTW24, som är P
tyristorer, kan erhållas med 
topparbetsspänningen 800, 
1 000 eller 1 200 V. 

BTW23 har en max ledström 
om 70 A och en lavineffekt av 
40 kW när en fyrkantpuls med 

varaktigheten 10 its läggs på 
styret (25 0 e). Kapslingen lik
nar TO-49. 

Typ BTW24 har en ledström 
av 30 A och en lavineffekt av 20 
kW (vid 10 IlS kantpuls och 
omgivningstemperaturen 25 0 

e) . Den är T01 03-kapslad. 
Datablad över de båda nya 

tyristorerna kan erhållas från AB 
Elcoma, Stockholm, telefon 08- . 
679780. 

Optoelektrisk signalkopplare 
Det engelska företaget Mep 
Electronics tillverkar en opto
elektronisk signal kopplare (jfr 
Hafos lumistor) som kan an
vändas i tillämpningar där man 
önskar ha två kretsar galvaniskt 
åtskilda från varandra. Överfö
ringen sker i en riktning och 
både lik- och växelströmsigna
ler kan passera i denna riktning. 

Belastbarheten är 7 och stör
okänsligheten uppges vara ut
märkt (under normala använd 
ningsförhållanden har ingångs
spänningar under 2,5 V ingen 
som helst inverkan på utgång
en) . Ström -, spännings- och 
impedansvärdena är TTL-kom 
patibla . 

Signal kopplaren kan arbeta 
antingen med ström- eller spän
ningsstyrning och man har även 
möjlighet att utifrån bestämma 
tröskel nivåerna för både ström 
och spänning. 

Den rekommenderade mat
ningsspänningen är 5 V, men 
det går ibland att använda ändå 
lägre spänningar. Samtidigt går 
det att utan risk använda betyd
ligt högre spänningar. 

Signal kopplaren tillverkas i 

två olika utföranden med stig
tiderna 4 ms och 15 ms. Ett ty
piskt värde för isolationsspän- . 
ning mellan ingång och utgång 
är 3 kV. Signal kopplaren är 
kapslad i plast och har måtten 
33 x 18 x 18 mm. 

Bortsett från användningen i 
buffertsteg och mellankopp
lingar, där de med fördel kan 
ersätta Re -kretsar och transfor
matorer kan dessa signaikop 
plare även användas gruppvis 
för datastyrning, varvid de är 
överlägsna tungreläer med av
seende på snabbhet, insväng
ning, styreffekt och slitage. 

Skandinaviska Elektronikcen 
tralen i Hässleholm kan ge ytter
ligare upplysningar. Telefon
numret är 0451 -151 39. 

Drosslar för hybridkretsar 
Delevan Electronics, USA, har 
på sitt tillverkningsprogram äv
en tagit upp drosslar för hybrid
kretsar. 

Drosslarna finns i tre olika 
typserier benämnda 100, 150 
resp 250. 

Serie 100, som tål en effekt 
på 50 mW, inrymmer 30 olika 
typer inom området 0,015 till 
10 IlH. Storleken är omkring 
2,5 mm'. Serie 150 har 12 olika 
typer inom induktansområdet 
12-100 IlH. 

Serie 250 inrymmer 12 typer 
inom induktansområdet 120 -
1 000 IlH. Effekttåligheten för 
de båda senare serierna är 1 60 
mW resp 100 mW. 

Förutom dessa tre grundserier 

tillverkar Oelevan även drosslar 
med högt godhetstal, trimbara 
drosslar samt transformatorer 
med varierbar kopplingsgrad, 
alla avsedda tör hybridkretsar. 

Representant för Delevan 
Electronics är AB Elektroutensi
lier, Åkers Runö, telefon 0764-
20110. 
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REFLEX kopplingsurförveckoprogram 
Bevakar alla radioprogram under hela 
veckan 
Kopplar bandspelaren och spelar in 
program när Ni inle är hemma 
Kopplar värmen i sommarslugan s6. aH 
del är varml när Nrkommer dil 
Kopplar belysningen när Ni är borlresl 
för aH ge sken av aH n6.gon är hemma 
Väcker Er med musik p6. mor.gonen 
Ar dessulom en vacker prydnadsklocka 
med exakl g6.ng 

Begär bro.ch",. frtlln 

INDUSTRI AB 
REFLEX 

Sundbyvägen 70, 163 59 Spånga 
Tel. 364642. 364638 

Informationstjänst 41 

"Ingen fa,.. att gå över till HiibnBr, 
den passar direlct." 
Brant stigande försäljningskurva 
intygar allt större popularitet för 

HUBNER~ 
Specialisten på växel- och likström 
- takometer - generatorer 

Spänningsdiagram typ TDP 0,2 

jV .. ! 

u.u. 

VI/ fn}; 

U·ff. 

__ " (UlminI 

Abb.2 Spennullg.ketln llnf. 

Typexempel : TOP 0,2 finns som stan
dard i 40, 60; ·100, 120, 150 Volt. 4 W, 
1.000-9.000 v/m, 533, spännIngstole
rans ± 6 %, reversibel , 7, Il , 14 mm 
axeltapp, fläns och fotmodell även 
555 damm- och vattentät, temperatur
komp. och spec.utförande. Obs. våra 
låga priser, förstklassig kvalitet, kor
ta leveranstider. Ovriga tillverkn . 
likströmsmotorer o . gen., omformer 
m m. Begär prospekt av gen-agenten. 

el-centralen H. SCHULZE AB 
ÖRNSKÖlDSVIK 0660/tt9 tt, t38 34, tIO II 

Informationstjänst 42 

" 

-1'Sr 

nordisl< 
elektronik 

AMELCO TELE DYNE SEMICONDUKTOR 

SA 2739 
MONOLITISK 
DU BBEL TRANSISTOR 

<5/J'1-c 
<15 KRIST 

SA 2739 är en monolitisk NPN dubbeltransistor avsedd att till lägre pris 
ersätta t..ex. 2N 2913-19 serien och 2N 2642-familjen. Som framgår av 
tabellen ger SA 2739 bättre data till lägre pris. För att få en andraleveran
tör till Ameleo har vi antagit representation för Qualidyne Ine. USA som 
också tillverkar monolitiska NPN/PNP dubbeltransistorer och däribland 
SA 2739 .. Vi lagerför båda fabrikaten. 

Informationstjänst 43 

Orift aVBE ~~U 
Pris 

10051 

• 2N2915 10 5 0.9 17:50 

SA2739 5 2,5 0,9 12:80 

2N2642 10 5 0.9 28:-

p.V/oe mV - Kr/st 

I'!Q~g§lS.~~~~.~ * 
- e1l Johnson 

företag 
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(i'ompton parkinson 
en division i 
HAWKER SIDDELEY 

System H I Q 
Pilarna visar den 
geniala kombinationen 
skumplast/oljedämpnlngar 

Begär ytterligare information! 

SPÄNNBANDSSYSTEM 
i nyH utförande - modell Fiesta 

~_...,II/ 

" " " 4~ 
::::-

Si.. 

30, 
Ja. 

Marknadens mest robusta 
tåliga instrument för krä
vande förhållanden. Såväl 
fukt som vibrationer. 

Finns i 8 färgkombinattoner 
för snabb fasidentifiering. 

Alla de kända spännbandsupphängda mätsystemens 
fördelar 

• inga friktionsmoment 
• inga lager, ingen tröghet 
• inga förstörda spetsar 
• ingen förlust i noggrannhet 
• noggrannhetsklass ± 1 % 

DESSUTOM inbyggda skumplast

dämpningar i varje ände av syste

met för att upptaga alla skakning

ar och vibrationer. 

Lövåsvägen 40--42, 161 12 Bromma. 
Tel 08/262720 

Informationstjänst 44 

Jungmansgatan 28, Box 11026, 400 30 Göteborg 11 , 
Tel 031/423300 

KOMPONEN I ER FRÅN LAGER 
Signaltryck'knappar och lamphållare som uppfyller tidens krav på 
design och tillförlitlighet. Stort program i 22 och 30 mm standard. 

Många RAFI-detaljer är godkända av Semko 

Vi har en omfattande lagerhållning av RAFI-komponenter 

Genera/agent: 

I ~ mMMb IMii!iJ#! iJ:*W 
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lövåsvägen 40. Box 1237 

Planera rationellt 
och ekonomiskt med RAFI 

161 12 BROMMA Tel 'Oa/26 27 20 

Kontor i Göteborg: Jungmansgat. 2a 
Box 11026. 40030 Göteborg 11 
tel 031/423300 

Informationstjänst 45 

r ---Sänd närmare 1 informationer 

101 

1
02 

1
0 3 

10 4 

105 

10 6 

2-polig tryckomkopplare 
för telefonlampa T4.6 

Tryckknapp 0.7 A/2S0V 
Inbyggnadsmått lS. Smm 

4 :-poligt kontaktelement 
22mm standard . 10A/ 
380V 

TryCkknapp passande till 
föregående element 

l-polig tryckknapp med 
fast lampa. Inbvggnads
mått 9.5mml 

Lamphållare för lampa 
Ba9s. Inb.mått 18. Smm 

I O 7 Lamph ållare för lampa 
T5. 5. Jnb.mått 11.5mm 

I O 8 Lamphållare för lampa 
TS. SIk). Avsedd för 
tryckt krets 

I O 9 Lamph ållare med fast 
lampa. Inb.mått 7mm 

I O 1 O Lamphållare för lampa 
El0. Inb.mått 16mm 

I Företag ...... . ... . ..•..•. 

I Gata ...........•.... . .•. 

Postnr. . .... ~ .•..•... • ... 

I Postadress ...... . 
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OS 2000/2100 
0-25 MHz 7 O-JO MHz 
Det är ingen tillfällighet att Advance flexibla oscilloskopsystem 
slagit starkt inom såväl forskning, utbildning, industri och under
håll. 

Utsett som oscilloskop till radiokursen i elektronik. 
Används av SHI i fortbildningskurser för industriingenjörer. 
Brukas av samtliga Tekniska högskolor och flertalet naturveten
skaplfga universitetsinstitutioner och Tekniska skolor. 
Sålt till Televerket, Sveriges Radio, Försvaret, Facit, ASEA 
Radiohandeln, Serviceföretag m.fl. Industrier. 

OS 2000/2100 kan genom sitt rika urval av plug-inenheter kombi
neras för Ert nuvarande behov samt kompletteras för Ert kommande. 

Basenheter . .. . . .. 200 ris inbyggd signalfördröjning 
OS 2000 MF 4 kv acc.sp. 
OS 2100 MF 10 kv acc.sp. 

1-kanalenhet . .. ... OS 2001 Y 0-20 MHz 50 mV/cm 
2-kanalenhet . . .. . . OS 2002 Y 0-30 MHz 10 mV/cm 
Differentialenhet ... OS 2004 Y 0-2 M Hz 50 /-N /cm 
X-Yenhet .. . .. .... OS2001 XO-1 MHz50mV/cm 
Standardtidsbas . . .. OS 2003 X 0 ,2 /-ls-200 ms Exp x5 
Svepfördr. enhet . . . OS 2005 X 0,2 fls-·2 s med 10 varvs pot. 

Pris: OS 2000 i tvåkanalsutförande med 
standardtidsbas 3.350:-

IY-TY-skrivare 
i plug-in utförande 

• 12 utbytbara plug·in -moduler • Känslighet från 50 /-lV/cm • Pennhastig
het:;:. 50 cm/s • Noggrannhet ± 0.2 % • Elektrisk pennlyft • Pappersformat 
A4 och A3 • Effektiv vakuumhållning av papperet. Helt kapslade potentio
metrar - underhållsfria. 

PRISEXEMPEl 
Mod. 2200-3-3 X-V-skrivare med identiska förstärkare. Modul 3 med käns
lighet inställbar 0.5 mV/cm-5 V/cm i 5 lägen. Inimpedans 1.27 Mohm obero
ende av pennans läge eller känslighetsområde. Nollinställning ± 110 % av 
fullt utslag. 
Pris: 6.130 :-

Mod_ 2200-3-4 X-V-skrivare med inbyggd tidbas. Modul 3 känslighet 
0 .5 mV/sm-5 V/cm i 5 lägen. Modul 4 känslighet 0.5 mV/cm-5 V/cm i 5 lä- . 
gen och tid bas 0.25 slcm-25 slcm. 
Pris : 6.910 :-

1fU@Q1]~~@[fll 
InSTrumenT DIVIS ION OF .AUSCH&LOM.~ Mod. 2200-7 -8 X-V-skrivare med inbyggd tidbas. Modul 7 med känslighet 

50 /-lV/cm-25 V/cm i 18 lägen. 

DANMARK; se. MnRIC AlS TEl.(Ol) 8042 00 
NORGE; METRICA.S TEl. (02) 282624 
FINLAND; FINNMETRICOY TEl. 460844 

Nolldrift 1 /-lv/oe efter 5 min. 
Modul 8 med känslighet 50 /-lV/cm-25 V/cm i 18 lägen och tidbas 0.05 
slcm -25 slcm i 9 lägen. 
Pris: 9.650 :-

~Lil~®~LilMETRICLilID -
DALVÄGEN 12 - 17103 SOLNA 3 - TEL 08/820410 

Informationstjänst 46 
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- återigen på den svenska marknaden med 
ökade kvalitets- och leveransresurser genom 
uppgående i MDS-koncernen i USA 

SPRODUKTER 
t •••••••••••••••• 
••••••••••••••••• 

~ ................. . 
~ .................. . 

J •••••••••••••••••••• 

t ••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• 

••••••••••• ........... ~ 
•••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• ............ , 
Baksida av läsare 
modell 2121 
med stepp motor 
och elektronik 

•••••••••••••• .............. , 
••••••••••••••• ............... " 
•••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••• ••••••••••••••• 

Modell 2166 Riktpris: 1.100:-

••••• ••••• ..... ~ ...... , 
••••••• 
••••••• Begär specialbroschyr 

Några data om 

OHR-TRONICS produkter 

• Stanshastighet: 
0-30 tecken/sek 

• Läshastighet: 
0-60 tecken/sek 

• 5-8 kanalers hålremsa 
• Stegvis frammatning 
• Stegvis backmatning 
• Steppmotor.med elektronik 
• För 19" -stativ 
• Synkronmotordrift 

220 V 50 Hz 
• Magneter omkopplingsbara 

för 24 och 48 V 
Prisbilliga 

• Från lager i Stockholm 

HUVUDKONTOR: Box 55 • 16211 Vällingby. Tel. 08/870250 • Telex 1339 

A/BTRUSFER 
1935-1970 
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GÖTEBORG 
St. Badhusgatan 20 
411 21 Göteborg 
Tel. 031 /178360 

MALMÖ 
Skomakaregatan 1 
21134 Malmö 
Tel. 040/129988 

Informationstjänst 47 

FALUN 
Ö. Hamngatan 18 
791 00 Falun 
Tel. 023/ 17585 

SUNDSVALL 
Solgatan 17 
85241 Sundsvall 
Tel. 060/114275 



SNABB FREKVENSANALYS i REELL TID 
med Parallellanalvsator 3347. ..-

.. ,.:.. .....,..~ ... 
. _.. . .. UIL.··._ .,., ..... - ::":"':' ::' : .. ~. 

" , . I"" .. 

. _::. ...;:. . 

Presentation i den 
form Ni själv önskar, 

Visuell 
på en lättavläst 
12" bildskärm 

Registrerad 
på en nivåskrivare 
eller en X-V-skrivare 

Digital 
för anslutning till 
dator eller annan 
digital datamottagare, 

r~ _.-

2:~~~~;~ ;::~':;~~:~~~::::;;~~!::~:::;:;:::;:::::,· 
r,· .. ,· .. ··· ' .... ··•· .. ·, .. "'· .. · .. ···,,, .. • .. ,,,'·,·· .. ··,,,,,,', .. ·,o·· .. , 
t··'T .. ••• ·•••·••·• •• ••••• .. •·•• . . ... , .. ...................... .............. . 

~::::;::::~:::::~ ::~::~:::::::::~~::: ~ ::;:::~:::: ;: :: ~::::::::::::: :: . : 
.··.,..····· .. • .. ··,,,, .. ,'·" .. " 1·"' .... ••• .. ,,,, ...... ••• .. ,,, .. · .• • .. ·, ... 

._. . _. :e. .:.... •• 
;":"" ;;i:; .......... ! .. ! ...... ::::::: .......... :: .. 

... . .. r---. .. ..... . ..... ---- .. .................................... 

BEGÄR närmare upplysningar om vårt program 
eller DEMONSTRATION. 

~ SvenskaAB BRUEL&KJ.JER 
KVARNBERGSVAGEN 25 ,14145 HUDDINGE· TEL(08) 711 2730 70-57 

Informationstjänst 48 
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~~lH~BO -ett om/attande komponent-
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.Z; .... 

-pjäser 
för 

. säkra 
drag ... 

Instr.ument Elektromedicin Komponenter 



(Jcll inslrumenlprDgram ... 
1 

DEVICES INSTRUMENT LTD., UK 
Pennskrivare 1-8 kanaler för medicinsk och industriell 
användning. 

2
S0UTHERN INSTRUMENT LTD., UK 

I ljusstråleskrivare. DC-förstärkare. 

Bala~;~:~;;~;::~:~~~~ 31EC LTD., UK 
Telemetriska mätutrustningar för trådlös av 
fysikaliska mätvärden. 

4 APOLLO LASERS INC., USA 
Laserutrustningar för automatisk trimning av tunn- och 
tjockfilmskretsar. 

5
BURNETT ELECTRONICS LAB. INC., 
USA 
Hydro-akustiska Instrument och komponenter. såsom 
piezoelektriska sändare och mottagare. 

6SAGE INSTRUMENTS, INC., USA 
Doseringspumpar för flödeshastigheter mindre än 1 I 
per dag till 240 mVmin. 

7AIRPAX ELECTRONICS INC., USA 
Elektroniska takometrar. analoga och digitala. Magnet
pickupper. Temperaturmätare och vakter. Frekvens
och förvalsräknare. Telemetridiskriminatorer. IRIG. 
Choppers. Elektromekaniska säkringsbrytare. 

8VACTRIC CONTROL EQT. LTD., UK 
Servomotorer. AC-DC. Motorgeneratorer. Synkron
motorer. Stegmotorer. Växlar. Magnetpluggar. 

9BRUSH-CLEVITE CO. LTD., UK 
Piezo-elektriska komponenter. Keramiska filter och 
kristaller. Keramiska kristaller för ultraljud. 

1 o DUNCAN ELECTRONICS INe., USA 
Precisionspotentiometrar. trådlindade en- och fler
varvs. envarvs med banor av ledande plast. Motor
potentiometrar. Skalrattar. Militära och industriella 
utföranden. 

11 ~':IHUS MICROCOMPONENTS LTD., 

Diskreta halvledare. MOS-kretsar. Kontaktdon. Tantal
kondensatorer. Polykarbonatkondensatorer. 

12EMCA,USA 
Konduktiva pastor för framställning av hybridkretsar. 

13COMATEL, FRANKRIKE 
Komplett program av detaljer för tryckta kretsar. såsom 
hylsor. lödstift. underlägg. isolerbrickor. kylflänsar etc. 

14A.·P. BESSON • PARTNER LTD., UK 
Elektroniska summrar. Kretsprovare. 

15.10SEPH LUCAS (ELECTRICAL) LTD., 
UK 
Kisellikriktare. Ukriktarbryggor. Kiseldioder. Avalanch
dioder. Krafttransistorer. Låg- och mellaneffektstransis
torer. Spänningsregulatorer. 

161NSTRUMENTUTHYRNING 
Pennskrivare och ljusstråleskrivare uthyres under korta
re och längre tid. 

ALLHABO AKTIEBOLAG 
Alströmergatan 20. Box 49044. 
10028 Stockholm 49. 
Telex 19015 ALLHABO. Tel. 08/224600 

Pålitliga leverantörer innebär mindre bekymmer och lägre kostnader 
för projektet. 
ALLHABO elektronik satsar på etablerade tillverkare med ansvar -
på pjäser för säkra drag ... 

Beställ datablad! 
Ring OSS. skriv eller sänd in nedanstående ta 
som intresserar Er. 

g angående den materiel 

Klipp - sänd in! 

r·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·,-
• 
I 
• 
I 
I -I 
I 
• 
I 
• 
I 
I 

Jag önskar detaljerade informationer om produkter med följan 

de nummer 

som skall sändas till 

Namn 

Företag 

Adress 

Postnr Postadr. 

Tel, ____________ ~/ __ -----------Avd. ____________ __ 

I 
• 
I 
I 
• 
I 
I -I' 
• 
I -I 

- EL 11/70 iii L._._._._._._._._._._._._._._ . .a 
InformationsljänsI49 
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ULTRA ELECTRONIGS (COMPONENTS) Ltd. 
ENGLAND 

CONTINENTAL CONNECTOR CORPORATION 
U.S.A. 

ANSLUTNINGSDON 

VI RNINGSVERKTYG tillverkade av STANDARD PNEUMATIC U.S.A. 
TRYCKLUFTSDRIVNA - ELDRIVNA - FJÄDERDRIVNA - HANDVERKTYG 

SNABBA - ARBETSVÄNLIGA - TILLFÖRLITLIGA 
MEDBRINGARE och HYLSOR tillverkade av OSTBY &, BARTON, U.S.A. 

ULTRA ELECTRONICS SWEDEN AB 
Telefon 11 8266/67 Sveavägen 35/37 111 34 Stockholm Telex 17154 

Informationstjänst 50 
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AGASTAT® 
Agastat elektropneumatiska tidre
läer har ett fördröjningssystem 
med bara två rörliga delar, där den 
inneslutna luften cirkulerar mel-
lan två kapslade kammare. Den 
enkla mekaniska uppbyggnaden och 
det patenterade ventilsystemet gör 
Agastat reläerna mycket robusta 
och driftsäkra. 

Enheterna finns med fördröjt till
slag, frånslag med tidsområden från 
0,1 sek upp till 60 min. Reläerna 
levereras för alla förekommande lik
och växelspänningar. Agastat ar
betar inom stort temperaturområde. 

I Agastats program ingår även: 

Programverk av elektronisk- me
kanisk typ, helelektroniska program
verk, elektromekaniska stegverk, 
pneumatikkomponenter såsom hel
pneumatiska timers, pneumatiska Bara :~~~~katorer, variabla strypven-

O 

tva 
rörliga delar 

*utOln kontakterna forstås ! 
Informationstjänst 51 

~~ 
AB NORDQVIST & BERG 

BOX 4125 
10262 STOCKHOLM 4 
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DA .TEKNIK OCH KVALITET 

FAR AVGÖRA 

LÅSBAR MU I I ER 
"SATTNUT' 

SATT Elektronik är ett expanderande företag 
inom elektroniksektorn. Vår långa erfarenhet 
och våra ackumulerade kunskaper inom om
rådet förpliktar till höga krav på våra produk
ter. Detta gäller även detaljerna - t ex en så 
trivial sak som låsning aven mutter. I vissa 
sammanhang är denna detalj av väsentlig be
tydelse. En apparat placerad i ett flygplan 
eller i ett bandfordon får under inga omstän
digheter skaka loss från apparatbädden, men 
samtidigt måste apparaten lätt kunna tas bort 
om man så önskar. Vår patentsökta låsbara 
mutter uppfyller dessa krav. 

" 

~ 

I 

® 
@ 

I 
@J 

BRICKA 
BRICKA 

FJÄDER 

LÅs HYLSA 

MUTTER 

LÅSBRICKA Konstruktionen är enkel och anpassad för 
tillverkning i långa serier. Vi har en väl ut
byggd verkstadsfunktion med moderna ma
skiner för rationell tillverkning av alla de 
mekaniska tillbehör som ingår i vår normala 
produktion. 

Kontakta vår avdelning för Allmän Elektro
nik och begär närmare informationer eller 
demonstration. 

SATT Elekt.ronik AB 
BOX 32006. 126 11 STOCKHOLM 32 

Tellusborgsvägen 90-94 Telefon 08/ 810100 

Informationstjänst 52 
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74 ~ 

1 O-varvs skal ratt i mellanstorlek 
Bourns Inc har nu kommit med 
en 10-varvs skal ratt i mellan
storlek - diametern är 35 mm. 
Skal ratten är avsedd att använ
das i samband med precisions 
potentiometrar eller roterande 
omkopplare. Monteringen sker 
direkt på den axel som skall 
manövreras. Omkopplaren finns 
i två utföranden, en för 1 /4" axel 
och en tör 1 /8" axel. 

Representant för Bourns är 
AB Elektroutensilier i Åkers 
Runö. Telefon 0764-20110. 

96-poligt kontaktdon för mönsterkort 

Det tyska företaget Amphenol 
Tuchel har utvecklat en serie 
miniatyriserade kontaktdon, av 
sedda för mönsterkort. 

Donen, som är individuellt 
bestyckbara, finns med 32, 64 
och 96 kontaktelement. Dimen
sionerna svarar mot D I N 
0041612 och VG 95324. 

En intressant detalj hos dessa 
kontaktdon är utförandet av 
kontaktelementet. Det kan lätt 
och snabbt appliceras på eller 

Zenerdioder 
för filmkretsar 
Det senaste tillskottet till Phi 
lips program av mikrominiatyr
komponenter är zenerdioderna 
i serien BZX84 med zenerspän 
ningar mellan 5,6 och 12 V. 
Dessa komponenter är i främsta 
rummet användbara i samband 
med tjock- och tunnfilmkretsar. 

BZX84 har en spänningstole 
rans av ±5% och en effektför
lust av 150 mW vid 25° C när 
den är monterad på ett 5 x 5 x 1 
mm substrat. Den högsta till
låta ledströmmen är 100 mA 
och den termiska resistansen är 
0,5° C/mW. 

För ytterligare information om 
BZX84, kontakta AB Elcoma, 
Stockholm, 08-679780. 

Varistor med 
zeneregenskaper 
Matsushita, Japan, har kommit 
med årets komponentkataloger 
och i motståndskatalogen pre 
senterat en nyutvecklad varistor 
vars elektriska egenskaper starkt 
påminner om zenerdiodens. 

Brytpunkten på ström-spän 
ningskarakteristikan ligger vid 

demonteras från sin plats i hyl
san. Leverans kan ske med tre 
olika terminaler; för klämning , 
lödning eller virning . 

Bland övriga tekniska data 
märks att stiftavståndet är 2,54 
mm. Den kraft som erfordras för 
att skjuta in kontaktstiftet i mot 
svarande kontakthylsa är mindre 
än 8 kp och urdragningskraften 
är mindre än 6 kp. 

Märkströmmen är 3,9 A vid 
20° C omgivningstemperatur. 
Märkspänningen är 330 V väx
elspänning/470 V likspänning. 

Svensk representant är Firma 
Johan Lagercrantz KB i Solna, 
som har telefon 08-830790. 

(beroende på typ) 100 till 330 
V. Strömuttaget ligger mellan 7 
och 10 mA maximalt. Effekt 
klassen är 0,8 W. Denna nya 
ZnO -varistor 'ZNR" kan an 
vändas för spänningsstabilise
ringsändamål, frekvensmultipli 
kation och -division m fl ända 
mål. 

Elektronikavdelningen hos 
Aug Eklöw AB, Stockholm, kan 
komplettera med ytterligare 
upplysningar. Tel 08-230620. 

Lysdioder från 
Fairchild 
Fairchiids avdelning för mikro 
våg och optoelektronik (Fair 
child MOD) introducerar nu 
sina plastkapslade lysdioder på 
svenska marknaden. 

Lysdioderna finns i två utfö
randen; FLV100 med klar lins 
resp FL V1 01 med matt lins. 
Båda typerna ger rött synligt 
ljus. Luminansen är upp till 
300 Foot-Lambert. Livslängden 
uppges vara 10· timmar. 

FLV101 lämpar sig speciellt 
som indikatorlampa på paneler. 

AB Nordqvist & Berg i Stock
holm representerar Fairchild 
MOD. Telefon 08-449980. 

nya produkter 
komponenter 

150 W switchtransistorer 
Mullard har kommit med tre nya 
switchtransitorer i kiselplanarut
förande; BDY60, BDY61 och 
BDY62. 

Effektgränsen vid kontinuerlig 
belastning är 15 W. Arbetar 
transistorn som switch tål den 
upp till 150 W förutsatt att puls 
tiden inte överskrider 50 IlS och 
pulsförhållandet inte är större 
än 0,1. Mättnadsspänningen är 

låg - inte större än 0,9 V. 
Transistorerna (T03-kapsla

de) kan användas i högfrekventa 
inverterare och konverterare av 
sedda för höga effekte·r. Ett 
anflat användningsområde är 
t ex pulsmodulatorer. 

Den nya transistorserien finns 
hos AB. Elcoma, Stockholm, 
Telefon 08-679780. 

Högeffekt operationsförstärkare 
Analog Devices 402 och 403 är 
kompletta operationsförstärkare 
med mycket hög uteffekt. 

Modell 402 lämnar ± 12 V / 
5 A och modell 403 lämnar 
±20V /3 A trots måttliga dimen 
sioner (se figuren) . Bandbred
den är 400 kHz och spännings
driften är ±50 /lVI" C. 

Förstärkarkretsarna är monte
rade på en kyl platta som kan 
skruvas fast på lämplig kyl kropp. 
Kretsarna är galvaniskt skilda 
från kyl plattan. Förstärkarna är 
överbelastnings- och kortslut 
ningssäkra. 

Priset i stycketal är 580 kro-

nor. Stenhardt Komponentbo
lag AB, Bromma, har agentu
ren . Telefon 08-372945. 

Omvandlare från sant effektivvärde 
till likspänning ' 
Burr-Brown tillverkar en modul 
vilken omvandlar sant effektiv
värde till likspänning. I för 
hållande till noggrannheten får 
priset betecknas som lågt. 

Noggrannheten är ±0,5% av 
fullskala ±0,5% av läst värde 
utan särskild trimning av enhe 
ten. Med yttre trimning kan nog 
grannheten förbättras till ±0,1 
±0,1 %. 

Denna " 4128 RMS module" 
kan användas i samband med 
praktiskt taget vilken kurvform 
som helst, till och med likspän
ning. 

Ma'ximalt tillåten inspänning 
är ±1 O V toppvärde och inimpe
dansen är 5 k Q . Utspänningen 
sträcker sig upp till ±10 V, 
± 5 mA. Drivspänningen är ± 14 
- ±16 V, ±30 mA. 

Generalagent är Teleinstru 
ment AB i Vällingby, telefon 
08-870345. 

Bredbandsförstär
kare med hög' 
uteffekt 
Lorch Electronics, USA, tillver
kar nu tre bredbandsförstärkare 
i kompakt utförande, avsedda 
att byggas in i mottagare eller 
andra kritiska applikationer som 
kräver lågt brus och hög dyna
mik. 

I serien som benämns AM-
320 finns tre olika typer. Typ 
AH har bandbredden 1 - 32 
MHz (1 dB), brusfaktorn 5,5 
dB och uteffekten +30 dBm. 
Typ BL har bandbredden 10-
400 MHz (1 dB), brusfaktorn 
6 dB och uteffekten + 4 dBm. 
Typ BH slutligen har samma fre
kvensområde som B L-typen; 
brusfaktorn är 5 dB upp till 32 
M Hz och 8 dB upp till 400 M Hz, 
uteffekten är +23 dBm. Effekt 
förstärkningen är för alla typer 
10 dB. 

Enheterna är väl skärmade. 
Lorch representeras av Scandia 
Metric AB, Solna, 08-82041 O. ~ 91 
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BBLIIIRIB 20 
Industriellt 
miniatyrutförande 
O Insticks- eller TL-kortmontage 
O 2-6 poler (max 6 51. , br. el. 4 vx.) 
O Enkel- eller tvillingkontakter 
O Kontaktdata : 1-5A. 100-270V 
O 6 olika kontaktmaterial 
O Livslängd : Min 108 vid full last 
O Spolspänningar: 2-140V DC 
OTIlIslagstid : 6ms 
O Frånslagstid : 3ms 

tUjHllll.lBR 

BLBGTB08B1PBIG 
BÄLBB .. LÄS1BB 
o Fotoelektrisk avkänning för 1 50-300-500 tecken/sek 
O Incremental reluktansmotor ger hög driftsäkerhet och 

minimalt underhåll 
O Stegas i båda riktningarna, stoppar eller backar på 

varje tecken 
O RTL i driv- och kontrollkretsar 
O ~ kanaler. Tyst gång. Läser alla remsfärger 

SPOLDOBDDI8 
O Två varianter: 500 RWoch 1000 PE 
O Max 500 tecken/sek (50"/sek) 
O 1000 fot remsa på 8 1/2" -spole eller 

500 fot remsa på 7 1/2"-spole 
O Minimalt remsslitage tack vare den 

fotoelektriskt styrda frammatningen -
ingen dragpåkänning i remsan vid läshuvudet 

O Kan matas i båda riktningarna 

BEGÄR DATABLAD OVER ELECTRO
GRAPHICS REMSUTRUSTNINGAR 

7 olika varianter För hög säkerhet 
O ERP-ERT-ERTN: relä med 53 mm 

glaskropp för TL-kortmontage. 
Kontaktbelastning : max 1 A- 250V 
AC. Upp till 12 kontaktfunktioner 

O ERC: relä i insticksutförande. 
Högst 6 kontak.tfunktioner, i övrigt 
data som ovan 

O ERM: hermetiskt slutet relä för TL
kort. Max 3 slutningar 

O ERMC : (se bilden) relä i miniatyr
storlek. Max 5 slutningar 

O ERME: som ERMC men ingjutet i 
epoxy 

O Ingen kontaktstuds - låg man
övereffekt - hög brytförmåga 

O Kontakter för växling eller kontinu
erlig växling med brytförmåga 2 
eller 5A1500V max 

O Enläges-, bistabilt eller chopper
utförande 

O Sockel eller TL-kortmontage 
O Livslängd min . 109 operationer vid 

full last 

ELLlOTT ASSOCIATED AUTOMATION lTD HAR DE RELÄER NI BEHÖVER 
Kontakta oss för ytterligare information 

LIF ProdukterAB 
Box 2054. 12702 Skärholmen 2 • Tel. 08/886520 - 88 65 21 
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(lo< UH N lo< E] 

UNIVERSALRELÄ 

U-Relä i plug-in utförande med hållare 
för löd- eller skruvanslutning. Även hål
lare för PC-montage. 
Kontakter: 1-3 växlingar. 
Kontaktspänning, -ström : 250 V, 6 A. 
Kontakteffekt: 250 VA 10' växlingar 

1 200 VA 10" växlingar 
Livslängd : Vid 50 % inkoppl.tid cirka 100 

mill. växl. 

Leverans från lager. 

TUNGRELÄ 

A-Relä, kapslat, i min iatyrutförande, ·stift 
för PC-montage med 2,5 mm deln ing. 

Kontakter: 1, 2, 3 och 6 slutningar 
1, 2 och 3 växlingar 

Manöverspänning : 6, 12, 24, 40, 48 och 60 
volt likspänning. 

Omgivningstemp.: - 5°C till +60oC 
Kontakteffekt: Med standardkontakter 

3 walt växling 
10 walt slutning 

Andra kontakttyper kan erhållas för olika 
krav som konstant övergångsmotstånd, hög
frekvens upp till 100 MHz, m. m. 
Leveranstid ca 8 veckor. 

Finns nu även i Dual-in-Line 
utförande T0116 14-leads. 

(lo< U 1-1 N lo< E] 

VRIDMAGNET 

D-Magnet med vridmoment upp till 21 
kpcm. 
Vridvinklar från 25° till 95°, höger- eller 
vänstervridande, i fem storlekar med 
diam. 25 mm-100 mm. 
Standardspänning : 24 V= och 180 V=. 
D-Magneten kan erhållas med retur
fjädrar, inbyggnadscentrering för extra 
stabilt montage, genomgående axel 
m. fl. specialutföranden. 

SLAGMAGNET 

H-Magnet för dragande eller stötande funk
tion. 
Krafter från 75 p till 7,6 kp. 
Finns i 6 olika storlekar. 
Manöverspänning: 24 och 220 volt 50 Hz, 
24 och 180 volt likspänning. 
Leveranstid ca .4-6 veckor. 

Vi skickar gärna katalog över Kuhnkes elektro
tekn iska program som innefattar: SLAG MAG
NETER. VRIDMAGNETER, RELÄER, SUMRAR 
och KONSTANTSPANNINGSHALLARE. 

(lo< UH N lo< E] 

INDUSTRIRELÄ 

l-Relä i plug-in utförande med hållare 
för löd~ eller skruvanslutning. Även hål
lare för PC-montage. 
Kontakter: 2, 4 eller 6 växlingar. 
Kontaktspänning, -ström: 380 V, 6 A. 
Kontakteffekt: 600 VA 10' växlingar 

3000 VA 10' växlingar 
Livslängd : Vid 50 % inkoppl.tid cirka 50 

mill . växl. 
Leverans från lager. 

(lo< UH Nio< E] 

ÖVRIGA 
RELÄ 

UTFÖRANDEN 
C-Relä, nytt universalrelä miniatyr~t .. ' 
utförande. 

l-Relä kan även erhållas som Fördröj
ningsrelä, Wisch-relä, och Blinkrelä, vil
ka alla äro elektroniska, samt Impuls
relä. 

Effekt-Relä. 1-polig slutning eller bryt
ning, för max. spänning 380 Volt och 
max. ström 50 Amp. 

Spärr-Relä är en kombination av två 
U-Reläer med vardera två växlingar och 
med ömsesidig mekarnsk låsning av an
karrörelsen. 
De båda lindningarna kan manövreras 
med korta pulser som tillförs växelvis. 

Cylinder-Relä för två till åtta växlingar 
med pertinax- eller keramisk isolation. 

BOX 17081 
10462 STOCKHOLM 17 BO PALMBLAD AB TEL. 08/2461 60 
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Tre världsnamn - en koncern - samlade under ett tak: Du kan få en voltmeter med en känslighet av 0,1 ,N för 
Dina noggranna mätningar. Du kanske behöver en multi
meter med batteridrift för Din serviceavdelning. Du söker 
kanske en lättavläst digital panelmeter för Din fasta appli
kation. Du har behov att mäta under svåra störförhållanden 
utan att det får försämra mätresultatet. Du- behöver auto
matisk registrering för Dina långtidsprov. För varje mät
uppgift finns den rätta voltmetern hos Schlumberger. 

Schlumberger AB. Digitala voltmetrar för alla områden. 

l=i.I!·hhhl·!~1 
L Schlumberger . =~::::::::: 

Helsingfors: Schlumberger 
Schlumberger AB 

Schlumberger AB Vesslevägen 2-4 Box 944 181 09 Lidingö 9 Tel 08/7652855 
Informationstjänst 55 
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MS 

Lödanslutning 
Fastsättning 
med M2-skruv 

MO 

Lödanslutning 
Fastsättning 
med M2-skruv 

Tekniska data 

MS/GO 
För kretskort 
Modul 2,5 mm 

MO/GO 
För kretskort 
Modul 2,5 mm 

Typ MS, MS/GO, MS/K och MS/SK 

Spole: Likström 6-60 Volt 
En växlingskontakt tör: 
max. 250 Volt 
max. 6 Amp 
max. 550 Watt 
Provspänning kontaktdel/spole: 

2000 Volt ,..., eft. 
KontaktJivslängd: 
7 X 105 växlingar med 220 V, 2,5 A induktionsfri 
belastning. 

Prisexempel: 
MS/GD för 24 V = kostar Kr.7:90 

MS/K 
För kretskort 
Modul 2,5 mm 
Höjd 10,5 mm 

MO/K 
För kretskort 
Modul 2,5 mm 
Höjd 10,5 mm 

Insticksrelä. Förgyllda 
kontaktstift och -hylsor. 
Sockel tör lödanslutning 
eller kretskort. 

MO/SK 
Insticksrelä. Förgyllda 
kontaktstift och -hylsor. 
Sockel tör lödanslutning 
eller kretskort. 

Typ MOj MO/GO, MO/K och MO/SK 

Spole: Likström 2,2-60 Volt 
En eller två växlingskontakter. 
Trådkontakter med spec. låg kapacitans utförda 
i hårdsiiver eller silver-palladium. 
max. 100 Volt 
max. 1 Amp 
max. 20 Watt 
Provspänningar: 
Spole/stativ: 500 V ,..., eft. 
Kontakt/stativ: 750 V ,..., eft. 
Kontakt/kontakt: 750 V - eft. 

Prisexempel : 
MD/K tör 6 Volt = med 2 växlingskont~kte( 
kostar Kr. 9:-

Dessutom lämnar vi mängdrabatter! Vi lagerför dessa reläer. 

ALVIKSVÄGEN 65 • BOX 15034 • 16115 BROMMA • TEL. 08/26 2510 
TELEX 17376 
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.JOBBAR NI MED IC-KRETSAR? 
Frekvensinstä lin. Pulsbreddinst. Puls ut 

Ingång för yttre trigg 
Anpassad till TTVOTL 

Tryckknapp för 
enkelpuls 

30 TTVOTL-belastningar 
kan samtidigt drivas på var-
dera utgången. (BNC-kontakter) 

DETTA AR PULSGENERATORN FÖR ER! 
DIGITRONS pulsgenerator DG 2 är speciellt konstruerad för drivning av TTL/DTL
logik. Detta innebär att Ni slipper besvärliga inställningar av nivåer, problem med 
stig- och falltider etc. 

90 ELEKTRONIK 11 - 1970 

SE HÄR: 
• Täcker kontinuerligt 0,5 Hz-5 MHz 
• Pulsbredd kontinuerligt inställbar 100 ns-1 s 
• Hög belastbarhet - 30 TTl/DTL-belastningar 
• Kort stig- och falltid - typ. 10 ns 

• Ingång för yttre triggpuls 
• Tryckknapp för enkelpuls 
• Helt uppbyggd med integrerade kretsar 
• Kvalitetskomponenter användes genomgående i DG 2- cermettrimrar: 

tantalyter, monolitisk regulator i nätdelen m. m. 
• (Vi vill inte direkt skryta, men formgivningen skäms vi inte heller för.) 
• Svensk tillverkning - vi kan garantera snabba leveranser och god 

teknisk service. 

Till sist - då det gäller priset; då är vi blygsamma - endast 950:-

DIGITRON AB 
Box 142,34200 Alveata Tel. 0472/12790,12951 
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Fiberoptiska sifferindikatorer 
Rank Precision Industries, Eng -
land, introducerar enheter för 
sifferpresentation, vilka är upp
byggda med fiberoptik. 

Sifferrnodulen typ DROD är 
av sju -segmentstyp. Segmen
ten är formade av sju fiberknip 
pen, som belyses av sju st 5 V 
miniatyrlampor, vilka är monte
rade längst bak i modulen. 
DROD -enheten har mycket stor 
lysförmåga (luminansenär 1200 
Foot -Lambert) i förhållande till 
sina små ytterdimensioner. Lam 
pornas livslängd uppges vara 
100000 timmar och strömför 
brukningen är 60 mA. Siffrorna 
är 10 mm höga och modulen 
har ytterdimensionerna 14 x 11 
x 25 mm. Vikten är 6,3 gram 
inklusive de sju lamporna. 

DROD-modulerna ·kan an -

exempelvis i flygplanstru 
ment. eller i mätutrustningar för 
fältbruk. 

vändas i' utrustningar där stor Svensk representant är AB 
ljusförmåga fordras och där små Nordqvist & Berg, Stockhorn . 
utrymmen finns tillgängliga, Telefon 08 -449980. 

Transienter korsluts på 10 - 12S 
General Semiconductor tillver -
kar transientskydd för spän -
ningar mellan 5,0 V och 300 V. 
Jedec-beteckningarna är 
1 N5555-1 N5558 och 1 N5629 
- 1 N5665. Märkesbeteckning 
en är TransZorb. 

Effekttåligheten är ~ 500 W 
toppeffekt under 1 ms. Kort 
slutning av transienten sker på 
kortare tid än 1 x 1 0 - 12 sekun 
der. 

TransZorb lämpar sig som 
skydd av integrerade kretsar, 
MOS-kretsar, hybrid kretsar och 
andra transientkänsliga kompo 
nenter. 

Ad Auriema i Sundbyberg re 
presenterar General Semi con -
ductor. Telefonnumret är 08-
289275. 

Siemens-varaktorer för 100 M Hz 
till 2 GHz 

På Siemens halvledarprogram 
finns nu en serie nya varaktorer; 
BBY 24, BBY 25, BBY 26 och 
BBY 27. 

Dessa kiselvaraktorer i mesa 
teknik är speciellt användbara 
som avstämningsdioder inom 
området 100 MHz-2 GHz. 
Godhetstalet är bättre än 200 vid 

50 M Hz. Kapacitetsvariations- .. 
förhållandet är bättre än 8,5:1 
eller 10:1 beroende på varaktor
typ. Styrspänningen kan varieras 
mellan O och 120 V. 

TK-sektionen på Svenska Sie
mens AB i Stockholm har kom
pletterande upplysningar. Tele
fon 08-229680. 

nya produkter 
komponenter 

Vattenkylda tyristorkontaktorer 
AEI Semiconductors Ltd intro- reras för spänn'ingar upp till 
ducerar två nya vattenkylda t y - 1 300 V. Effektivvärdesström-
ristorkontaktorer. De består var - men är 1200 A för 2WD 
dera av två tyristorer i antiparal - CR7K'03B35, och 700 A för 
lellkoppling, monterade i ett kyl - 2WD CR152'03B. Ungefärliga 
block, som är anpassat för mon - total mått är 125 x 125 x 200 
tering direkt i utrustningar. Max mm. 
uteffekt erhålls vid en kylvatten- Datablad kan erhållas från 
hastighet på 5 l/ minut vid 40· agenten Specialmaskiner AB, 
C. Båda kontaktorerna kan leve - Göteborg, 031 -450360. 

74-serien nu från 
SGS 
SGS har i sitt program av TIL
kretsar nu även inkluderat 26 
kretsar ur 74-serien i dual - in
line-kapsel, nämligen: 

T7400 B1 - T 7405 B1 , 
T7410 B1, T7420 B1 , T7430 
B1 , T7440 B1 , T7441 B1 , 
T7450 B1 , T7451 B1 , T7453 
B1 , T7454 B1 , T7460 B1 , 
T7472 B1 - T7476 B1 , T7486 
B1, T7490 B1 , T7493 B1, 
T74107 B1 , T74180 B1 . 

Svensk distributör är Elek 
triska Instrument AB Elit, Brom
ma, 08-262720 eller Göteborg, 
031 -423300. 

QPL-listad trim
potentiometer 
Bourns Inc har kommit med en 
envarvig cermet trimpotentio 
mete'r, som f n är den enda ' dyli 
ka i RJ50 -utförande som är 
upptagen på QPL-listan . 

I standardutförande finns den 
i 16 olika typer inom resistans : 
området 1 O n till 1 M n. Tempe
raturkoefficienten är ± 10 - ·rC 
över hela det specificerade tem
peratur- .och resistansområdet. 
Temperaturområdet sträcker sig 
från - 65·C till + 175·C. Max 
tillåten effekt är 0,5 W vid 85·C. 
TypbetE1ckningen är 3322 P. 

Svensk representant är AB 
Elektroutensilier, Åkers Runö. 
Telefon 0764-20110. 

BNC-kontakter 
med färgad pIast
koppling 
~ ----~----

De sedan länge använda BN -
kontaktdonen har av Amphe 
nol-Tuchel i Tyskland getts ett 
nytt utföra nde. 

Ytterhylsan, med vilken man 
mekaniskt kopplar samman kon
takterna, utförs nu ·i plast och 
finns i sex olika färger. Fördelar
na med detta nya utförande lig 
ger i att kontakterna inte bara 
är lättare identifierbara, utan 
även mera hållbara. 

Svensk representant för Am 
phenol-Tuchel är Firma Johan 
Lagercrantz KB i Solna, som har 
telefon 08-820790. 

Frekvensstabila 
VIG-filter med 
liten hyste res 
YIG-TEK Corp, USA har utveck
lat en ny typ av YIG -filter som 
har liten hysteres (typiskt min
dre än 18 M Hz för ett tre-stegs 
2-18 GHz filter). YIG-TEK 
tillverkar nu filter i 2, 3 eller 4-
stegs utförande i oktav eller 
fleroktavband från 0,5 till 18 
GHz. De nya filtren har inbyggd 
temperaturkompensation och en 
unik Yl G-koppling vilken med
ger små ytterrnått, goda elektris
ka egenskaper och lågt effekt
behov vid avstämning. 

Den svenske representanten 
Ad Auriema i Sundbyberg har 
telefon 08-289275. 
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Experten på lampor som har hög 
belysningseffekt med liten glödlampa inom 
samtliga lågspänningar. För synoptiska bord . 
Visuella signaler genom skärmar. 
Regleringskontroll. Vi kan tillverka alla slags 
lampor efter beskrivning eller förebild . 
Jean rochet -lampan expedieras över hela 
världen. Katalog på begäran. 

detta märke 
är symbolen 
för jean rochets lampor: 
kvalitet, säkerhet, 
tillförlitlighet. 

jean rochet 
3 bis et 5 rue du Cong res 
asnieres-92 
FRANCE 
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VILL NI REDUCERA ANTALET SPÄNNINGAR 
OCH FÖRENKLA SPÄNNINGSFÖRSÖRJNINGEN? 

7-35 VOLT 

IN 

+-----1 

+5 VOLT 
LM 309 K 

Jo, men med LM 311 går 
det bra med endast +5 volt, 
och använder du våra 
SKIFTREGISTER behöver 
du ingen anpassning! 

Ja, men en Komparator 
går väl inte enbart på 
+5 volt och du måste väl 
ha anpassning mellan 
TTLochMOS? 

-12 VOLT 

NH0025C 

--...----=.:;;., 

• LM 309. Kan det vara enklare än som visas ovan? Där tidigare effekttransistorn i regulatorn satt. sätter Du nu hela 
regulatorn i en T~3 kåpa! Den oreglerade spänningen in kan variera mellan 7-35 volt. ut ur regulatorn kommer 
ändå +5 volt som kan belastas med över 1 A. Om Du inte behöver mer än 200 mA är LM 309 H vad Du söker. Den
är kapslad i en T~5 kanna. Dessa regulatorer gör det tekniskt och ekonomiskt möjligt att reglera en råspänning 
på den plats där den reglerade spänningen behövs - en stor fördel i större system. 
Regulatorerna är kortslutningssäkra. och har ett termiskt skydd för överhettning. 

• LM 311 Spänningskomparator som kan drivas med enkel 5 volts spänning eller ±15 volt. Drivkapacitet (fan out 
8) 40 volt. 50 mA. max bias 300 nÄ. offset 50 n A. Samma prinkonfiguration som 710. 

• Vi har hela SN74XX-serien. samt NS MSI-kretsar på lager. 

• MM 5016. 500/512 bil dynamiskt skiftregister. just ett sådant som alla väntat på. inga interfaceproblem och med 
standard spänningar +5. -12 volt. 

• Hur många diskreta Klockdrivers har Ni byggt? 
Säkert många! NH0025C integrerad. färdig. bara plugga dit. och det bästa av allt. det fungerar. 

ab elektroflex 
Box 355, 17203 SUNDBYBERG 3 

Tel. 08-28 92 90 

NATIONAL 
SEMICONDUCTOR 
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nya produkter 
mätinstrument 

Portabel dataregistreringsutrustning 
ger 18M-kompatibelt magnetband 
Incre- Data Corporation, USA, 
presenterar en kompakt inkre
mental dataregistreringsutrust 
ning. 

Dimensionerna är 197 x 172 
x 346 mm och vikten är 13,5 kg . 
Utrustningen innehåller en 40 
kanals multiplexer, analog -digi -
talomvandlare, digitalklocka/ 
tidgenerator, programmerbar 
generator för registreringsse 
kvensen och en inkremental da
tabandspelare för bandkasset
ter. 

Man har uppnått fullständig 
kontroll av registeringssekven 
sen genom att utrustningen pro 
grammeras över en 400 skift~ 
programkontakt. Genomattskif
ta motsvarande yttre kontakt 
kan man snabbt ändra program 
met för varierande registrerings 
uppgifter. 

I registeringsformatet medges 
programmering av upp till 144 
individuella tecken från tidge 
nerator, analog-digitalomvand 
lare eller yttre data . En 1 2 x 1 2 
programmerbar skiftregisterma 
tris och en programmerbar 12 

Digitalvoltmeter 
med extra 
internt minne . 
Det unika med denna multime
ter typ SOOOA från Trirlett 
Corp, USA, är att den är försedd 
med ett extra internt minne, där 
information kan lagras för sena 
re jämförelser med andra mät 
ningar. 

8000A har en noggrannhet 
vid likspänningsmätning av 
±0,1 % av lägsta värde ± 1 siffra 

och vid växelspänningsmätning 
± 0,2%, ± 1 siffra . 

Såväl växel - som likspän -

bitars räknare utnyttjas som di 
gital multiplexer för att åstad 
komma önskad flexibilitet. 

Multiplexern medger inkop
pling av antingen 20 bipolära 
eller 40 unipolära analoga kana 
ler. Ingångsimpedansen är hög 
re än 50 M il och signalnivån 
är ± 5 V. Via frontpanelen kan 
man ställa in valfri kanal för 
kalibrering och antalet kanaler 
kan ökas ut i steg om 40. 

Digitalklockan genererar tid 
kod i dagar, timmar, minuter, 
sekunder och millisekunder och 
har i standardutförandet en sta 
bilitet av 0,2 x 10 - . över 24 
timmar. 

An al og - di gital omva ndlaren 
består av E1n sample-and -hold 
krets och en su€cessiv approxi
mationsomvandlare. Upplös
ningen är 11 bitar bi närt eller 13 
bitar BCD. 

En särskilt intressant egen 
skap hos denna utrustning är att 
bandspelaren producerar ett 7 -
kanals IBM NRZI - kompatibelt 
band med 80 eller 220 bitar/ 
cm (200 resp 556 bpi) vid re 
gistreringshastigheter av upp 
till 2000 tecken per sekund syn 
kront eller 1 000 tecken per se 
kund asynkront. 

Bandspelaren är avsedd för 
500 eller 1 000 fots bandkasset 
ter. 

Ytterligare upplysningar läm
nas hos Olle Moberg AB i Löd 
deköpinge utanför Malmö, 046-
39850. 

ningsmätningar kan göras inom 
fem områden, vilka sträcker sig 
från 0,1 mV t ill 1 000 V. Växel 
och likströmsmätningar kan ske 
i sex områden från 0,01 !lA till 
1 000 mA. Motståndsmätningar 
kan göras i sex områden från 0,1 
il t ill 10 M il. 

Triplett representeras i Sverige 
av KLN Trading AB i Bandha 
gen, som har telefon 08-
997040. 

Digital multimeter klass 0,01 
Från Preston Scientific Inc, 
USA kommer en ny digitalmulti 
meter med beteckningen X
MOD 723. 

Denna multimeter har fyra 
fulla dekader" plus en femte över
områdessiffra, vilken ger möj 
lighet att presentera 19997 som 
högsta-tal . 

94 ELEKTRONIK 11 - 1970 

Polariteten och decimalkom
mat sätts automatiskt ut. För 
såväl lik- som växelspänning 
finns fem områden från 100 
mV till 1000 V. På lägsta m.ät
området är upplösningen 10 
!lV. Omvandlingstiden varierar 
mellan 12 och 18 ms. 

Till denna multi meter är det 

Programmerbar HF mV-meter kombi
nerar digital och analog presentation 

Boonton Electronics Corp, USA, 
har nu släppt ut en mV -meter 
för högfrekvens, benämnd 92 
AD. 

Instrumentet har åtta mätom
råden, vilka sträcker sig från 

Digitalinstrument 
för mätning av 
gastryck 
. Det schweiziska företaget Kist 
ler Instrumente AG har utveck
lat ett presentationsinstrument 
typ 6801 , avsett att användas 
tillsammans med piezoelektriska 
mätgivare. 

Instrumentet har utvecklats 
huvudsakligen för rutinmätning 
ar på explosiva förlopp och i 
samband med ballistiska under 
~ökningar. Följaktligen sträcker 
sig mätomr.ådena från 1 000 atm 
till 10000 atm. Tryckets topp
värde presenteras digitalt, an 
tingen i atmosfärer eller i bar. 
Instrumentet har två utgångar, 
en för anslutning av sifferskri -
vare och en analog anslutning 
för oscilloskop. 

Kistler representeras av Scan 
dia Metric AB, Solna, 08-
820410. 

även möjligt att ansluta en AC/ 
DC -omvandlare av Prestons fa 
brikat. Instrumentet ka.n även 
kompletteras med en DTL
kompatibel BCD utgång. 

Generalagent för Preston är 
AB Transfer, Stockholm, tel 08 -
870250. 

100 !lV till 3 V inom området 10 
kHz till 1,2 GHz. Mätområdes
omkopplaren vilken utgörs av 
åtta tryckknappar kan fjärrsty
ras. 

Den digitala presentationen 
sker med hjälp av tre nixierör 
plus ett rör för 5% överområde. 
På panelen finns även en ana
log meter vilken är kalibrerad i 
dBm över 50 il. Denna analoga 
dBm- meter är användbar för 
olika trimningsändamål. En lin 
jär likspänningsutgång fir.ms 
även. 

Upplysningar om denna 
Boonton mV- meter- kan fås 
hos Teleinstrument AB, Välling
by, tel 08-870345. 

Anpassningsenhet 
för datorbehand
ling av mätvärden 
Ingenjörsfirman Modul tillver
kar en anpassningsenhet som 
kan användas för att ansluta de 
flesta typer av digitalinstrument 
till en Facit' hålremsstans i syfte 
att bearbeta registrerade mät 
värden i datorn. 

Denna anpassningsenhet star 
tas antingen på yttre kommando 
eller avdigitalinstrumentet"självt. 
Den avläser instrumentet siffra 
för siffra ·och matar ut dessa .till 
hålremsstansen, eventuellt efter 
viss omkodning för att få stan
dardiserad kod. Dessutom ad
deras en paritetsbit för att få en 
säkrare registrering. Enheten 
kan byggas in i Facit hål rems 
stans, vilket underlättar installa 
tion och drift. 

Till utrustningen kan äVEm an
slutas ett tangentbord, så att 
man kan mata in extra informa 
tion som t ex datum eller prov: 
nummer. 

Ytterligare informationer om 
denna anpassningsenhet finns 
hos ingenjörsfirman Modul , 
Soln~, tel 08-27 721 O eller 
0758-531 33. 



'nya produkter 
mätinstrument 

M ätg iva rförstä rka re 
till Tektronix 560-oscilloskop 

Tektronix kompletterar nu sin 
560-serie med en mätgivarför 
stärkare i insticksutförande, be 
nämnd 3A10, 

Förstärkaringångens resistans 
är valbar mellan 1 M il och 10 
M il, Mätgivare av såväl aktiv 
som passiv typ kan användas 
tillsammans med förstärkaren , 
3A 10 har en inbyggd varierbar 
likspänningskälla avsedd att för
sörja passiva mätgivartyper. 

Förstärkarens elektriska data 
är: 0 - 1 MHz, 10 IlV till 10 VI 
enhet. differentialkoppling och 
mÖjlighet t ill bortfi ltrering av 
icke önskvärda signaler. 

Tillsammans med denna mät 
givarförstärkare erbjuder Tek 
tronix satser av mätgivare ay 
sedda för skilda mätstorheter 
(tryck, kraft, acceleration, vi 
brat ion' förskjutning, osv) , Varje 
mätgivare åtföljs aven kalibre
rad skala avsedd att anbringas 
på förstärkarens ingångsdäm -

Temperatur
kontroll med 
digital inställning 

Delta Design Corp i USA tillv.er-

pare, Exempel : använder man 
en accelerometer byter ' man ut 
den normala " voiti div" -skalan 
mot en speciell " gidiv" -skala. 

Övriga upplysningar om den 
na förstärkare erhålls från Tek
tronix AB, Bromma, 08-252830, 

kar temperaturkammare och .---____________ ---. 
temperaturprovutrustningar för 
integrerade kretsar. Företaget 
presenterar nu en kontrollenhet 
med digital inställning av tem 
peraturen, den s ,k "Digitemp" . 

Temperaturområdet man kan 
kontrollera sträcker sig från 
-89,9° C t ill + 299,9° C och 
stabiliteten är ± 0,15° C, Nog 
grannheten ligger inom ± 0,075° 
C. 

Delta Design representeras i 
Sverige av Integrerad E,Iektronik 
AB i Stockholm, som har telefon 
08-634320 eller 08 -637575, 

(JA:§0T) ELEKTRONISK 
VARVTALSMÄTNING 

Ställ krav på er tachometeru rtustning I Jaquet 
elektroniska vsrvtalsmätare ger Er schw eizisk kvalite 
till en till talande låg kostnad. 

• Områden : 0- 2 rpm till 0-- 120000 rpm 
• Noggrannhet: o:::a 0 ,5 % 
• Konstant strömutgång som funktion av varvtalet. 

Välj mellan 4 strömområden. 

TELEIVIETFlIC 
instrument ab 

Box 341 . 17203 Sundbyberg 3 , Tel. 08/2930 90-93 
Scheeleg. 13, 2 1228 Malmö. Tel. 040118 5500~O l 

Jag vill veta mer om Jaquet varvtalsm ätare 

Kontakta mig på tel. ...... ./. 
Skicka data blad och prisuppgifter! 

Namn . ..•.•. 

Företag ....••...•• • ••... . •• . .......••.• 

laal 
-BURR-BROWN 
nya, snabba, FET 

• operatIons-
förstärkare 

löser pro~leR1 ••• 

Burr-Brown utökar nu marknadens bästa och därtill prisbilli
gaste serie med bredbandiga operationsförstärkare, och presen
terar en ultrasnabb differentialförstärkare med FET-ingångar. 

Nya modell 3400B har en småsignal-bandbredd på l OO MHz 
och en "slew rate" för signaler med hög amplitud på lOOO V / }JS. 
Visserligen finns det några få andra operationsförstärkare som 
arbetar i samma hastighetsområde, men ingen av dessa har var
ken differentialingångar eller FET. 

Modell 3400B kan med fördel användas som video- och puls
förstärkare, snabb buffertförstärkare, i integratorer och snabba 
mätutrustningar samt i simulatorer och snabba vågformsgene
ratorer. 

Ytterligare några tekniska data 
Utsignal ± 10 V vid ±20 m.6: 

Förstärkning utan motkoppi 

Ingångsimpedans 

Spänningsdrift 

Förspänningsström vid 25·C 

" Common mode" -spänning 

min SO dB 

lO" ohm 

± 50 !lY FC (modell B) 

± 100 !lV FC (modell A ) 

max 100 pA 

min±10V 

L d,.ss ,::::::::::: :::::::: :: : :,~:~~ ~ :~ ~~J 
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SEALECTROS BREDA REGISTER 
.FÖR PROGRAMMERING OCH STYRNING 

KORTLÄSARE ----.:.....---- PROGRAMBORD -------- PROGRAMVERK 

SCR 1010 och SCR 1012 för ID-kort. X-Y matris. Tillverkas helt efter kundens Manuella eller motordrivna. Standardhas-
SCR 1251 för avläsning av 51 kolumner önskemål. även gravyr på panel. 1, 2, 3 tigheter : 1 varv/min., tim. eller dygn. 
av ett SO-kol. hålkort. SCR 1.280 för av- eller 4 däck. Silver- eller guldplätterade Från 7 till 42 microswitchar påverkas av 
läsning av komplett 80-kol. hålkort. kontakter av berylliumkoppar. kontaktgivare, max. 60 eller 100 per 
Samtliga utom 1251 finns även med switch. Lätt och bekväm inställning. 
motordrift. 

SNYGG DESIGN 

HÖG KVALITET 

LÅGA PRISER 

vpc- PATCHBOARDS 
ETT SYSTEM FÖR TILLFÖRLITLIG OCH KRÄVANDE PRO
GRAMMERING FRÄN VIRGINIA PANEL CORPORATION 

2 typer, fasta eller utbytbara program. Det utbytbara i följande 
5 utförande: Snap-Lock. Lever-Lock, Spring-Lock. RolI-Cam. 
Draver Type. Max. 5.120 kontaktpunkter. 

ÄVEN I SKÄRMAT UTFÖRANDE för frekvenser till 500 MHz. 
VSWR 1.02 vid 100 MHz. 

CAMAC 
eller 

NIM? 
~BnsRack:..... 

HAR BÄDE - OCH! 

Plus många andra rack-kombinationer, 
skåp, pulpeter och instrumentIådor 

POLAB Elektronik-komponenter 
Rubingatan 5 42162 VÄSTRA FRÖLUNDA Tel. 031/454717 

Informationstjänst 62 
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- Men om man behöver montera dom och få 
det hela att fungera, då måste det till riktiga 
grejer. 

T ex ett apparatskåp från Imhof-Bedco. 

-fötvara 
komponenter 

-det kan 
manggra 

i vilket 
skå som~ 

Dessutom finns en mängd andra praktiska till
behör. Om Ni ringer och säger till , så skickar 
vi gärna en special katalog över Imhof-Bedcos 
hela program. (Imhof-Bedco gör apparatiådor 
också.) 

Datum, RE apparatskåp 

Till Imhof-Bedco apparatskåp finns apparat-
stommar och frontpaneler i olika storlekar. Behöver Ni komponenter att stoppa i skåpen? 

Tala om vad ni är Ointresserade av, så ska vi 
Glidskenor och handtag i flera utföranden. försöka hjälpa Er. 

TElTRONIC AB 
Vårbergsplan 31 • Box 4035 • 12704 Skärholmen 
Telefon 08/7100080 
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Varför inte prova Bausch & Lomb's stereomikroskop 

.. . och bli övertygad 
om fördelarna. 

~ 2 ,5X - 280X Förstori ng 

(i) Snabb fokuseri ng 

(i) Hög upplösning 

(i) Stort synfält 

(i) Flexibilitet 

~ Fotomöjligheter 

(i) Högeffektiva belysningar 

-l ------------------FlES(ElN~ 

CALIFORNIA ELECTRONIC 
tillverkar en serie spänningskännande reläer. 
Den spänningskännande enheten finns i flera 
utföranden. 
Till drivenheten kan levereras kompletta 
monteringssatser inkl. kretskort med konven
tionella reläer eller tungelement. 

* Drivenheten (Voltsensor) . 

Data för Modell 525 
Området jusferas med seporat potentiometer. 
Ingångsimpedans 100 k 
Max/ min insPänning ± 200 V 
Hysteresis 4 mV 
Repeternoggrannhet och känslighet l mV 
Operationstid 10 us 
Stig- och lalltid, ut 2 us 
Driyspänning ± 25 VDC alt_ ± 15 VDC 
Ut-spänning -±: 20 Volt . . ± .12 V 
Dimensioner 38,1 X 38,1 X 17,8 mm 
Monteras på kretskort med 2,54 mm delning_ 

- - - - - - , - - - - - ' - - - - - - - - FlES(ElN ~ 
.! ... 

[QJ B [S D [S[S[gJ [? G={] [gJ lJ 5TEINHEIL 
O'"'JO~ 

Visst kan andra än oscilloskoptillverkare göra oscilloskopkameror! Steinheil-Lear Siegler är ett västtyskt före
ta.g som har utnyttjat sitt kunnande inom det optiska området till att konstruera Oscillophot kamera system. 
I Oscillophot serien finns en karnera för varje ändamål. 
Varför inte titta närmare på Oscillophot M2 som är en mycket flexibel kamera baserad på ett 8-elements 
Oscillo-Quinon 1,9/75 mm linssystem. Elektronisk slutare (kan fjärrstyras), automatisk fokusering, hållare för 
olika typer av film, kan förses med två växlingsbara spegelsystem, extern synkronisering, kan utrustas med 
dataregistrerande 4-siffrigt räkneverk etc. Detta är bara några av fördelarna med OSCILLOPHOT M2. 

Vill ni veta mera om ovanstående produkter ring Leif Mellqvist 

Stenh!1ggarevägen 6, 171 49 Solna, Tel. 836677 RESII 'N ~ 
Informationstjänst 64 
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Här sker den elektrolytiska genompläte
ringen. 

Ökad kapacitet tack vare högmoderna 
maskiner - här en specialborrmaskin 
i arbete. 

" Etsline" - maskinen etsar bort 
kopparn. tvättar och torkar 
kretsen. 

Noggrant mönstertryck - fina inställnings
möjligheter med halvautomatiskt screen
tryck. 

Tillverkningsprocessen omfattar 26 tempon varav 
9 är kontroller. Bilden visar den slutgiltiga kontrol
len . 

... en tryckt krets med 
genompläterade hål! 

-kontakta 

1-1_i=811IM;I=) 
Strandbergsgatan 20.112 51 Stockholm. tel. 08/131855 
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Stö ..... Iuft8öde'ön någon 0",-"'" av 
samma stotielc med axiellt ftäcIe! .' 
Centau,...Rölden med dess dotor-Iconsttue 
' 5-bladiga propeller ör rJ09i"OnnI'_ otIpOSSOd till en 
kral/full skörmpolmotor - tiltgtirlglig med cintingen 
oIjeimpregnerode gIidIager eller penno"entsmordo 
kullager. .' 
Centaur levererar 45 Vs vid filbI6sning. 
Stor/eksmössigt ör Centaur helt utbytbar med 
Muffin och SentineI. ' 

Ad.Auriema.lnc. 
USA Stockholm Filial: 
Box 326, . 17203 Sundbyberg 3 • Tel. 08/289275 

SATAC 
BoIoc en serie av DC till AC *SoIid StateN.omFormare till 
Rotron-IIöktor. Fördelen med indulctionsmolor, dess I6ngo 
IivsJöngd. ufon kollel<torborstar. kon nu bibeh6110s även når 
endast /ikspönning finns tillgänglig. Botoc finns för 
12, 28, 32 V DC {till de vanligaste Rotron-f/öktomo. 

Informationstjänst 67 

g o dta a Ivä ~,~,~,~.mm"" m,d "~,,,hO<.o' VI 'ro, do< a r Man kan ha olika uppfattningar om saker och ting, Men talar man samma 
språk blir resultatet alltid positivt. 
Ta Seitz magnetventiler t. ex. 

Seitz magnetventiler är bra. lika bra som alla andra och lika billiga eller dyra. 

sa m m a Kvaliteten ar hog. Seltzprogrammet ar stort - ungefar 1000 olika ventiler Men på en punkt 
skiljer sig Seltz från motsvarande ventiler. Den personliga och servicelnnktade kontakt 
som VI eftersträvar och vill ge. Den ar vårt allra starkaste argument. 

O k Kontakta oss och låt oss ta del av Ert ventil behov så skall VI svara som 

. Och leveransresurserna. dom klarar Seltz! spra en gammal god vän. Inte av gammal vana. Inte efter minsta motståndets 
lag. Vi har ett personligt intresse av Er. 

~SEITZ • 
~magnetventller 
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"~j" 
Ingenjörsfirman 

Trevägs 
servostyrd 

Trevägs 
direktverkande 

rIt-
Fyrvägs i 
blockmontage 

HALLENBORG + ANDERSON AB 
Box 53001 400 14 GOTEBORG 53 . 031-200650 
Box 22114 ·10422 STOCKHOLM 22 . 08-52.0720 
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DIGITALVOLTMETRAR 
TE 370 

PULSGENERATOR TE 16 

DC-MIKROVOLT-/AMPERE-METER 
TE 921 

OPERATIONSFÖRSTÄRKARE 
A-148C 

TE 360 DIGITALA PANElINSTRUMENT 
TE 340-SERIEN 

FUNKTIONSGENERATOR 
TE 500 

SELEKTIV-LF-VOLTMETER TE 9000 

SYSTEMTEKNIK AB KAN NU UTÖVER PRODUKT
UTVECKLING OCH EGEN TILLVERKNING ERBJUDA 
TEK-ELEC's OMFATTANDE INSTRUMENTPROGRAM 

FÖR TEK-ElEC SVARAR: 
försäljning ing. lauri Holm. 7672727 
Service ing. lennart Nilsson. 76732 10 

FÖR ÖVRIGA FRÅGOR SVARAR: 
allm. elektronik civ.ing. Ove Karlström. 7670500 
digitalteknik ing. Ingvar Magnusson. 7672727 
mekanisk tillv. ing. Heine Johansson. 7670500 

SYSTEMTEKNIK AB 
KVALIFICERAD PRODUKTUTVECKLING OCH MÄTTEKNIK 

TORSVIKSSVÄNGEN 26 
18134 LIDINGÖ 
TEl. 08/7670500, 7672727,7673210 

Informationstjänst 6'9 
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Koaxialkontakter WEDGE -LOCK 

A. ...... Automatic 
METAL PRODUCTS CORPORATION 

Informationstjänst 70. 

STRATIBOL 
presents 

Pasadena Hydraulics,lnc . 
. A lot of work goes into pressing a multilayer. And the pressing itself is an 

extremely complicated process. Obviously. only the best way is good enough here. 
And that's what STRATIBOL is offering you. Because STRATIBOL is the official 
European Representative of Pasadena Hydraulics. Inc., the world's leading manufac
turer uf multilayer presses. 

Pasadena Manufacturing Presses for Multilayers and 
Encapsulated Circuits 
To meet any kind of capacity requirement. there are both Pasadena Manufacturing 
Presses and Pasadena Table Presses. A total of ten different modeis. They differ 
essentially in pressure and plate size. And they can be equipped with electrically or 
steam-heated plates. 
To find the right press for your operation. just consult one of our specialists. Or send for 
our special brochure first. Choose The Better Way. 

STRATIBOL - The Better Method 
(( ~ A Serv;ce of 

g~~!b~~- !r~s ~!!~ -M ilan - Brussels 

Seefeldstrasse 45. 8032 Zurich. Switzerland 
STRATIBOL Division. Telephone 051 329423/53. Telex 54633 

Informationstjänst 71 
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Wedge-Iock-kontaktens 
främsta fördelar: Endast 3 
delar. Trycktät. Väder
beständig. Fixerat mittstift. 
Inga specialverktyg 
erfordras vid montering. 
Lättmonterad. Mycket goda 
elektriska egenskaper. 

Wedge-Iock är godkänd av 
Svenska försvaret för 
användning i flygplan . 

Lagerföres i serierna BNC, 
TNC, C, N. 

Finns även för miniatyr och 
mikrominiatyr. 

Rekvirera special bro
schyrer. 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

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



• 

®Hostaflon 
- ännu en plast 
från Hoechst 

Koaxialgenomföringar och 
kopplingar för olika 
högfrekvensisolatorer av 
Hostaflon. 

" Hostaflon är Hoechsts PTFE-plast. Med sina utmärkta egenskaper har denna 
obrännbara plast öppnat ett brett användningsområde inom elektrotekniken. 

, Där hittills använda material som porslin, keramik och olika slag av plaster 
, inte längre motsvarar anspråken - där börjar det område där Hostaflon skall 

) :" ~ , ~ätfa~ in. 7?st~flon är er av ~e f~~nämst~ i~o~~inQsmaterial sh7 fikns. Och åd 
'-:';~~ ..... ,... \9 J,. , ISO enngs orm gan är o örän ra Inom e s o emperatur- oc re vensomr e. 

">,, '" 0- Härtill kommer att Hostaflon har oöverträffad beständighet mot kemikalier, 

~...... ,........ .9cii\ " f~t~ate~al~:.ä~ m~c~lt an~i~dSesivtk ko.rr~sionsfri~ och ha~.en Sy~n~~i~e.~ I~gt 
">" .... .............. 1 n lons oe IClen. oc s e me anis a egens aperna ar myc e ra ar e 

............ ~ ~ , synnerligen lämpligt att använda materialet även t.ex. inom maskinbyggnads-
.... . ...... ~, tekniken. 
~i~~~.............. .......... "''..... <lb . , Användningsområdet är stort. Ja, antagligen större än vi själva vet ännu. Kanske 

. ........ . ........ , ................... / .. ~. ~ Ni har ett problem som vi skulle kunna lösa tillsammans. EV 
::"'" '. ....... "'o~, Vi har en specialbroschyr om Hostaflon som vi gärna ®tfostaflon 
o~~;;;:~~~..... .................. ............. "1t-...., ~ändek om Ni s~ickar in vittående talon6 till 

"":,,::::~,:::::::::::':o:;.~::~~:: ,j AB, Fac tHÖ::c::~~~:!~~,~t5~e~ 001127 52 00. 
'Informationstjänst i 2 
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Tyristorregulatorer förvarvtalsreg lering av 
shunt och compoundmotorer, 0,1 till 10 kw. 
Styrning med tyristorer ger praktiskt taget förlust
fri steglös reglering från noll till full effekt. Små 
dimensioner, låg vikt och nästan obegränsad livs
längd gör dessa ekonomiska för såväl små som 
stora effekter. Stort reglerområde med steglös 
variation av motorvarvtalet. Hög driftsäkerhet, val
fri placering högt startmoment, mjukstart. 

ANSLUTNING till 220/380 v 50-60 Hz. 
KAPSLING för väggmontage eller okapslade för mon
tering i befintlig installation. 
VARVT ALSR EG LER I NG Potentiometerregleri ng från 
O till motorns märkvarvtal. 

VARVT ALSSTABI LITET ± 1 % av märkvarvtalet, 
vid ett reglerområde 1 :30 samt diagram 
STRÖMBEGRÄNSNING Inställbar, skyddar aggregat 
och motor för överbelastning samt tillåter start med 
förinställt varvtal. 

II ELEKTRON I KSYSTEM 

BROMSNING elektrodynamisk med inställbart mot
stånd i a·nkarkretsen. 
REVERSERING polomkoppling, manuell eller auto
matisk. 
AUTOMATISK REGLERING Start till förutinställt 
varvtal kan erhållas med inställbar accelerations och 
retardationstid. Styrning med termistorer, fotoceller 
trådtöjningsgivare, nivåvakter, sträckavkännare etc. 
TACKOMETERREFERENS Med tack om eter, mon
teraa på motor eller maskinelement, kan en varvtals
noggrannhet bättre än 1 % av märkvarvtalet erhållas. 
ÖVERVARV Med fältreducering kan övervarv erhål
las från märkvarvtal till motortypens tillåtna max- ' 
varvtal. 
FLERA MOTORER kan anslutas till samma aggregat, 
varvtalsdifferens mellan motorerna kan erhållas med 
fältreglering. 
SERVOSYSTEM Ett flertal olika utföranden för 
styrning från elgoner eller potentiometrar. 

GM E System AB, Kaggeholmsvägen 32, 12240 Enskede. Tel. 392768, 48 17 08 
Informationstjänst 73 

ALFANUMERISKA PRINTERS 
"On the fly printing technique" 

lER siffertryckare registrerar mätvärden i paral
lell BeD-kod från digitala instrument. relä
utrustningar. datorer etc. på tryckkänsligt 
papper. 

I E R erbjuder två modeller med 12 resp. max ~O 
kolumner och hastigheten 3 resp 20 rader/sek. 
Levereras som bordsmodell eller för rackmon
tage och även i "kit" -utförande om Ni exempel
vis vill tillverka egen elektronik. 

"On the fly printing technique" skiljer sig från 
andra mekaniska tryckmetoder på så sätt att 
endast ett min(mum rörliga .delar erfordras då 
samma printerdel är ansvarig för teckenval och 
tryckning. . 
Denna teknik tillåter elektroniken att utföra de 
flesta funktionerna. vilket eliminerar mekaniskt 
slitage. 
Som resultat av dessa egenskaper blir tillförlit
ligheten hög (M.T.B.F > 100x 1 ae rader.) 

yrkan i samarbete med de flesta instrumentleveran
törer erbjuda "plug-in" printer just till Ert instrument. 

Ensamrepresentant i Sverige 

TELINTEB AB 
Begär utförliga datablad eller demonstration. Box 59. 12321 Farsta tel. 08/64 1800. 643306 

Informationstjänst 74 
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peglerleknik 
Seanautomatic 70 
samlar 200 utställare 
till Göteborg 
För första gången i Sverige an
ordnas en integrerad aut oma
t ionsutställning i Göteborg 19 -
25/ 11 1970. Avsikt en är att visa 
möj ligheterna att kombinera pne
umatiska, hydrauliska och elek
tron iska reglerutrustningar för 
aut omatisering av o lika processer 
och förlopp. 

Närmare 200 utställare från 10 
länder kommer att i 70 mont rar 
visa automatik för industriellt, 
marint och mobilt bruk. I anslut 
ning till utställningen anordnar 
ti<fskriften Teknisk Information 
ett symposium den 24 och 25 på 
Park Avenue. Ett 1 O- tal föredrags
hållare kommer att behandla tek
niska och sociala aspekter på 
problem i samband automation. 

Ett axplock bland utställarnas 
produkter ger en ganska god hel 
hetsbild av utställningens omfatt-
ning: 
Atlas Copco AB 
En ny pneumatisk positionscylinder och en 
ny serie lägtryckskomponenter för lägtrycks
teknik. 

Festo Pneumatik AB 
En förstärkarenhet ur lågtrycksprogrammet 
som förstärker ett tillslagstryck av 5 mm vp 
till 10 atö. Genom det låga tillslagstrycket 
möjliggörs beröringslös toleransmätning och 
avkänning samtidigt. 

Gust Fagerberg AB 
Ett pneumatiskt vriddon för fjärrstyrning av 
kul- och vridspjällventiler samt hydraul
ventiler styrda av extremt låga signaler. 

AB Mecman 
Det nu fullt utbyggda ventilsystemet 400. 

Westinghouse broms- Bl 
Reglerteknik AB 
En ny metod för montering av pneumatik
komponenter på platta samt ett komplett 
system för styrning av dieselmotorer i fartyg. 

AB Wiro 
Packningsfria ventiler, " Numatics" . Hel
pneumatiska styrsystem, " Numatrol", och 
pneumatikkretsar i modulsystem, "Flexi
Blok". Stig Eklund AB, Robert Bosch AB 
och Stig Wahlström AB presenterar kom
pletta program för industriell och mobil 
.pneumatik och hydraulik. 

Bröd Michaelsen AB 
En robot med mänskligt rörelseschema för 
sprutmålningsutrustningar. 

Rauch Hydraulik AB 
En ställbar pump, " Hydro-Gigant" , med 
tryck beroende servo för hydraulisk , pneu
matisk eller elektrisk fjärrmanövrering. 0-
max 0,2 sekunder för reversering. Effekt upp 
till 400 kW med en elektrisk styreffekt på 2,4 
W. 

Svenska Flygmotor AB 
En ny hydraulmaskin, som fungerar både 
som pump och motor. 

Vickers-Sperry Rand AB 
Laborationsutrustningar för simulation, av
sedda för undervisningsändamål. 

Recine Vickers A/ S 
Hydraulutrustning för automatisk kapning 
av band- och stångrnateriaI i exakta längder. 
En ny typ avelektrohydraulisk flödesregler
ventil. 

AB Sven E Lanbeck 
Georg Fischers AG kulkik- och snedsätes
ventiler av plast med ställdon - elektriska, 
hydrauliska eller pneumatiska. 

AB Westin Bl Backlund 
"Dyna-Quip" kulventiler med tre sektioner. 

Cein Product AB 
En hydraulisk koppling med ett arbetstryck 
av 1000 kp/cm2! 

LM Ericsson 
Ett nytt styrsystem för pneumatisk, hyd
raulisk och elektrisk apparatur. 

AB Transintro 
"Polariscope 7300" för beräkning av meka
niska spänningar. Ett elektroniskt kombina
tionslås med möjlighet till kontinuerlig för
ändring av kodvalet. 

C E Larsson AB 
En elektronisk mikrometer med likströms
utgång för anslutning till registrerande ut
rustningar tillverkad av Citizens. Eldnings
regulatorer för fartygsångpannor. 

AB Liros Elektronik 
Styrutrustningar för pappersindustrin. 

Armatur Bl Bevattning AB 
Weka beröringsfria nivå indikatorer av mag
netisk typ. D 

!I! 
Stockholms 
Tekniska 
Mässa 
1970 

Tekniska Mässan i Stockholm hål
ler sin plats som Skandinaviens 
största . Dess internationella ka 
raktär har bibehållits - 26 länder, 
dvs snart sagt samt liga i- länder, 
var representerade. Kval iteten på 
årets mässa var mycket god och 
det är att hoppas att utflyttn ingen 
t ill Älvsjö näst a år inte skall inne
bära några förändringar i det av
seendet . 

D D Antalet utställare på Stockholms Tek
niska Mässa 1970 var 754, därav 232 svenska 
och 522 utländska, som fördelades på 239 
montrar. 

l samband med Tekniska Mässan hölls i år 
en " Träriksdag" och ett riksmöte för Sveri
ges Kemiingenjörers Riksförening. Svenska 
Teknologföreningen anordnade den 15 okto
ber en "Slamdag", där bland annat miljö
vårdsaspekter på slamhantering behandla
des. 

En av de mera intressanta montrarna var 
den där A Johnson & Co HAB och Svenska 
Utvecklingsaktiebolaget tillsammans pre
senterade tekniska nyheter från den ryska or
ganisationen V/O " Licensintorg". Här gäller 
det inte så mycket rena " konsumtionsvaror" 
utan i stället högt automatiserade system och 
tillverkningsmetoder. Hos Johnsons är det 
Technology Marketingavdelningen som skö
ter marknadsföringen inte enbart av de ryska 
produkterna och licenserna utan även av 
tekniska nyhet~r och innovationer från Axel 
Johnsoninstitutet för Industriforskning. Ett 
gemensamt drag hos den teknik som presen
terades var en märkbar inriktning mot miljö
vänliga metoder och ökad arbetshygien : 

Här presenterades bl a en metod för pre
cisionsgjutning av stål , där man genom ett 
helautomatiserat förfarande går direkt från 
den flytande metallen till färdiga produkter 
med stor måttnoggrannhet. Kapaciteten 
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uppges till 2500 ton/år med s~yckevikter ned 
till 160 g. Totala produktionscykeln har 
minskat från 70 timmar till 24. 

I systemet ingår en fluidiserad sand bädd 
som gör att gjutgodset kan kylas på cirka 10 
minuter mot normalt 4- 5 timmar. Se fig I. 

Man visade även en ny bearbetningsmetod 
för tillverkning av exempelvis kugghjul, där 
stålämnet genom smidning råformas så väl 
att det endast erfordras en slipning som får
digbearbetning. Metoden medför stora be
sparingar gentemot konventionella metoder. 

Automatiserade avfett
ningsutrustningar från 
Uddeholm 
Ur företagets omfattande program för 'auto
matiska utrustningar för metallrengöring -
från rakblad och mönsterkort till flygmoto
rer - visas några olika typer. 

Tri-automaten typ GK, fig I , arbetar en
ligt principen ångavfettning och spolning. 
Godset förs horisontellt genom apparaten 
och avfettningen äger rum under en höj- och 
sänkbar huv. Avfettningen sker chargevis, 
och automaten kan anpassas till olika gods
storlekar. 

Typ TP-36,fig 2, är en automatisk 2-stegs
apparat med cylindertransportör, hiss och 
rullbanor. Apparaten är avsedd för avfett
ning av automatdetaljer och kan anpassas till 
en helautomatisk produktionskedja. 

Fig 1. Avfettningsautomat typ G K 

Fig 2. Tri-automaten TP-36 
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Tvåstegs servoventil 
Figuren visar Schneiders nya tvås tegs servo
ventil typ HY I 03, som är avsedd för ett no
minellt flödesområde av 60- 180 l/min vid 
ett tryckfall av 70 kp/cm2. Den elektriska in
gångseffekten är 4,5 Watt och märkström
men ± 300 mA. Upplösningsförmågan är 
hög, 0,5 %. 

Svensk representant är AB Erik Bohlin, 
Gårdsvägen 2, 171 52 Solna. 

Honeywell-nyheter på Tekniska massan 
Från Honeywells monter på mässan kan rap
porteras att den främsta nyheten var ett 
halvledarbestyckat tangentbord för anslut
ning exempelvis till processdatorer. Den en
da rörliga delen är tangenten. 

En integrerad krets med en yta av 0,25 cm2 

påverkas aven magnet i tangenten, och man 
utnyttjas Hall-effekten för att producera en 
analog styrspänning. Hall-spänningen om
formas till en digital utsignal med en trigger
krets, förstärks och matas in i tangentbor
dets matris. 

Utnivåerna är för negativ logik 5 Y DTL
kompatibel , logik "O" 2,5 Y likspänning, mi
nimum 0,12 mA och logik " I" 0,45 likspän
ning, maximum 12 mA. 

Fig l visar tangentbordet typ 64SW. 

Fig 1 

Oljetäta gränslägesbrytare 
var en annan av nyheterna. Brytarna känne
tecknas av enhetlig storlek, oberoende av an
vändningsområde. Sefig 2 och 3. 

Indikerande tavelsystem tör 
multikontroll av strömkretsar 
CM C-serien för manövertavlor tillåter att 
ett stort antal modulindelade komponenter 
förenas till kompakta enheter. En enda 
CMC-enhet kan på så sätt ersätta ett stort 
antal konventionella tavelkomponenter. Se
rien består av fyra grundtyper: indikatorer, 
indikerande tryckknappar, vredomkopplare 
och vredtryckomkopplare. Alla varianter är 
oljetäta. 

En enhet kan kontrollera 16 starkströms
kretsar eller 32 svagströmskretsar eller kom
binationer av båda. 

Fig 4 visar en indikerande vridtryckom
kopplare. 

Alla de beskrivna produkterna kommer 
från mikrobrytaravdelningen hos Honey
weil, Storsätragränd 5, 12786 Skärholmen. 



Hydrostatiska trans
missioner från Svenska 
flygmotor 
Bland nyare tillämpningar för hydrostatiska 
transmissioner kan nämnas drivning av cen
trifugalpumpar. För att förenkla uppbygg
naden av sådana transmissioner har ett spe
ciellt aggregat med ventilutrustning konstru
erats av Svenska Flygmotor AB i Trollhät
tan. Figuren visar en komplett hydrostatisk 
transmission bestående av pump, hydraul
motor och oljetank med ventilutrustning. 

Spärrelä 
med 4 m inneskontakter 
Telemecanique visåde ett spärrelä med 4 
minneskontakter och 4 momentana kontak
ter, typ CA2-F. De fyra minneskontakterna 
påverkas av magnetsystem l - se den sche
matiska bilden - som spärras mekaniskt vid 
tillslag. Då system 2, som påverkar de fyra 
momentana kontakterna, arbetar, frigörs 
'system I om det inte står under spänning 
och återgår till viloläge. De två magnetsyste
men kan aktiveras samtidigt. Kontaktkom
binationerna är de fö ljande : 

Två slutande minneskontakter, två bry
tande minneskontakter, två slutande mo
mentana kontakter och två brytande mo
mentana kontakter. 

Den mekaniska livslängden uppges vara 5 
miljoner manövrer. Kortaste impulstid, för 
att spärra är 20 ms. 

Svenska Telemekanik AB, Drottninggatan 
22, 64200 Flen sköter marknadsföringen. 

Automatiskt system 
för uppfuktning 
av spannmål 

Super-Conti är beteckningen på ett system 
för kontinuerlig uppfuktning av spannmål , 
baserat på en kontirlUerlig vattenhaltsmäta
re med samma beteckning. Provkapaciteten 
är 50 prov om vardera 250 g i timmen. Mät
principen baseras på spannmålets dielektri
citetskonstant, som varierar med provets vat
tenhalt. För registrering av uppmätta värden 
finns en utgång för anslutning aven skrivare. 

Bilden visar en demonstrationsutrustning. 
från Tekniska Mässan. 

O Olson Trading, Balladgatan 5, 42202 
Hisings Backa ställde ut apparaten, som till
verkats av A/S N Foss Electric, Hil1eröd i 
Danmark. 

Faskorrigerat t rumminne 
Sperry Rand Ltd visade ett nytt trumminne 
med beteckningen J I 02. 

Tekniska data: 48 dataspår, varav 4 för 
timing; spårkapacitet 31000 bitar ; kapaci
tet 1,5 miljoner bitar vid' I 000 bitar per tum ; 
medelåtkomsttid ungefär 10 ms. 

Sperry Rand representeras för denna pro
duktgrupp, "Gyroscope ' Division", av C A 
.clase AB, Östra Hamngatan 52,41109 Gö
teborg. 

~ ~ ti" 4' ~ ~ 11
3

'1' J-H· l ,' HI- 2 ' I 1 ~ -1-4:"" , 
cb> cb> 8 ~2 42 G ~ 32 .2 

Inlemationale Wericzeugmaschinen-AusstollunQ 

IHA70 =.1970 
LAGRAD PROGRAM
LOGIK I NYTT NS
SYSTEM pA HANNO
VERMÄSSAN IHA 70 

Philips visade på IHA 70 ett nytt system 
för numerisk styrning av verktygsmaski
ner. 

System 1000 skiljer sig från konventio
nella kurvlinjestyrningar genom att pro
gramlogiken lagras i ett datorminne i 
stället för i ett reglerskåp med permanent 
ledningsdragning. 

Detta innebär att logiken alltid kan 
ändras genom omprogrammering för att 
kunna anpassas till nya tekniker som 
adaptiv styrning eller mätteknik innefat
tande laserkonstruktioner . 

Systemets flexibilitet betyder att det all
tid kan om programmeras i takt med den 
tekniska utvecklingen, vilket medför att 
det kan sägas vara åldrings beständigt. 
Det kan mycket smidigt anpassas till an
vändarens behov på ett lättare sätt än om 
konventionell ledningsdragen program
logik använts, 

U nder mässan var en enhet kopplad 
till ett 3-axligt horisontellt borr- och fräs
verk tillverkat av Scharman . 

Bilden visar manQverpanelen till Sy
stem 1000. 

Vid verkligt avancerade produktions
system, kan uppspänningstider, verktygs
bytestider, bearbetningstid etc. lagras för 
statistiska behov. Denna information kan 
sedan återföras till en central dator för 
bearbetning och ,utskrift . Datorn kan 
även tjäna som program bank. D 
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H.5I:HURTER Flu 

®-Märkt säkringshållare-FEB' 
- . 

Beröringsskyddad 

Naturlig storlek 

Typ Fes 1701/1702 

45 
13 32 

~I ilu"_-I·~=-1J~.JI.,_r.;:t_:-,PI._'/ead~m 6mm 
~ml @ 1 

utan med 
vridskydd 

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

Material: Polyester, anslutning, förtent mässing Övergångsmotstånd : < 3mfl 

Avsedd för finsäkring 5 x 20 mm 
• o d torr > 15 G fl Isolabonsmotstan : fuktig > 10 M fl 

Märkspänning : 250 V, 50 Hz Krypavstånd : 5 mm 

Märkström: 6,3 A Provspänning : 3000 V, 50 Hz,1 min 

Generalagent 

STÅHLBERG ~ N.ILSSON AB en 
Långsjöv. 51 A, Box 25, 125 21 ALVSJO 1, Tel. 08/472980 

Kontakten tör ledande produkter 

STÄHLBERG & NILSSON AB 

Informationstjänst 75 
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. rnativ! 
Vi har 

•• • I nnlngs-
aggregat · 

för den låg .. nning 
, 

Ni behöver. 
I ! 

Till en pris som 
. kommer att förvåna Er. 

tel. 08/424050, 43 4450 

AB MARTINSSON & NORDQVIST 
Kvarngatan 14 11626 STOCKHOLM 

Informationstjänst 76 
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FINSÄKRINGAR 
Tröga. snabba. 

S-märkta. miniatyr. 
högspänning enl. 

svenska och internationella 
normer. 

Godk. utförandel ormer för 
militärt ändamål. 

SÄKRltIiS
HÄLLARE 
för högt ställda krav 
på hållfasthet. isolation. 
fuktsäkerhet. 

Standardtyper snabbt från eget lager. 

Begär information! 

.~-_..--

PRESTOTEKN IK AB 
Kontor och expedition: Tel. 84 02 20 
Hornsgata.n 78, 117 21 Stockholm 

!.. ",)::% - . 

Informatjonstjänst 78 

"ALLEN-' BRADLEY 
motstånd har kvalitet som syns. 
Motsvarar eller överträffar 
alla militära ·speciffkationer. 

Fast förankrade och' 
inbakade' ledare ' 

Säkringshållare 
för PC-plattor 

Förtenta ledare 

Permanent färgmärkning . 

Homogen motståndskro~p 

II: Representeras av 

lD 
Allen-Bradleys fasta motstånd 
lagerföres i ett stort sortiment 
med omgående leveransmöjligheter. 

THURE f. fORSBERG Al Forshagagatan 58-Box 79-12321 Farsta1-Tel 08/930135 

Informationstjänst 79 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • : Vad Ni inte ;-
: ~ kan hitta ida~ .: • • : ~ kan Ni köpa rån oss: 
: i morgon = • • • • • • • Vi tar hand om Era problem och löser dem med skräddarsydd elektronik • 

• 
anpassad direkt efter Era behov och önskemål. • 
I vårt tillverkningsprogram ingår 

• " styrutrustningar. övervakningssystem, räknare,längdmätare, • 

• hastighetsmätare, utskriftsenheter, terminahrtrustningar, indikato~r • 

• och vägningssystem. • 

• • · * . • • : " tele-ekonomi ab : 
: FACK 121 04 JOHANNESHOV •• 

TEl 08/5900 15 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
AKERS ELECTRONICS 

i3~ Horten 
~ NORGE 
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Förr eller senare •.. 

så behöver Ni en extremt lågbrusig FET 
AKERS gör 3 st som heter: 

TYPISK BRUSKARAKTÄRISTIK 

12 

"-
~1iII ~10 

~ 
~ .... ..... 

" 8 > 
C 6 
• 
14 

2 

10Hz 100Hz 1 kHz 10kHz 

Jömför kurvan och tabellen så ser Ni 
att detta ör godbitar- och till lågt pris I 

N - KANAL FÄLTEFFEKT-TRANSISTORER 
SI241 N "S1242N SI243"N 

PARAMETER UNITS CONDITlONS 
MIN. MAX. MIN. MAX. MIN" MAX. 

Pinch-olf Voltage Vgs -0.2 -1 -0.5 -1 .5 -1 -2.5 V Vd. = 15V öd = I~A . 
Transfer Admittance 2 7 3.5 7.5 5 10 mmhos Vd. = 15V 

Yls Vg. = O f = 1kHz 

SI 24'1 N -=15nV/VFTi 

SI 242N -=10nv/VHi 
, 

SI 243N -= 7nV/VFiZ 

Begör kompletta data på dessa 
och andra typer 
från: 

TH:s ELEKTRONIK 
BOX 2019, 16302 SPÅNGA 
TEL., 08-7603210, 760 32 20 

Informationstjänst 81 
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Joules of energy, that is. High en· 
ergy reliability is an extra ingredient 
found in Delco silicon power tran
sistors. It's because we design our 
transistors to have' greater peak 
energy capability-to be able to 
with stand higher surges of voltage 
and current for a specified time. 
And we prove it. One hundred per
cent Pulse Energy Testing verifies 
all of our safe operating curves. 
That's why Delco triple diffused 
silicon power transistors have earn
ed a reputation for survival in the 
toughest of switching jobs. 

If your circuit involves inductive 
switch ingör is subjectto transients, 
be sure to analyze the load line 
and specify your transistor energy 
requirements, 

For information on powertransistor 
load line analysis, ask for our Appli
cation Note No. 41,42,43. 

For assured high energy capability 
in silicon power transistors, always 
specify Delco. 

DELCORADIO 
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DElCO SIUCON PEAK ENERGY RATING CONDITIONS 
TRANSISTOR TYPES (Min.) (Volts) (Amperes) 

DTS-103-10l 1.6 Joules 40V 4 A 

DTS-402 540 mJ 200V 9 A 

DTS-423 105 mJ 300V 3.5A 

DTS-424 228 mJ 325V . 3.5A 

DTS-425 131 mJ 3l5V 3.5A 

DTS-43l 300 mJ 200V 0.3A 

2N3902 105 mJ 300V 3.5A 

2N5241 300 mJ 200V OJA 

Ratings derived from safe operating turves. r---------------------· 
General Mqtors Nordiska AB, Industriavdelningen, 
Fack, 10460 Stockholm 20 

Sänd information om Delco Radio nya 100 serie 

Namn 

Adress 

Postnummeradress 

GENERAL MOTORS NORDISKA AB 
Industriavdelningen 10460 Stockholm 20 
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SKANDINAVISKA TELEKOMPANIET AB 

ger några tips 
ur det stora sorti mentet 

VÄRT FÖRSÄWNINGSPROGRAM OMFATTAR : 

o ADCOLA Iödpennor.lödspetster-
mometrar 

o BONNELLA vippströmstillare. mik-
robrytare 

OC.G.S. trAdlindade motst.6nd 

OCHERRY mikrobrytare. tumhjuls-
omkopplare. program-
meringsomkopplare 

InformlltioMtj6nst • •• 

elektronik 
hjälper Er gärna 

ytterligare 
upplysningar om 
de produkter som 
annonseras i tid
ningen. Vänd på 
sidan och se hur 
lätt det går till. 

OCORREX vlgar för mätning av ---------------fjädertryck 

OCRABTREE automatsäkringar. nivA-
brytare. startapparater 

OG.P. vrid magnater. rundgA-
ende stegreläer 

OHENRY P.T.F.E.-isolerade 

& THOMAS kopplingsstöd och 
genomföringar 

OHIYAC neonindikat~rlampor. 
signallampor. ·sifferrör. 
dekatroner 

CMAGNETIC reläer. drag magneter. 

DEYICES programverk 

4D QUIK-SHOT patrondrivna lödkolvar 

~THOMAS flexibla värmeband för 

FRENCH 
defrostersystem eller 
för uppvärmning av 
rörledningar 

Av egen tillverkning: 
eESSTE teflonisolerade kopp

lingsstöd och genom
föringar 

criI t Ii • (~ 

BRA ATT VETA 
ST har egen ut
vecklingsavdel
ning. 

ELEKTRONIK 

BOX 1177 

10161 STOCKHOLM 1 

()STlREX 

eSTlRON 

komponentverktyg. av
bitare. saxar och ting
er med Aterfjädrande 
handtag Si~·--------------~ffiYrs lödpennor. lödkolvar 
och spetsar för pro
duktionslödning 

OSTlRONOL plastupplösningsmedel . 
för expoxy- och 
polyesterplaster 

~ ==- lEn PRENUMERATION 
lL). idag ~a, jag prenumererar på ELEKTRONIK e ~~ kår fram

4
å
g
t oc~ får

b 
12

1
nr (11 utg~)lor) 

Kontakta för närmare informationer: .or ronor :-. ",ag et'31 ar senare nar 
I -------------------- - inbetalningskortet kommer. I SKANDINAVISKA TELEKOMPANIET AB I 
I Veddestavlgen 14. 17023 Barkarby. Tel. 08/760 02 55 I Bransch 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 

·Jag önskar närmare informationer om följande produkter nr: • 

Namn .. . • . •..... . •.. .•. •• 

Kontaktman • . • • . . . • • . • • . Tel.. 

Gata/fack ......• • .•. • .••.• • 

I D Mätinstrument 

I D Komponenter 

I I D IndustrIelektronik 

I D Medicinsk elektronik 

D Reglerteknik. 
Postnr/postadress . . • • • • . . . . • . . • I proce8sdotateknlk 

El11 - 70 ID --------------------- .................... . Informationstjänst 83 

El11 70 -

VAR GOD 

1°12
1 1 I 1 \113 1° TEXT A TYDLIGT! 

Eftemamn Fömamn 

c/o 

Gata. postl åda. box etc 

Postnummer Adresspostanstalt 
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Inform.tionstjiinst . .. 

GÖR 
sA 

HÄR .. 
Samtidigt som Ni läser Elektronik kan Ni på informationstalongen 
ringa in eller stryka under numren på de annonser som Ni önskar veta 
mera om. Varje annons är nämligen försedd med ett nummer. Sen 
pehöver Ni bara fylla i kort.et med namn, adress etc . och posta det till 
oss. Vi ser till att Ni snabbt får svar på Era förfrågningar! All informa
tionstjänst är kostnadsfri. --------------
Jag vill veta mer om de(n) inr ingade annonsen(erna) i detta nummer : 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
97 98 99100101102103104105106107108109110111 112 

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 
129130131 132133134135136137138139140141 142143 144 
145146147148149150151 152153154155156157158159160 
161 162163164165166167168169170171 172173174175 176 
177178179180181 182183184185186187188189190191 192 
193 194 195 196 197 198 199 200201 202 203 204 205 206 207 208 
209210211212213214215216217218219220221222223224 
225226227228229230231 232233234235236237238239240 
241 242243244 245 246 247 248 249 250 

;Ö~R-N-A-M-N------------------------------------------------

EFTERNAMN 

TITEI./YRKE 

FÖRETAGSADRESS 

POSTANSTALT 

BRANSCH El11 - 70 --------------

ELEKTRONIK 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 3 
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Frankeras 
her 

: .............•.•. ..... : 

, 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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ÖVER 

~5 
FÖRETAG FRÅN 

S NATIONER 
är samlade på en yta av 6.000 m2 i mer än 70 
montrar på SCANAUTOMATIC 70. 

Automatisering och 
mekanisering - snabbare, 

smidigare arbete - större konkurrenskraft 
Ett besök på Seanautomatic 70 lönar sig! 

SCAN 
AUTOMATIC 

70 
Internationell utställning för PNEUMATIK· 
HYDRAULIK med KOMPLETTERANDE EL
KOMPONENTER. 

19-25 november, Mässhallarna, Göteborg. 
Invigningsdagen 13.00--17.00. 
Ovriga vardagar 10.00--17.00. 
Lördag och söndag 11 .00--16.00. 

Arrangör: 
Scandinexpo AB i samarbete med tidskriften Tek
nisk Information/Fackpressförlaget. 

Rekvirera kostnadsfritt rabattkort på SAS/LIN och 
SJ genom 

Scandinexpo AB, Stampgatan 38, 411 01 Göteborg. 
Telefon 031/159910. Telex: 208 44. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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aktuell 
facklitteratur -
elektronik, radio, television 

från 
Norstedts 

Frå n .... . ... .... .... . .. .. ............ ... . bokhandel 

eller Norstedts, Box 2052 , 10312 Stockholm, beställes mot 

postförskott + moms 

. .. .... ex 

.... .. . ex 

. .... . . ex 

Namn .. . ... . . . . .•... • . • ..•. .•. . •. . •. . . .... . .. . •.... 

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

Postadress och nr .. . .•.....•.....•.. . ..... "EL j', .:.. 7'0 

H. Bech",onn 
ELEKTRONISK STYR
OCH REGlERTEKNIK 
Hft 20:-

Utmärkt intraduktion för den 
som vill sätta sig in i hur 
reglersystem för t. ex motor
varvtal , temperatur, vätske
nivåer, positionskontroll och 
numeriskt styrda maskiner 
fungerar. 

Bellander 
TELEVISIONS
MOTTAGAREN 
Inb. 40:-

Den moderna "svartvita" TV
mottagarens uppbyggnad, 
funktion och installation. 
Vidare behandlas antenner, 
TV-DX somt orienteras om 
färg-TV. 
Nu 5:e upp!. 26:e tus. 

U. Bohlin m. fl. 
INTEGRERADE KRETSAR 
Inb. 30:-

De integrerocle kretsarna, 
deras uppbyggnad, tillverk
ning, dato och användnings
områden behandlas här av 
framstående svenska fack
män. 

S. Carlsson 
STYRSYSTEM FöR 
VERKTYGSMASKINER 
Del lAnalogiteknik 
Inb. 46:-

E. J. DIEBOLO 
TYRISTORN 
Inb.31 :10 

Behandlar uttömmande tyris
torns uppbyggnad och verk
ningssätt somt de elektriska 
och termiska egenskaper och 
dato som bestämmer dess 
beteende i olika kopplingar . 

R. Forshufvud 
DET ÄR HALl 
TRANSISTORN 
Inb. 40:-

En bok om moclerno elektro· 
nikkomponenter. 
Nu 2:0 omarb. uppl. 

E. T. Glas 
ELEKTRONISKA 
HJÄLPMEDEL 
Inb. 45:55 

En klor och lättfattlig fram
ställning av elektronikens 
grunder och tillämpningar 
inom gränsområdet mellan 
radioteknik och elektronfysik. 

E. T. Glas 
ELEKTRONISKA 
TlUÄMPNINGAR 
Inb. 47:80 

Framför allt tillämpningar av 
allmänt intresse som för
stärkning, likriktning och mo
dulering behandlas. Räkne
exempel och labaratorieupp. 
gifter ingår. 4:e uppl. 

E. T. Glas 
LEDNINGAR OCH 
ANTENNER 
Inb. 33:35 

Behandlar den allmänna led
ningsteorins grunder, porled
ningar, vågledare , konst led
ningar somt antenner. 2 upp!. 

B. Hallert 
ELEMENT ÄR FEL TEORI 
FöR MÄTNINGAR 
Inb. 35:55 

H. R. Henly - G. Kjellberg 
LOGISK ALGEBRA 
Hft 14:45 

För den som vill skoffa all
männa kunskaper om Boo
le' sk algebra men också en 
lämplig intraduktion för den 
som vill tränga djupore in i 
ämnet. 

H. R. Henly - J. Werner 
SEKVENSKRETSAR 
Hft 19:45 

Visor hur man med enkla och 
lätthanterliga metocler själv 
konstruerar kopplingskretsar. 

Särskilt avsnitt med tillämp
ningsexempel och lösningar. 

M. Boman - P'. Jessen 
ELEKTRONIK
NOMOGRAM 
Hft 16:65 

Ett 40·tal nomogram för den 
som i samband med analyser 
och experiment vill utföra 
snobba överslogsberäkningar. 

J. Kanter 
FöRETAGSLEDAREN 
OCH DATAMASKINEN 
Hft 26:65 

Orienterar om datamaskinens 
konstruktion och arbetsscitt 
och redogör för bl. a . opera
tionsanalys och integrerade 
informationssystem. Råd om 
moskinanskaHning, installa
tion etc. 

S. Leinwoll 
LASER OCH MASER 
Princip - funktion -
användning 
Hft 19:45 

En lättfattlig bak som I son 
svenska upploga komplette
rats med en kortfattad redo
görelse för de viktigaste ny
tillskotten blond lasermaterial 
och lasertillämpningar. 

G. M. Mackenzie 
AKUSTIK 
Inb. 37:80 

Behandlar rumsakustik och 
0110 aspekter av musikalisk 
ljudteknik . En bok för 0110 

som arbetar med inspelning 
och återgivning av ljud. 

G. Markesjö 
ELEKTRONRÖRS
FöRSTÄRKARE 
Inb. 38:90 

Om elektronrörs användning 
i olika förstärkare . Ger den 
teoretiska grunden för de 
många praktiska problem 
tekniker inom radio- och TV
området ställs inför. 
Nu 3 upp!. 

G. Markesjö 
TRANSISTOR
PULSKRETSAR 
Inb. del l, 54:45 
del 2 , 44:45 
del 3 , 53,35 
del 4 , Exempel och 
laborationer, inb. 32:25 

Behandlar transistorns an
vändning i digitalkretsar. 
Innehållet är tillgängligt för 
dem som känner till de funda
mentala sambanden från 
elektricitetsläran och hor 
e~mentöro matematiska fö r
kunskaper. 

P. A. Pedersen 
MONTERINGSTEKNIK 
I ELEKTRONIK
INDUSTRIN 
Inb. 35 :55 

Behandlar monteringsteknik 
för och kvalitetskontroll av 
elektroniska pradukter somt 
nyo monteringstekniska me· 
tocler. 

J. Schröder 
BYGG OCH LÄR 
Radioteknik l 
Utk . våre n -71 

Orienterar om dogens elek
troniska komponenter, tran
sistorer och integrerade kret
sar. Innehåller en rad lättfatt
liga konstruktionsbeskriv
ningar på praktiskt använd
bara apporater. 

J. Schröder 
ELEKTRONIKENS 
GRUNDER 
Del l Passiva kompo· 
nenter och konstruk· 
tionselement 
Ut k. våren -71 

För den som med ett minimum 
av matematiska förkunskaper 
vill skaHa grundläggande 
kunskaper i radioteknik och 
elektronik . 3 reviderocle och 
utökocle upp!. 

Del 2 , Inb. 38 :90 
Ansluter till föregående del -
behandlar de vanligaste vari
anterna av elektronröret samt 
halvledarkomponenter av ty
pen aktiva komponenter. 

J. Schröder 
FÄRG-TV
MOTTAGAREN 
Konstruktion - verknings
sätt - installation 
Inb. 50:-

Orienterar om hur färg-TV 
mottagaren är uppbyggd , 
hur den fungerar och instal
leras i hemmet. 

J. Schröder 
RADIO-OCH 
ELEKTRONIK
DATABOKEN 
Inb. 53:35 

Innehåller de flesta formler , 
fakta , dato och bestämmelser 
som konstruktörer på radio
tekniska och elektroniska om
rådet behöver. Intressant och 
givande också för studerande 
och experimenterande radio
amatörer. 

J. Schröder -
Arne Ber9holtz 
SA ANVÄNDER MAN 
OSCILLOSKOPET 
Hk 16:65 

Stor! antal exempel på mät· 
uppkopplingar - visor hur 
mon utnyttjar oscilloskopet 
ti ll observation , mätning eller 
registrering av elektriska och 
andra fysikaliska förlopp . 

J. Schröder - W. Ahs 
ELEKTRONIK 
BYGGBOKEN 
Inb. 40:-

lättfattliga beskrivningar av 
enkla och nyttiga elektro
niska hjälpmedel att bygga 
själv. 

S. Weinstein - A. Keim 
BLI BEKANT MED 
DAT AMASKINEN 

Hft 27:25 

Orienterar om datamaskinens 
princip och uppbyggnad. 

WilgotAhs 
HOBBYELEKTRONIK 
Inb. 22:25 

För " bygg-själv" intresserade 
som gillar att extrautrusta bi· 
len eller båten med praktiska 
prylar. 

T. Övensen (red).) 
HALVLEDARTEKNIK 
Inb. 65:-

Behandlar problemen som 
rör användningen av olika 
halvledarkomponenter inom 
lågfrekvens-, högfrekvens
och pulstekniken . 

Utk. vå ren -71 

Samtl iga priser cirkapris 
ink.lusive 11, 11 % moms 



SEMKO-godkänd 
16A 2S0V-

serieV3 
Typ 

83153.0 Standard 400 

83153.2 Långlivsutf. 16A 400 

83153.3 Låg manöverkraft 10A 200 

83153.4 Låg manöverkraft 6A 100 

83153.5 liten kopplingsd iff. 6'A 200 

83153.6 Stort kontaktavst. 16A 500 

83153.7 Högtemp. utf. 10A 400 

I I Temperatur-
i mm område °c 

1 0,4 1 _20 °_+85° 

1 0,3 1 --40°-+ 125° 1 1,2 

1 O,~ 1 --40 °-+ 125° 1 1,2 

1 0,35 1--40°_+125° 1 1,2 

1 0,12 1----:40°-+125° 1 0,4 

1 0,7 1 _20°_ + 85° 1 3,2 

1 0,4 1 _50°_ + 200° 1 1,2 1 

STIG WAHLSTRÖM AB 
Ma,back_gat.n 27 . Box 52 . 12321 F.rst. 1 . Tel. 0819403 00 . Telex 100 16 
Avdeln;ngskonto" Götebo'g Tel. 0311494603 . Malmö Tel. 040/93 9059 
FINLAND : STIG WAHLSTROM OV ' BOX 35017 . HELSINGfORS 35 • TEl. 10"'7021 

InformafiOi>sii~tist·~~. 

•• . O 

ArNipajakt 
efter en tryck
omkopplare 
med ovanliga 
egenskaper? 
Välkända R. Schadow KG har utvecklat en helt ny 
typ av professionell tryckomkopplare, som i 
kvalitet, tillförlitlighet och flexibilitet står i absolut 
särklass! 
Byggbar 
Enheterna är uppbyggda i sektio
ner, lätta att ta isär eller byta ut. 
Sektionerna monteras på chassin i 
önskat antal. Max. 15 sektioner i 
rad men också i flera rader tätt 
sammankopplade. Kan även leve
reras med magnetutlösning. 

Flexibel 
Alla tänkbara mekaniSKa kopplingar 
mellan sektionerna. Upp till 11 väx
lingskontakter+ 1 slutning kan er
hållas per sektion, normalt icke 
kortslutande, men också med kort
slutande kontakter. 
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Tillförlitlig 
Tvillingkontakter, försilvrade alt. 
förgyllda, sörjer för hög kontakt
säkerhet. Livsläl)gd minst 500.000 
växlingsfunktioner beroende. på be
lastning, 

Snygg 
Det som syns på en omkopplare av 
tryckknapparna. Dessa har utfor
mats mycket smakfullt för att passa 
modern teknik och funktion. Kan 
erhållas i flera färgkombinationer 
med eller utan belysning. 

Leverans från lager. 
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Med eller 
utan belysning 

Begär specialprospekt. 
Bo Knutsson AB 
Sommarv. 2, 171 40 SOLNA 
Tel.: 08/830680 

Mekanisk 
livslängd 

200.000 

10.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

II 



,"m~r"""'ined utmärkta 
:-. egenskaper 

PLOT AMA TI C är gemensamt no~n på en serie X-y -skrivare 
från BBN (Bolt Beranek and Newmon Ine.) USA. Skrivarna finns i 
utföranden för olika ändamål på laboratorier, i system och till
sammans med datorer. Med väl genomtänkt konstruktion är de 
bekväma att arbeta med. 
Pappersformat: 22 X 28 cm och 28 X 43 cm. 

PLOTAMATIC modell 715*} 
• Mätområden 0,5, 5, 50, 500 mY, 5 V fem, variabel förstärk

ningskontroll 

• Ingångsmotstånd 1 Mohm på alla områden, kalibrerat eller 
okalibrerat 

• Noggrannhet ±0,2 % FS 
• Repeterbarhet ±0,05 % FS 
• Linjäritet ±0,1 % FS 
• Skriv hastighet 40 emfs 
• DiHerentialgodhetstal > 140 dB DC, 60 Hz, 400 Hz 
.100 % nollundertryckning på alla områden FS 

• Pappersformat 22 x 28 cm 

• Fiberpenna 
• Elektroniskt överspänningsskydd - ökar livslängden 
• Inkapslade potentiometrar - eliminerar nedsmutsning och 

därav följande störningar 
• Högstabila integrerade kretsar - eliminerar foto- eller meka

niska modulatorer och onödiggör servokompensering och 
förstärkningsjustering 

* ( Finns äwm i utförande för ett mätamröde (modell 70S ) och kostar då 
bara S O6S:- kr. 

$.K FER.ER __ Box56 0 16126Bromma 1 008/802540 
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NYTT 
FÖRSÄLJNINGSPROGRAM 

omfattande: TELEMÄT 

Newmarket 
Transistorer 
skräddarsydda 
hybrid-

RADIO 
RADAR 
HYDRO 
PROCESSINSTRUMENT 
FLYGINSTRUMENT 

DATADELAR 

KOMPONENTER 

Vi sänder Er gärna ett exemplar. 

TECHNITRON 
SWEDEN AB 
Box 49013,10028 STOCKHOLM 49 
Tel. 08-520065 eller 52 62 85 
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mi krokretsar 
Under vårt femte produktionsår kan vi nu garantera er prototyper 
inom 12 veckor - produktion 16 veckor. 
Halvledarspecialister i kvantiteter 1.000 till 10.000. 

Förfrågningar till 

Forslid & Co. AB 
Gyllenstiemsgatan 8 115 26 Stockholm. Sweden 

Tel. växel 24 ·88 55 

HOGTALARE 
PHILIPS 

r----- ·---------.., ___ --------~~ 
I I f·· , :kupongi-._ .... _M-co ... ö_n_s_._e_r_k_o_r_. ___ v._a_r_o_r-oo· 
: Sänd mer information om: - N ä r ä r d e m o • i v e r a d e ? 

Typbeteckning Oiami 
tum 

Max Priser I Philips högtalarprogram. Sänd I _ 

effektlmpedans l - 910 - ,samtidigtPhilipsnyabokom
l 

_ V.·lka underlag erfordras'. 
601T4 1 10W 4 1l 

A D0160ITB 1 10W B il 
AD1050/ M7 10 10W 71l 
AD1055IWB 10 40W B Il 

AD1250/ M7 12 20W 7 1l 
AD1255/ M7 12 20W 71l 
AD1256/W4 12 40W 4 1! 
AD1256IWB 12 40W B \1 

AD1260/ M5 12 10W 5 Il 
AD20701T4 21 / 4 10W 4 11 
AD2070ITB 21 /410W B il 
AD30701Y4 3 lW 4 H 
AD3370/ Y150 3 lW 150 11 
AD40BO/ X4 4 3W 4 11 
AD46BO/ M4 4 x 6 4W 4 11 
AD5060/ M4 5 6W 4 1l 

AD5060/ MB 5 6W Bil 
AD5060/W4 5 10W 4 1l 
AD5060/ WB 5 10W B Il 
AD50BO/ X4 5 6W 4 11 

AD50BO/ M4 5 4W 4 11 
A D69BO/ M4 6 x 9 6W 4 1l 
A D7060/ M5 7 10W 5 1l 
AD7065IWB 7 20W B il 

AD70BO/ M4 7 4W 4 1l 
ADB050/ M5 B 6W 51l 
ADBOBO/ M4 8 6W 4 !! 
AD9710M/ Ol 9 10W 7 Il 

AD9710AM/ SU 9 10W BOO !! 
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I högtalare. 24 utvalda högtalar·· I 
~~ : = ~: : = I system med kompletta kon- I _ 

70: - 59 : - I struktionsbeskrivningar. Välj I H k II d .. S' 
155: - 133: - I själv det lämpligaste för Er!: - u r: s a e g o r a . 

75: - 65: - : Billig ! 7 :50 + moms. I O 

m = ~:~ = : ~ = CORECTA ELEKTRONIKs 
49 : - 43 : - , ~ iiiii~~:-------:--:~:--::-----:-:-~~ao. 
~:= ~~g: -------:) Kurs e r och M K- Kompendium 
6:90 5:50 I S venska Deltron AB wt _ 
820 655 I Fack. 163 02 Spånga I _ limna r s v I r e n I 4 

11 : - 8 :BO L ___________ ._ .J • 
12:50 9 :90 - 'T 
26 - 21 - isslingeplan 8 16361 Spånga Tel. 08-7600900 
26: - 21 :-
41 : - 33:-
41. - 33:-
11 : - 9 :-

11 : -
14:50 
33:-
48:-

12 : - 10:-

~i : B5 ~6 - ,...--..... ----!"-'I 
74:- 63:-

79:- 66:-

SVENSKA DELTRON AB 
Fack. 163 02 Spånga 
Ordertelefoner: 
08/36 69 57 . 36 69 78 
Butiker: Valhallavägen 67 
Stockholm Ö. 08/345705 
Tallåsvägen 11 
Spånga. 08/ 35 69 83 

Heidå 
Informationstjänst 91 

Informationstjänst 93 

Dropptantaler för industriell elektronik och kommunikation 

Temp. : -55°C till +85°C 
Spänningsomr. : 3.15 V till 35 V 
Kapacitansomr. : O. 1J..1F till 681lF 
Tolerans: ±20 % 
Dimensioner : 5 x 8.5 mm alt. 7 x 12 mm 

MllfCon tillverlcllriiven Electro/yt-, Tanta/yt-
och MP-kondensatorer. 

AUG. EKLÖW AB ELEKTRONIK 
Ynglingagatan 18. 10435 Stockholm tel. 08/230620 

Informationstjänst 94 



Vägen från en ideskiss till ett färdigt ' kretskort, består, av 
många arbetsamma och tidskrävande moment. Ett av 
dessa - krets layouten - underlättas väsentligt av CHART
PAK. CHARTPAK tillverkar ett komplett program av 
självhäftande rittejper och elekt~oniksymboler. CHART
PAK's ritmetod spar mycket tid och materialet garanteras 
hålla en måttawikelse av max 0.05 mm. CHARTPAK 
symboler kan även beställas i special utförande, om så 
önskas. 

CHARTPAK RDTEX 
A SUBSIDIARY OF AVERV PRODUCTS CORPORATION O 

InformatIOnstjänst 95 

Gråbrödersgatan 2, 
21121 MALMÖ 
Sweden. 

NJa Thermo-Shrink 
värmekrymper dimensioner 
upp till 5/8" och allt 
från Mylar 
till Teflon 

Nya Thermo-Shrink arbetar mer effektivt och mer ekonomiskt, 
den är dessutom billig i inköp trots sin' höga kvalitet. 

Thermo-Shrink's U-formade element värmekrymper ett om
fattande sortiment av material upp till' Sfs" - tre värme-zoner 
möjliggör arbete med allt från Mylar till Teflon . Den arbetar 
helt ljudlöst och har låg vikt, passar både för bänkmontage 
och som bärbar. Strömförbrukningen är endast 1,5 Amp. på 
det högsta effektuttaget. Elementen i Thermo-Shrink har hög 
livslängd och kan bytas ut på några sekunder, vilket garante
rar oavbruten drift. 

Jobba bättre med Nya Thermo-Shrink . 
Tillverkas av Ideal Industries, Inc" 
Illinois, USA. 

Generalagent i Skandinavien 
Ideal Scandinavia Co 
Box 3028, 16103 Bromma, Sverige 

Informationstjänst 96 

• IDEAL 
, 

ställ in utilrån 
... utan verktyg . Med tre fördröjningsom
råden 0-60 sek, samt två skilda kontakt
funktioner (1S - 1 ö). Båda med dubbla 
brytställen. Största' noggrannhet: 0,5 % av 
inställt skalvärde. Litet format 40 x 60 mm. 

I INKOM I 
INDUSTRIKOMPONENTER AB 

08/18 83 40. Repr.: 040/94 02 56 
Informationstjänst 97 

TEMPERATUR· 
- Reglering 
Tyristorstyrd temperaturregulator typ 
TK med proportionell steglös PID
reglering. Regulatorn levereras med 
eller utan indikerande instrument 
samt för infällt eller utanpåliggande 
montage. Reglering av effekter upp 
till 6 kW i normalutförande. Obe
gränsat urval av olika reglerom
råden . 

...,.. Registrering 
Punktskrivare för resistanstermo
metrar eller termoelement. Registre
rjng sker i fler-färg för 1, 2, 3 eller 
6 mätställen, Skrivaren kan förses 
med gränsvärdeskontakter med in
duktiv avkänning. Pappersframmat
ningen är omkopplingsbar som stan
dard mellan 20, 60, eller 120 mm/h. 
Stor noggrannhet, visning på ska
lan ± 0,5 %, registrering ± 1 OJa. 

ps. Även för övervakning och indikering. 

SWEMA 
FACK 20 • 12305 STOCKHOLM-FARSTA 5 • TEL 08/94 00 90 

Informationstjänst 98 

ELEKTRONIK 11 - 1970 119 



•••••••••••••••••••••••••• • •• •• • • •• •• • • • 

:.0 ~U"';d .. 'prog~m ppc",mbo.'~ 0.: 
O Inget mönsterkort kan bli bättre o 

• än sitt underlag. Högsta precision • 
• . erhålles med BRADY's fotografiskt • 

• framställda självhäftande PPC- • 
• symboler på måttstabil polyesterbas. • 

•• •• 
•• •• 
• • EDVARD SCHNEIDLER AB •• 

• Malmaklllnadsgl!tan 54, Stockholm Tel. 08/232420 • 

MICRODOT 

metat/kapslade 
med 'p/astmått' 
... dvs direkt utbyt
bara med befintliga 
kontakter i pOlykar
bonat,dialyftalat och 
nylon. 

~.K FER_ER .B 

~ Box 56, 161 26 Bromma 1 
Telefon 08/8025 40 ••••••••••••••••••••••••••• 

Informationstiänst 99 L--------:-In-:f~or-m-.-::tion-s-::tj-::-än-s::-t 71 0-::11 

Nikon tillveritar en rad mikroskop för I C-industrien. t. ex.: 

Nikon stereo·zoom SMl-2 kr. 1 925:-
Differential-interferenskontrastmikroskop c:a kr. 5300:-
Begär kataloger 

MIKRO OPTIK AB Tel. 08/99 17 07 
- Glanshammarsgatan 67.12446 Bandhagen 4 

Inform.tionstjänst 100 
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ELEKTRONIKS PRENUME
RATIONSTJÄNST 

Postadress : box 3263 
10365 Stockholm 3 

telefon: 08/340790 
postgirokonto: 8371 00 
prenumerationspris: helår 
11 utgåvor (12 nr) 49:-

Prenumeration kan 
beställas 

direkt från prenumerations
tjänst, box 3263, 10365 Stock
holm 3, i Sverige på postan-' 
stalt med postens tidningsin
betalningskort, postgirokonto 
837100. 

Adressändring 

som måste vara oss tillhanda 
senast 3 veckor innan den skall 
träda i kraft, görs skriftligt till 
förlaget eller med postens änd
ringsblankett 870 eller 205003. 
Avgift 1: - erläggs i frimärken. 
Nuvarande adress anges ge
nom att adresslappen på se
nast mottagna tidning bifogas 
eller klistras på adressändrings
blanketten. Observera att ovan
stående gäller även vid tillfällig 
adressändring. 

Annonsörsregister 
Ad Auriema Inc 
AEG!SATT 
Allhabo 
AM P Scandinavis AB 

Billman Regulator AB 
Bofors Elektronik AB 
Boll Oswald E. 
Briiel & Kjaer 
Bäckström Gösta AB 

Chartpax Rotex 
Corecta Elektronik 
Cromtryck 

Deltron AB Svenska 
DigitronAB 
Dow Chemical 

Eklöw Aug. AB 
Elektrollex AB 
Elektronik system 
Elektrotechnik Export-Import 
E~a Radio 
Elit 
EMI 

Faischild Semiconductor AB 
Femer Erik AB 
Forsberg Thure AB 

GalcoAB 
General Motors 

HABIA 
Hallenborg & Andersson 
Hoechst AB Svenska 

Ideal Scandinavia 
Industri A8 Reflex 
Industrikomponenter AB 
Isotronie AB 
ITT Komponent 

Kipp & Zonen 
Knutsson Bo A8 

Lagercrantz Johan KB 
Lif Produkter AB 

Martinsson & Nordqvist AB 
Merck E. 
Midhage Jack AB 
Mikro Optik 

Newmarket Transistors Ltd 
Nordisk Elektronik 
Nordiska Instrument 
Nordqvist & Berg' AB 
Norstedts 

Olsen Chr AB 
OltronixAB 

Palmblad BO AB 
PC Teknik AB 
Philips AB Svenska 
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30 

43 
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102 

79 
26 
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8 
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90 
28 
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93 
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20 
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76 
35 

32 
41.117. 120 

110 

38 
112 

14 
100 
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75 
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15 

18 
116 

121 
86 
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2 

24 
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118 
75 

11 . 34 
83 

115 

24 
10 

87 
99 
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POLA8 Elektronik· komponenter . 96. 
Polyamp 1 
Prestoteknik 110 
Pulsteknik AB 36 

Radio AB Svenska 9 
RCA International 1:7 
ResconAB 30 
RochetJean 92 

Saven AB 46 
Scandia Metric 77 
Scaninexpo 114 
Scantele 4 . 5 
Sca pro ,89 
Schlumberger AB 88 
Schneidler Edvard AB 120 
Schultze H. AB 71> 
Semikron 34 
SGS Semiconductor AB 22 
SiemensAB 29. 37 
Skandinaviska Telekompaniet 113 
SonabAB 31 
Sprague "19 
Ståhlberg & Nilsson AB 1'08 
Svensk lagerstandard 23 
SWEMA 119 
Systemteknik AB 101 

Tektronix 45 
Technitron Sweden AB 118 
Tele·Ekonomi AB 111 
Teleinstrument 7. 95 
Telemetric 95 
Telereproduktion AB 17 
Tellnter 104 
Teltronie 97 
Texas Instrument 2,1 
Thomson CSF Elektronrör 12.13 
TH :s Elektronil< 42. 111 
Transfer AB 78 
Transintro AB 98 
Trend Electronic 16 

Ultra Electronics 82 

Wahlström Stig AB 116 



SIGNALANALYS 
gnalbehandling i reell tid 

General Radio presenterar nya system för rationell analys 
och behandling av signaler inom området 0- 50 kHz i reell tid. 

Fourier-analys, medelvärdes bildning, auto- och korskorrela
tion, filtrering, bestämning av överföringsfunktioner, histo
gram, koordinattransformationer m.m. är exempel på dessa 
systems kapacitet. 

Genom att samtliga operationer styrs och övervakas aven 
dator, blir handhavandet enkelt och flexibiliteten stor. 

Analysresultatet presenteras på en bildskärm kontinuerligt, 
så att Ni kan följa förloppet. Resultatet kan också dokumen
teras via lämpliga utorgan. 

Systemen har mycket korta processtider, från 17 ms för en 
1000 linjers Fourier-analys. Det spar tid och pengar åt Er. 

Typ 1921 1922 1923C 19238 1923A 
Max.frekv.omr. 3, ISHz-80kHz 0-20 kHzO-SO kHz O-SOkHz O-SOkHz 
Realtidsanalys 3,ISHz-80kHz O-S kHz O-SOO Hz 0-18 kHz 0-30 kHz 
Max.upplösn.linjer 1/10 okt. 200 8192 8192 8192 
Inbyggd dator POP-8 POP-II POP' ll POP-Il 

GENERAL RADIO 

08/83 0790 
JOHAN LAGERCRANTZ KB 

Box 314,17103 SOLNA 3 



Ny, patenterad 

LASTCELL 
med unika egenskaper 

KIS -1 LAST 

• Högsta noggrannhetsklass 
• Okänslig för sid krafter upp till 200 % av 

märklast 
• Okänslig för var lasten anbringas, se skiss 

• Lätt att montera , 
• Hög miljötålighet 

• Mätområden: 0- ± 50 kp upp till 0- ± 20 Mp 

Begär utförligt datablad! Insänd gärna 
nedanstående kupong. AB BOFORS ~~~~~R~~~~~~ . Tel. 0586/360 00 

KRAFTGIVARE UGESGIVARE 

~ 
~ 

MÄTSYSTEM GIVARINDIKATOR TRYCKGIVARE 

Sand utförliga upplysning .. r om 
Bofors lastcell KIS·1 

NAMN ____________________ __ 

FURETAG __________________ _ 

ADRESS ____ _ 

POSTADRESS EL l1 / ill 

: I I· 

D 
li!i3iimDI3 


