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Scintillations-Kemikalier 
tör tillverkning av flytande och plastiska scintillatorer. 

Antracen 
Kadmiurnpropionat, vattenfri 
Dimetyl-POPOP 
2,S-Difenyloxazol CPPO) 
4,4'-Difenylstilben [1,2-BisCdifenylyl>-etylenl 
Naftalin 
2-[Naftyl-C1')1-S-fenyloxazol CANPO) 
2,2' -p-Fenylen-bisCS-fenyloxazol> CPOPOP) 
trans-Stil ben 
p-Terfenyl 
1,1,4,4-Tetrafenylbutadien-C1,3) CTPB) 

Ytterligare scintillationskemikalier är under förberedande. Lämpliga 
lösningsmedel av hög renhet CToluol, Metanol, Dioxan etc.) kan också 
levereras. 

Representation i Sverige: E. Merck Svenska AB, Nybrogatan 23, BOX 5137, Stockholm U 
Tel.: 08/639481-84, Telex: 106TI 

E. MERCK DARMSTADT 

\---------
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nr2 -1970,- årgång 10 

Vad händer inom den amerikanska komponentindustrin .43 
De integrerade kretsarna . som inte började tillverkas förrän under 1961 . 
beräknas under 1970 nå en omsättning på 750 miljoner dollar. Föreliggan 
de artikel utgör en med specialt illstånd översatt artikel ur Business Week. 
den 4 oktober 1969. 

Nyheter från mikrovågmarknaden ..................................... 50 
, Elektronik presenterar ett urval av intressanta produkter från mikrovåg mark

naden . 

Givare för mätning av fysikaliska storheter .......... ...... ... .... 54 
Ett flertal olika givartyper används för mätning av töjning eller kompression . 
för lägesavkänning etc. Trådtöjningsgivare och difterentialtransformatorer 
är vanliga som avkännande organ. 

Automatisk mätområdesväljare för digitala 
mätinstru ment ........................ ................. ... ... ........................ 58 
På visarinstrument med logaritmisk skala kan man läsa av mätvärden med 
konstant noggrannhet inom ett mätområde omfattande flera tiopotenser. I 
ett digitalt instrument kan en automatisk mätområdesväljare.sägas vara en 
motsvarighet till visarinstrumentets logaritmskala. 

Aktiva Re-nät - en översikt .............................................. 61 
Denna artikel utgör den första i en serie om fyra som presenterar resultaten 
av ett arbete som utförts vid KTH :s institution för teletransmissionsteori. De 
två första artiklarna ger en översikt av syntesmetoder för aktiva RC -nät och 
de två sista ger praktiska exempel. 

Reglerteknik 
Processdatorövervakat system styr distribution av flytande bräns-
len .. ....... .. .... ........ ..... ..... .. ..... ............ ......... ........... ...... .......... ......... 100 

In this issue ............. ............................................................. ................ ...... 4 
Nytt från industrin ............................................................ .. ..................... 19 
Kurser vid SHI-elektronik ......... ....................... ................................ ....... 23 
Personnytt ............... .......... .................................... .... ...... ..... ..... .............. 27 
Arbetsmarknaden ................................................................................... 35 
Utställningar och konferenser .. .. ............................................................ 39 
Nya produkter ......................................................................................... 70 
Nya böcker ................. ...... . 1 ........ ....... .................................................... • 104 

Bilagor medföljer detta nummer. 
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in this issue 

Where the action is in electronics ........... 43 gauges and differential transformers are common ly used as 
sensing elements. The integrated ci rcuit business came into being in 1961 but 

this year will be a $ 750-million industry. 
Competition is tough while manufacturers strive to gain 

an advantageous position in the still expanding market. 

Automatic range switch for digital 
measuring instruments ............................ 58 

The article is a translation from an article in the Octo
ber 4, 1969, issue of Busi ness Week, reprinted by special per
mission . Copyright © 1969 by McGraw-Hill , Inc. 

Automatic range switching of digital instruments facilitates 
convenient read-off over a wide measuring range. An auto-
range function in digital instruments gives advantages simi-
lar to those achieved when using pointer instruments with a 
logarithmic sca le. 

News from the microwave market .......... 50 
Elektronik presents a selection of interest ing products from Active Re networks - a summary ........ 61 
the microwave market. 

Transducers for measuring of physical 
quantities ............................................... .. 
Various types of transducers are used for measuring of ten
sion and compression forces. for posit ion sensing etc. Strain 

54 

In connection with the development of integrated circuits 
active Re networks have become one of the most attractive 
and li ve branches of the network theory. Active Re net
works make possible massproduction of very small, highly 
reliable and inexpensive filters. In a series of four articles 
Elektronik wi ll present a review of the technique of the acti
ve Re networks, compare different methods and give practi
cal hints, circuit and design formula s. 

ELECTRONICS 
production & testing 
11-17 mars 1970 

utställning på 
U.S. Trade Center 
Vasagatan 11, Stockholm C 

Under tiden 11-17 mars visar 34 amerikanska tillverkare av 
maskiner, komponenter och verktyg för avancerad elektronisk 

. produktion och testning sina senaste nyheter på U. S. Trade 
Center for Scandinavia i Stockholm. 
Såväl producenter som konsumenter av elektronik kommer att 
finna intressanta produkter, varav flera helt nya för den svenska 
marknaden. 
Utställningen är öppen varje dag mellan kl. 10.00-17.00 utom 
söndag då den är stängd. 

U.S. TRADE CENTER FOR SCANDINAVIA 
Vasagatan 11 . Box 630 . 101 28 Stockholm 1 . 08/2484 20 
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Följande företag deltar i 
"ELECTRONICS 
PRODUCTION 
& TEST 
EQUIPMENT" 
(med reservation för eventuella 
ändringar efter press
läggningen) 

AlL, Division of Culler-Hammer, Inc. 
American Optical Corp. 

Scientific Instrument Div. 
Bishop Graphics, Inc. 
W. H. Brady Company 
Cal ifornia Computer Products, Inc. 
Calx, Inc. 
Chemcut Corp. 
Eastman Kodak Company 
E-H Research Laboratories, Inc. 
Eubanks Engineering Company 
Excellon Industries 
B. Freudenberg, Ine. 
The Gerber Scientific Instrument Co . 
Graphic Electronics, Inc. 
GTI Corporation 
HI-G Incorporated 
Hollis Engineering, Inc. 
Hughes Aircraft Company 
Hysol Division 

Dexter Corp. 
Intercontinental Trade Corp. 
Leesona Corporation 
Northeast Electronics Corp. 
Pacific Western Sys.tems, Inc. 
The Perkin-Elmer Corp. 
Plato Products, Inc. 
POlymetrics, Inc. 
Simonds Machine Company, Inc. 
Spar Electronics, Inc. 
The Superior Electric Company 
Teradyne, Inc. 
Universal Instruments 
USM Corporation 
S.S. White Division 

Pennwalt Corporation 
The Zippertubing Co. 



MIKROVÄGNYHETER från två ledande ameri
kanska instrumenttillverkare 

I 

* 

nAiniatyrisolatorer 
Cirkulatorer 

~ I ~ I I 

100MHz----18GHz 
36 olika modeller med frekvensområdet 0.5-18 
GHz 30-200 W medeleffekt och 350-5000 W 
toppeffekt 20 dB isolation, SVF 1 :1,25, MIL-spec, 
och med OS M kontakter, Dimensioner 12,7x 12,7 
mm till 50,8 x 50,8 mm. Dessutom: Ny utvändigt 
avstämbar cirkulator/isolator med 4 % bandbredd 
i området 100-600 MHz, 20 dB isolation. Dess
utom: Prisbillig cirkul~tor/isolator för kommunika 
tionsbanden 150-154 MHz och 450-470 MHz, 
100 W, 25 dB isolation. 

ACTOfrekvensmeter SVSTRDN DDNNER 

Modell 153 

* 

300MHz----3. GHz 
Actoprincipen tillåter automatisk · frekvensmät
ning inom det betydelsefulla UH F området med 
direktavläsning i MHz och GHz. Den stora upplös
ningen i kombination med den korta samplingsti
den gör modell 153 idealisk för tillämpningar 
samband med både bänk- och system montage. 
Frekvensområde: 300 MHz till 3 GHz. 
Känslighet : Bättre än -7dB (100 mV rms) . 
Noggrannhet: + 1 enhet + kristallens stabilitet . 
Kristallfrekvens : 1 M Hz med en stabilitet på bätt
re än + 2 parts in 106 / månad. 

Förkortningav"AutomaticComputingTransferOscillator" 

Informationstjänst 4 
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0,0005 H~ - 1 MHz 

P~ilips nya program för LF-mätning 
,~ 

' GENERATORER 
====~~==========~~==~~===== Typnr 

PM 5225 

PM 5162 

-f 

PM 5168 

Vågform 

slnus/fyr~ant 

slhus ' 
sinus/triangel/ 
fyrkant 

sinus/fyrkantl 
Lilmp/triangel 

FORSTÄRKARE 
Typnr Utspänning/Uteffekt 

PM 5170 tO V över 600 ohm 

PM 5175 10 W över 6 ohm 

DÄMPARE 
Dämpning 

0.-99.9 dB i 0.1 dB-s~;g 

Frekvensomrlde 

10 Hz-1 MHz 

1 I1z-1 MHz 

0,1 Hz-tOO kHz 

0.0005 Hz-S kHz 

Bandbredd 

DC-l MHz 

DC-1 MHz 

Balanserad impedans 

600 och 150 ohm 

Detta är endast nägra smakprov ur vårt omfattande 
LF-program. Ni kan välja en separat enhet eller 
den ' kombination som ger det bästa ekonomiska 
ocn. tekniska utbytet vid just Er tillämpning. Kon
takt'l'.oss för detaljerade upplysningar. 

PHU.IPS INDUSTRIELEKTRONIK' 
Mätinstrument 
Fac.D2 SO,$toekhcilm 27 Telefon 08i63 50100 

6 ELEKTRONIK 2 - 1970 
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Benämning Pris 

sinus/f yr- 1 750 kr 
kantsgenerator 

bredbandsoscillator 1540 kr 

svepgenerCitQr 3150 kr 

funktlons- 2585 kr 

Distorsion Pris 

0.1 % 1515 kr 

0,1 % 2560 kr 

Obalanserad Impedans Pris 

600 ohm 1985kr 

PHILIPS ' 



~ Styvt gjort om någon 
kan göra ett bättre 
~ögspänningsapgregat. 
An Highpac Bia! 

Ny förbättrad version som lämnar 0-2.500 V 
med max. strömuttag lOmA. Utspänningen reg 
leras med en låsbar lO-va rvs digitalpotentiome
ter. För ytterligare förbättrad upplösning finns 
en l-varvs prec isionspotentiometer för f ininställ
ning av utspänningen . 
• Strömbegränsningen är justerbar mellan 

2-12 mA. 
• Omkoppl ing av polaritet görs inuti aggregatet. 
• Visarinstrumentet har mittnolla och visar både 

spänning . ström och polaritet. 
• På panelen indikeras automatiskt om aggre

gatet går strömbegränsat eller som konstant 
spänningskälla . 

• Utspänningen tas ut på baksidan av aggrega
tet där också programmeringsanslutningen är 
placerad. 

• Aggregatet programmeras med en yttre spän
ning 0-5.2 V för 0-2.500 V utspänning. 

• Kompakt. byggd i 19" halvrack. V ikt 4,6 kg. 
• Stabil itet för 10 % nätändring , 0.002 % eller 

50 mV. 
• Stabilitet för 100 % laständring, 100 mV. 
• Brum mindre än 250 /-, V RMS. 
• Långtidstabilitet för 8 timmar 0,005 %. 
• Temperaturdrift, 50 ppmr C. 

OLTRONIX 

Seriemotståndsenheter 

Highpac A2,5K-10HR 
Pris 2.400: -

19" halvrack för" kanaler 
4S300K-3HR 1.675: -
4S300K-3HRVM 
(med DVM-utgång) 

2.075: -

19" rack för 11 kanaler 
11S300K-3R 3.550: -
I IS300K-3RVM 
(med DVM-utgång) 

3.950: -

Enheterna användes normalt tillsammans med foto
multiplikatorrör och finns i två storlekar, 4 kanaler och 
11 kanaler för 4 resp 11 rör. Varje kanal består, aven 
300 kohms lO-varvs potentiometer. I serie med denna 
kan ett 240 kohms metallfilmsmotstånd kopplas in med 
en tryckknapp. 
• Visarinstrumentet kopplas till valfri kanal. 
• Max. strömuttag är 3 mA för varje kanal. 
• Som option finns en utgång för anslutning till digital 

voltmeter. Denna ger 3,5 V för 3.500 V på seriemot
ståndsenheten . 

Oltronix AB . Jämtlandsgatan 125 . 16229 Vällingby · Telefon 08/870330 
Köpenhamn (01) 33GE8030 . Oslo 372940 . Helsingfors 71 77 99 

Informationstiänst 8 
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Idealet vore eft skydd 
som kunde skilia på farliga 
och ofarliga överspänningar. 
Men det är väl omöiligt. 
Det vanligen använda kofotssystemet har ju sin up
penbara svaghet i att det inte kan skilja på relativt 
oförargliga tillfälliga överspänningar och sådana 
som är farliga för materielen. Kofotsmetoden kan 
ju i sitt hittillsvarande utförande till och med åstad
komma att de delar som skulle skyddas, istället ut
sättes för stor risk att skadas. 

Med "kofot" menar vi här kortslutningsmetoden där 
en styrd kisellikriktare (tyristor) läggs över spä n
ningskällans utgångar och ställs in för kortslutning 
om spänningen stiger mot ett kriti"skt högt värde. 

EPO - lägg förkortningen på minnet - har för-

Nordiska Instrument 
Wibom & Son K/B 
Box5132 
102 43 Stockholm 5 
OSi24 92 90 

utom kofoten också en transistorshunt. Den tar un
der 150 mikrosekunder hand om överspänningen. 
Finns överspänningen fortfa rande kvar kopplas ko
foten in. Är överspänningen i shunten för stor kom
mer kofoten in tidigare. Dessutom kan EPO - och 
detta är en av de stora poängerna - förinställas till 
ett tillåtet spänningsvärde som ligger mycket när
mare den nominella driftspänningen än vad som är 
möjligt vid normal drift. 

EPO-enheterna är helt kapslade och ' omfattar fem 
typer för 5-30 V likspänning som är dimensione
rade för att ta hand om resp 1,3, 10,20 och 100 A. 
Ring så får ni veta mer. 

Igår fanns det inte. a. 
Informationstjänst 9 
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modell S5-5050 modell S8-4500 modell .';.';-212 

nya högintressanta oscilloskop från C #WAT;;;J 

Japans största tillverkare av oscilloskop - IW ATSU ELECTRIC - presenterar tre nya intressanta 
oscilloskopmodeller, sQm verkligen ger optimalt utbyte i fråga om pris och prestanda. Samtliga 
modeller har stor rektangulär skärm med integrerad och parallax fri rutindelning. Speciellt vill 
vi framhålla modell 55-212, som medger ." real-time" -mätning ända upp till 200 M H z! 

modell 55-5050 

I Bandbredd: 0-5 MHz 
Känslighet: 10 mV-25 V/cm (10 kalibrera
de steg) 
Säker triggning upp till 5 MHz 
Små dimensioner och låg vikt 
Skärm: 80 X 100 mm 
Avsedd för produktionskontroll och under
visning 

Begiir fullständiga data 

och prisuppgifter från 

den svenska generalagenten 

modell 55-4500 

Bandbredd: O-50 MHz 
Dubbelstråle och hög känslighet (1 mV /cm 
upp till 20 MHz) 
Skärm: 60 X 100 mm 
15 kV accelerationsspänning ger ljusstark 
presentation även av enstaka eller mycket 
snabba svep 
Mycket lämplig för användning i datasam
manhang 

modell 55-212 

Bandbredd: 0-200 MHz (5 mV /cm) 
Hög ingångsimpedans: 1 MohrJ:!, 14 pF 
Två-kanals presentation 

Skärm: 60 X 100 mm 
Snabbaste svep: 1 ns/cm, 15 kV accelera
tionsspänning ger ljusstark presentation 
vid höga svephastigheter 

Box 14 . 16211 VäUingby 1 . Telefon 08/870345 
Informationstjänst 6 
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TT 537 Transistor and LF 120 LF Signal Avo Digital System B 150 Universal 
Measuring Bridge 

VCM 163 Valve 
Characteristic Meter ~ ___ --. Diode Tester Generator 

.- --
Ännu ett elektroniksteg framåt! 

ELECTRONIC AVOMETER EA 113 
Titta på EA 113. Den är verkligen värd ett närmare stu
dium. En elektronisk Avometer med en känslighet på 
likströmsområdena av 1 Mn/V och en genomsnittlig 
noggrannhet av 1,25%. Den ger god mätningsnoggrann-
het upp till 100 kHz. \ 

Begär närmare uppgifter frän 

Instrumentet har mittnolla och motståndsmätning upp 
till 100 Mn. Batteriernas livslängd är ca 9 månader vid 
oavbruten användning. 
Och till sist, priset. 
Även det är en sensation. Endast 790:-

SRA SVENSKA RADIO AB 
AGENTURAVDELNINGEN 
FACK· 10220 STOCKHOLM 12· TEL. 08-223140 

Informationstjänst 7 



~ 
molex 
\...J 

Komponenter för rationell skarvning 
och anslutning i kablage. 
Nya tryckknappar med belysning. 

Kabelkontakter 
10A 1-15 poler 
SA 1-36 poler 

250 VAC 
Godkänd av Underwriters Laboratorles. 

Kontakthus i nylon med öron för enkelt och snabbt montage i chassi. 
Kabelskor för kontaktpressning. 

Raka kontakter med 6, 9, 15, 21, 22 & 24 poler. 

Kortkontakter 
Delning 0.156" 
Max kontaktbelastning 10A 
Max arbetsspänning 2,2 kVAC 
Kabelarea 0,2-1,0 mm2 

Kontaktresistans 1,5 mohm 

Kontakter med kabel ingång i vinkel med 9, 15,21 & 22 poler. 
Kontakter av förtennt eller förgyllt fosforbrons. 

Maskiner för helt automatisk påpressning av samtliga typer av kabelskor, 
kapacitet upp till 8.000 pressningar per timme. 

Informationstjänst 10 

Strömbrytare och 
omkopplare 
Med belysning, glöd- eller 
glimlampa 6-240 V. 
Enpolig växling 4A 240 VAC. 
Momentan slutning, brytning. 

JÄRNTORGET 7, 41304 GOTEBORG 
TELEFON 031/170120, TELEX 21072 
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ALU M I N I U M ELEKTROL VYER 
Plessey TCC levererar en mycket om
fattande serie elektrolytkondensato
rer inklusive högkapacitiva typer för 
tillförlitlig kraftförsörjning samt alla 
typer för användning inom radio och 
TV. Många av dessa tillverkas nu en
ligt IEC-cpecifikationer - den som 
illustreras är en kondensator rr.ed fyra 
sektioner i en 40x80 mm kanna med 
monteringsring enligt DIN 41318. 

SOLIDA 
TANTALELEKTROLYTER 
51-SERIEN 

MOTORSTARTELEKTROLYTER 

De främsta .egenskaperna hos dessa 
kondensatorer är hög stabilitet, stort 
temperaturområde och stor kapaci 
tans i förhållande till volymen. Andra 
viktiga drag är mycket lång lagrings
beständighet, låg läckström och her
metiskt förseglat hölje. Kondensato
rerna svarar mot fordringarna enligt 
DEF 5134-AI. En bipolär version leve
reras även. 
Kapacitansområde: 0.33-330 fl F 
Likspänningsområde: 6-50 V 

Motorstartkondensatorn ger mycket 
hög kapacitans i litet format. I en mo
tor med kondensatorstart åstadkoms 
skillnaden i fas genom seriekoppling 
av kondensatorn med startlindningen. 

Kapacitansområde: 30 fl F-500 fl F 
156V RMS; 275V RMS; 350V RMS 
Spänningsområde: 50/60 perioder 
Arbetstemperatur: _40° till +60°C 

STÖRNINGSSKYDD 

Skydd mot störningar erfordras nu 
inom ett mycket vitt frekvensområde. 
Många störningsskydd är inte lika 
effektiva inom hela området, och hän
syn härtill måste tas vid valet av kom
ponent. Om störningsproblemet be
aktas på ett tidigt stadium vid kon-

struktionsarbetet kan en t i llfredsstäl 
lande lösning ofta nås på ett billigt 
sätt genom att använda Plessey TCC 
störningsskydd. 
Kapacitansområde: 0.005 p. Fto 1 ,u F 
Spänningsområde: Alla nätspänningar 

Informationstjänst 11 

r---------. 
Jag önskar ytterligare 
upplysningar om: 

o Aluminiume!ektrolyter 

O Motorstartelektrolyter 

O Solida tantalelektrolyter -
51 -serien 

O Störningsskydd 

Namn _________ _ 

Adress ________ _ 

Telefon _______ _ 

PLESSEY 
Components 

Forslid & Co. AB 
Gyllenstiernsgatan 8 
11526 Stockholm 
Sweden 

ESD/7 

L _ EL. 2 /70 
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Delförstoring av lödkolv 
där Habias tunnväggiga 
TEFLON rör använts som 
isolering. Rören finns i 
flera färger. 

Habias tunnväggiga TEFLON® rör 
*)u~sprungsbeteckning svart rand 

är godkänd·a-av SEMKO 

Används ofta för att isolera lödställen i trånga 
kontakter. Tål värme upp till 260° C. Skadas därför 
inte vid lödning. Isoleringsegenskaperna är utom
ordentliga - speciellt inom högfrekvens. Och frik
tionskoefficienten är mycket låg. 

® Registered Trade Mark, DU PONT 

Rören tillverkas också som krympslang och mot
står syror, lösningsmedel och tål alla kemikalier. 
Praktiskt taget ingenting häftar vid. 
Finns i dimensioner 0 0,2 x 0 0,4 till 0 79 x 
o 82 mm. Korta leveranstider. 

Ring gärna så sänder vi prover. 

H A B I A ~~~NTs~~9EiLt~8~l?o~ 

Informationstjänst 13 



R O TAX 
241.135 

DIGITALA 

VINKELGIVARE 

Inte bara på verktygsmaskiner används Rotax digitala vinkelgivare utan 
överhuvudtaget när man vill mäta en vinkel noggrant och presentera den 
digitalt eller i lämplig kod för vidare behandling. 

Rotax har levererat digitala vinkelgivare sedan 1961 och erfarenheterna 
har gjort att dagens givare har mycket hög driftssäkerhet och lång livs
längd. Den optiska principen ger ju inget slitage. Förstärkarna har integre
rade kretsar och lampans livslängd är min. 20.000 timmar. En mängd olika 
kodmönster finns som standard och speciella krav kan alltid tillgodoses. 

AERO MATERIEL AB 
instrument och elektronik avd. SANDSBORGSVAGEN 50 . 122 33 ENSKEDE . TEL. 08/49 25 10 
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70/1 S 

Elektromekaniska komponenter för montering på tryckt kort · 
Omkopplare 325 -11 mm 
1-S däck, skjutbara längs axeln 
Funktion: 1 X 12 - Q X 2 lägen 
Max. bryteffekt : SOmA - 3W/3VA 
Relä PZ -14 mm 
2,4 eller 6 växlingskontakter 
Max. bryteffekt: 1A -12W/12VA 
DIafragmarelä 101, 102, 104 -11 mm 
Hermetiskt kapslat membran relä 
med 1,2 eller 4 slutande kontakter 
Max. bryteffekt: O,SA - 30W 

Tungelementrelä typ Herkon 
Relä HRE 399 - 9 mm 
1 slutande kontakt 
Max. bryteffekt 0,6A -12VA 
Relä HRE S01 -11 mm 
1 slutande kontakt 
Max. bryteffekt 1A - 24VA 
Relä HRE S99 -10 mm 
1-4 slutande kontakter 
Max. bryteffekt 1A - 24VA. 

Informationstjänst 14 

Dessa produkter är ett litet urval av 
ITT's elektromekaniska komponent
program. För ytterligare information 
tag kontakt med: 

ITT Komponent 
Fack 
S-171 20 SOLNA 
ITT Komponent är en avdelning av 
Standard Radio & Telefon AB 

Vår lagerdistributör är Multikomponent. 

KOMPONENTER ITT 
ELEKTRONII K 2 - 1970 15 



.fl I R-tronic 
.---IYD MT och CD 

~~~*t 
~ 

Torra sintrade subminiatyrkondensatorer, 
ingjutna i plastkåpor. Mycket fina mått
toleranser, varför särskilt typ MT är 
lämplig att montera tätt ihop. Fuktsäkra . 
Provade och godkända enligt franska militär
normer. 6 storlekar. Lagerförs i värden 
mellan 0,001 pF och 220 !iF. 

Temp område -ssoe till + 12Soe . Förlust
faktor max 10 %. Läckström vid +2Soe 
~O,02 /I A/ !iF/V. Arbetsspänning vid 
+ 12Soe är 2/3 av märkspänningen. 

fläktar 
typ 
Vl13 

~ 1 olika versioner för industriell 
eller militär användning. 
Spänning: 24-27 V DC. 
115 eller 230 V AC, 
50/60 eller 400 Hz. 
Glid eller rullager. 
Dimensioner 11.9 X 119 X 38 mm. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
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I 
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I 
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lanlal ___ _ 
kondensalorer 

Stabila cylindriska elektrolytkondensatorer 
med porÖs sintrad tantaldielektrikum. 
För användning i militära och industriella 
applikationer. Hermetiskt förslutna i metall
hoije. Stabil elektrisk karaktäristik och stor 
motståndskraft mot extrema yttre påkän
ningar. Godkända enligt franska militär-
normen eeTU02-12A. Nu även FTL- godkända. 
Lagerförs i värden mellan 0,0047 l /F och 330 !IF 
Temp område -80oe tiH + 12Soe . Förlust
faktor max 6 %. Läckström vid +2Soe 
~O,Ol ,IIA/,IIF/A. Arbetsspänning vid 
+ 12Soe är 2/3 av märkspänningen. 

Synkm . asynkro . 
DC-motorer· stegmotorer 
I internationella storlekarna 
05 - 08 - 11 - 15 - 20. 
Finns i helkapslade och 
ventilerade utföranden, med 
och utan reduktionsväxlar. 

B~~~~!I~~~ ~ .• ~~_ :~~~~~:'0390 ___ III. 
" 10223 STOCKHOLM 12 

inrormat~nstrånst 1 5 ' : I 

__ AB GCiSTA 
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ELEKTRONLUND 
för rationell inbyggnad 
av elektro'nik 

Illod ulchassier 

För kortstorlek 
121 X 64,3 mm. Mon
tering i öppen rack eller 
i plug-in moduler omfattande 
2, 4 eller 8 kort. Chassidimension: 
19"X7"X13 V4". 

IMHOF HAR 11 OLIKA SYSTEM 

av modulchassin i 19" rackutförande. Här visar vi ett 
par av dessa. Rekvirera specialkatalog. 

SYSTEM JX nytt förstärkt utförande 

För kortstorlek 121 X 65 mm eller 121 X 156 mm. Levereras 
i två storlekar, höjd 88,5 mm eller 177,4 mm. 
I samma chassi kan efter behov kort av olika storlek 
monteras. KorthålIare med fasta eller variabla kortavstånd. 

MCF/4 BIO. 

Innehåller geidrar med plats 
för 28 kretskort. 

MCF/4 D 10. 

Stor frihet vid val av kortstorlek. 
Nästan alla typer kortkontakter 

passar denna modell. 

IMHOF instrulllentlådor 
IMHOFS instrumentiådor serie 600 är den mest 
omfångsrika i fråga om standardlådor med 19" 
panelbredd. I 600 serien finns även ett antal 
mindre modeller med 11" och 14" panelbredd. 
Samtliga lådor är försedda med avtagbar gälad 
bakpanel. 
Serie 1100 är efter 600 en av de mest utveck
lade och omfångsrika i urval i IMHOFs program. 
Det är en modern låda med framdragen över
kant. 
Till samtliga lådor utom de minsta modellerna 
finns ett stort sortiment tillbehör. Rekvirera 
IMHOFs stora specialkatalog. 

ELEKTRONLUND RB 
Fack, 20110 Malmö Telefon 040/934820 

Informationstjänst 16 
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Henry Ford 
didn'tinvent the 

MotorCar 
Some people are 

more concerned with 
the making of things. 

Like Henry. 
They build long

lasting reputations 
doing just this. 

Why they do so 
well is simple. 

Inventions are not 
an end in themselves. 

Theyneed 
developing to the 
point where they can 
be manufactured. 

In quantity. To a 
high standard of 
quaIity. 

And reliability. 
Transitron are 

building such a 
reputation. 

As manufacturers 
of discrete components 
and I.e. ,s, theyare 
only too aware of the 
unique problems faced 
by the industry. 

Andbecause 
of this, next in 

importance to 
reliability I they place 
availability. 

For example: 
Transitron T riacs : 
The range totally manufactured in Europe 
covers 50V to 600V and 1 Amp to 25 Amps and 
includes a 10 amp version in the only isolated 
package on the market. 
Add the SeR range which is the broadest in 
Europe, 180 mA to 25 A in 10 packages, and 
we've proved our point. 
Ask for data, There's a lot available, 
Transitron Electronic AB 
Bagarfruvägen 94 

12355 Farsta 
Sweden 
Tel. 08/937373 

m 

Development buys success
ask TRANSITRON 

Distributors: FINLAND: Oy Per G. Thomte AB., Nordvagen 3, Hagalund. Tel. 46 60 49. Telex 121401 NORGE: British Import A/S, P.O. Box 20, Smestad, Oslo 3. Tel. 44 59 24. Telex 16743 
D'ANMARK: Hans Buch o. Ca. A/S, Svanevej 6, K9penhamn NV. Tel. Ta~a 5170. Telex'5197 
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Westinghouse fick 
franskt avslag 
Westinghouse har av den franska 
regeringen fått avslag på sin 
begäran att övertaga belgiern 
Empains majoritetsintressen i det 
franska företaget Jeumont
Schneider (se Elektronik nr 12, 
1969 s 23 "Westinghouse 
föreslår .. ") . En bidragande fak
tor till detta avslag var att EEC
kommissionen rekommenderade 
en europeisk lösning framför en 
amerikansk. En annan faktor var 
att västtyska Sie mens erbjöd den' 
franska industrin delägarskap i 
ett dotterbolag för tillverkning av 
kärnreaktorer, som Siemens 
startade tillsammans med AEG 
förra året. Tyskarnas erfarenhet 
av att bygga kärnreaktorer, base
rade på amerikansk konstruktion 
(bl a Westinghouses patent) är 
av uppenbart intresse för Frankri
ke. 

Avtal mellan 
Signetics - Motorola 
Enligt uppgift har Signetics och 
Motorola tecknat ett avtal om ett 
ömsesidigt andrahan.dsleveran -
törskap. Överenskommelsen 
medför att Signetics kommer att 
ta upp Motorolas M ECL 2 -
kretsar på sitt tillverkningspro
gram. Vidare uppges att Sig
netics kommer att sälja Motor
olas analoga integrerade kretsar 
i serierna 1 000 och 1 500. ' 

Motorola i sin tur kommer att 
tillverka och marknadsföra Sig
netics MSI-kretsar i 8200-serien . 

Japan ökar sin halv
ledarexport till USA 
Japans export av halvledare och 
övriga elektronikkomponenter till 
USA ökade något under de första 
sex månaderna 1969 jämfört 
med motsvarande period 1968. 
Utförseln av kiseltransistorer 
steg från knappt 5 ,3 miljoner till 
knappt 8 miljoner enheter. 

Fransk.agentur till 
Elektroholm 
AB Elektroholm, Solna , har i 
samförstånd med den tidigare 
agenten Bergman & Beving AB 
övertagit försäljningen av So
capex' tillverkningsprogram i 
Sverige. Qrsaken till denna 
förändring är att den franska 
koncernen CieFse Thomson
Houston har övertagit aktiemajo
riteten i CSF-koncernen . So
capex ingår som dotterbolag 
det sistn~mnda företaget. 

nytt från industrin 

EM M upprättar dotterföretag 
i Belgien 
Electronic Memories and Magne
tics Corporation , EMM , som bil
dades i juli 1969 genom en 
sammanslagning av Electronic 
Memories Inc bch Indian a Gene
ral Corporation , har bildat ett 
helägt dotterbolag i Belgien. Det 
nya företaget , Electronic Memo
ries and Magnetics SA, skall till 
att börja med inrikta sig på den 

europeiska marknaden för tryck
ta kretsar. Dessa kommer att till
verkas av EMM :s dotterbolag 
Midwest Circuit i USA tills pro
duktionen i Belgien kommit i 
gång. Denna skall inriktas direkt 
på produkter för datorer, indu
striutrustningar och militära ut
rustningar. 

Fransk satsning inom halv
ledarindustrin för 
europeisk topposition 
Fram:jmännen planerar att inom 
ett par år bli en av de stora inom 
halvledarindustrin och satsar nu 
hårt på att flå detta mål. Under 
1969 gick de båda företagen 
Sesco och Cosem samman och 
bildade Sescosem. Detta omsat
te under förra året ca 200 milj 
franc och produktionsnivån låg 
på ca 300 milj halvledarelement. 

Inom Sescosem räknar man 
med att inom fem år ha nått 
samma position som Philips, 
SGS och Siemens. Man investe-

rar därför nu omkring 20 miljoner 
franc per år under en femårspe
riod på forskning och utveckling, 
främst inom monolittekniken . 

Under 1970 räknar man med 
att omsätta ca 500 miljoner en
heter. Omkring 40 % av Sesco
se ms tillverkning , inklusive det 
italienska dotterbolagets , Mistral , 
kommer att gå på export till 
främst Tyskland, Italien och USA. 

Sescosem siktar på att bli en 
av de tio frä msta tillverkarna av 
halvledare i världen. 

Snabb utveckling till koncern 
för Transitron 
Transitron , i Sverige känt genom 
sina halvledarkomponenter, har 
på nära två decennier utvecklats 
från ett företag till en koncern 
med fabriker och kontor i USA 
och Västeuropa . 1952 bildade de 
båda bröderna David och Leo 
BakaTar, den förre fysiker den 
senare affärsman, ett företag i 
Boston, vilket de gav namnet 
Transitron Electronic. Tillverk
ningen inriktades till en början på 
ge'rmaniumdioder av spetstyp 
och på två år steg omsättningen 
till ca 8 miljoner dollar. I dag är 
Transitron mest känt för sina 
DL-kretsar och för sina integre
rade operationsförstärkare och 
utgör en koncern med drygt 60 
miljoner dollar i årsomsättning 
vartill kommer inkomster som 
härrör från tillverkningen av and
ra produkter än halvledare, t ex 
kablar, anslutningsdon . kon 
densatorer och metallfilmmot
stånd. Dessa produkter tillverkas 
i fabriker som köpts in under de 
senaste fem åren. 

I dag har Transitron halvledar- ' 
fabriker i såväl Boston som Texas 
och Mexiko. Till mexikofabriken 

har man koncentrerat koncer
'nens verksamhet beträffande 
plastkapsling. 

I Europa har Transitron fabri
ker och filialkontor på flera plat
ser. Det europeiska huvudkonto
ret ligger i London , där man ock
så har upprättat en fabrik . Vidare 
har man en fabrik intill Paris, ett 
centrallager i Amsterdam och fi
lialkontor i Munchen, Stockholm 
m fl städer. Dessutom har man 
ett europeiskt forsknings 
centrum, som förlagts till fabri
ken i London . 

Ungefär 80 % av Transitrons 
alla TTL-kretsar utvecklas f n vid 
londonfabriken. Här konstrueras 
maskerna, utförs diffusion och 
montering . Kretsar som skall för
ses med keramikkapslar kapslas 
vid londonfabriken medan så
dana som skall plastkapslas 
qäremot skickas till Mexiko. 

Vid parisfabriken tillverkar 
man i första hand transistorer, 
tyristorer och dubbel riktade tyris
torer. I slutet av förra året tog 
man också upp integrerade 
kretsar på programmet. 

handel 

Philips och 
Matsushita bygger 
torrbatterifabrik 
i Belgien 
Det holländska Philips och det 
japanska Matsushita Electric 
Industrial har ingått en 
överenskommelse om att upprät
ta ett bolag i Belgien för tillverk
ning av torrbatterier. Det nya 
företagets namn blir Philips 
Matsushita Battery Corporation . 

Vid den nya fabriken skall man 
tillverka batterier enligt Matsu
shitas teknik. Philips skall svara 
för produktionsledningen . Pro
dukterna kommer att marknads
föras under respektive företags 
varunamn. 

Siemens bygger 
i Frankrike 
Under våren 1970 planerar Sie
mens att i Frankrike börja bygga 
en fabrik för tillverkning av mät
instrument. I den nya fabriken . 
som beräknas vara färdig under 
1971 , kommer man att till att 
börja med investera drygt 20 mil 
joner franc . Man beräknar syssel
sätta ca 500 personer. 

I intimt samarbete med Sie
mensverken i Karlsruhe kommer 
man att inrikta produktionen i 
den nya fabriken på världsmark
naden. Till att börja med skall 
man tillverka skrivare, special -TV 
och oscilloskop. 

Lagercrantz och 
Telub ingår avtal 
Firma Johan Lagercrantz KB, 
Solna, och Telub AB , Växjö . har 
ingått ett avtal , som innebär att 
det sistnämnda .företaget övertar 
service av radiotelefon utrustning 
av fabrikat Pye Telecommunica
tions . Avtalet innebär för La
gercrantz del tillgång till Telubs 
servicenät och servicebussar. För 
Telub innebär avtalet ett större 
kundunderlag . 

Ny agentur till 
Nanoteknik 
Nanoteknik AB , Täby, har utsetts 
till svensk representant för det 
amerikanska företaget TRG Con
trol Data , som bl a tillverkar små 
och stora pulslasrar samt kalori 
metrar för mätning av laserljus-
energier. ~ 33 
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A-MP M-series*) 
-precisionskontakt lör rnångpollg anslutning 

Utan kompromisser och med extra 
vinst i tid, pengar och pålitlighet 
komponerar Ni exakt den typ av 
kontaktdon som krävs vid varje till
fälle - med Ä-MPin-cert':- M-se
ries! De snabbmonterade förbind-

ningarna ger massor av kombina
tionsmöjligheter: Guldpläterade el
ler förtenta kontakter, låsskruvar, 
styrpinnar, skyddshöljen, avlast
ningsklämmor ... Ni väljer själv! 

AMP har blivit ett kvalitetsbegrepp inom kontaktpressnings
tekniken världen över. Resurser, forskning och erfarenhet står 
bakom de 3000 patent, mer än 16000 olika produkter och där
till hela registret av lödfria förbindningar genom tusen och 
åter tusen applikationer som AMP: s specialiserade tekniker 
presterat. Även monteringsverktygen får Ni från AMP - allt 
från handverktyg till automatmaskiner. AMP har fabriker över 
hela världen, på·6 platser enbart i Europa. 
Ring eller skriv för närmare information! 

OJ Varumärke för AMP Ine. Harrisburg. P.a. USA 

~M~ 
Box 144, 16212 Vällingby 1 - Tel. 08/890420 Svenska AMPA.B. 

Informationstjänst 1 B 
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Sammanhörande typer: . 
RCA TA7408 och TA7409 

~ 2 

o 
100 

RCA TA7477 
(naturlig storlek) 

200 300 400 
Frekvens (f)-M Hz 

. (naturlig storlek) 

500 

RGA TA7477 med hög förstärkning , främst tänkt för att 
spela en viktig roll i mobil och portabel kommunika
tions-utrustning , kan nu erhållas i produktionskvantite
ter. Denna n-p-n "overiay" kiseltransistor, avsedd för 
12 V arbetsspänning, kan också ge minimum 2 W utef
fekt vid 47tJ MHz (7 dB förstärkning). Den är avsedd 
för klass G vhf/uhf förstärkare för privatradio, naviga
tionsradiobojar och radiofyrar, samt för andra mobila 
och portabla utrustningar. 

Antingen en RGA TA7477 eller en TA7408 (även den 
med 7 dB förstärkning vid 470 MHz) kan användas för 
att driva en slutförstärkare med TA7409 till minimum 
6 W uteffekt vid 470 MHz. De två sistnämnda är " s!r-ip
line" transistorer. 

Begär närmare upplysningar från RGA:s representant 
på er plats eller från RGA:s återförsäljare. Tekniska 
data kan också erhållas från RGA Electronic Compon
ents, Gommerciai Engineering, Section ES270/UF4, 
Harrison, N. J. 07029. I Europa: RGA International Mar
keting SA, 2-4 Rue du Lievre, 1227 Geneve, Schweiz. 

I Sverige: Erik Ferner AB, Box 56, Bromma 1, Stockholm 

2 W uteffekt (typiskt värde) 
13 dB förstärkning vid 
175 MHz och 12 V 
arbetsspänning 
RCA-TA7477 

[JClCffiLJD 
Informationstjänst 19 
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NYA SMÅ KOAXIALDON TYP SM 17 och SM 19 
Den växande mängden av högfrek· 
vensapparater och liknande utrust· 
ningar har föranlett framtagandet av 
små koaxialdon, som kan uppfylla 
rigorösa önskemål ifråga om prestan· 
da och pålitlighet. 

Två sådana serier har utvecklats näm· 
ligen SM 17 och SM 19. Robust kon· 
struktion och kraftig plätering borgar 
för minsta möjl iga motstånd och 
maximalt miljöskydd. 

Sub· och mikrotyperna finns i flera ut· 
föranden och samtliga med drag· 
tryckkoppling, som möjliggör snabb 
och pålitlig förbindning. 

Konstruer?de enligt DEF 53222A-4 
serie 17 samt MIL·C·22557 A. 

104 POLER I ETT 
44 mm KONTAKTHUS 

Det kan Ni få med Plessey's MICRA 
"L" (aluminium) och "G" (mässing) 
serie. Det finns två mindre storlekar 
med 17 och 44 poler. De tre typerna 
har kontaktelement av storlek 22 
med 2,29 mm centrumavstånd . Varje 
kontaktelement är isolerat och försett 
med hylsa, samt utfört för kontakt· 
pressning eller lödning. Kontaktele· 
menten är tillverkade av mässing och 
finns silver· eller guldpläterade. 
Ström: 3A 
Spänning: 3S0 V vid havsnivå. 
Temperaturområde:-SSo till 190°C 

22 ELEKTRQNIK 2 - 1970 
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81117 

S1119 

37 POLER I ETT KONTAKTHUS MED 
ENDAST 17,8 mm DIAMETER 

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

Andra storlekar av detta lilla Mark 14 
sub·mikro skarvdon är utrustade med 
3, 7, 14 och 19 st. kontaktelement 
med 1,91 mm centrumavstånd och 
för kontaktpressning. 
Ström: 3A 
Spänning: 2S0 V 

Isolationsmotstånd: Min 5000 Mohm 
vid SOO V likspänning. 
Max. kontaktmotstånd: Smilliohm. 
Temperaturområde: -SO° till 120°C 
Som tillbehör kan erhållas en 2·delad 
kabelklämma för förankring av ka· 
beln. 

----l 
D SMl? och SM19 Connectors D Mark 14 Connectors 

D Micra "L" och " G" Connectors 

Namn 

Adress 

..... ... ... ............ ......... ......... Telefon ........ ... ..... ......................... ..... ......... .. ............ . 

PLESSEY Components 
AB Trako, Tegnergatan 4 , 11358 Stockholm VA. Tel. 08/233560 --------------Informationstjänst 20 
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Kurser vid SH l-elektronik 
Vid Statens institut för Hant
verk och Industri, Elektronik
sektionen, har för våren föl
jande kurser planerats: 

Halvledarteknik I: Göteborg 
16 -20 febr, Stockholm 
9 -13 mars, Malmö 16 -20 
mars, Skellefteå 6 -10 april. 
Stockholm 11 -15 maj . 

Halvledarteknik II: Stock
holm 9 -13 febr, Stockholm 
6-10 april, Malmö 13-17 
april. Skellefteå 11 - 15 maj, 
Stockholm 1 -5 juni . 

Halvledarteknik III: Göte
borg 2 -6 mars, Stockholm 
13 -17 april. 

Halvledarteknik IV: Stock
holm 20 -24 april. 

Tyristorteknik: Stockholm 
9 -13 mars, Göteborg 

16 -20 mars, Stockholm 
25 -29 maj. 

Integrerade kretsar: Stock
holm 23 - 27 febr, Stock-

. holm 20 -24 april. Malmö 
1 -5 juni. 

Elektronisk mätteknik II A: 
Stockholm 8 -12 juni. 

Elektronisk mätteknik II D: 
Stockhol m 11 - 1 5 maj 

Oscilloskopteknik I: Stock
holm 2 -6 febr. 

Oscilloskopteknik II: Stock
holm 1 -5 juni . 

Analogiteknik I: Stockholm 
1 -5 juni, Stockholm 6 -10 
april. 

Analogiteknik II: Stockholm 
2 -6 febr, Stockholm 
13 -17 april. 

Integrerande 
digitalvoltmeter 
modell 404 från 

Lätt att använda - Prisbillig. 

är två av de positiva omdömen vi brukar få höra när vi 
presenterar tyco's integrerande digitalvoltmeter, modell 
404. Men så är det också en ovanligt användbar voltme
ter med kvaliteter man väntar sig först av långt dyrare 
instrument. 

404 har 4 siffrors presentation plus en extra siffra som 
medger »overrange»-mätningar med upp till 130 %. 

Observera också att integreringstiden är 500 ms - en 

Digitalteknik (för icke-elek
troniker) : Stockholm 23 -27 
febr, Stockholm 13 -17 april. 

Digitalteknik 1: Stockholm 
2 -6 mars, Malmö 20 -24 
april. Stockholmsområdet (in
ternatkurs) v 11 (pre!), Göte
borgområdet (internatkurs) 
16 -20 mars. 

Digitala dataloggsystem : 
Stockholm 16 - 20 mars. 

Grundläggande elektronik: 
Göteborg 2 - 6 febr, Stock
holm 9 -13 febr, Skellefteå 
23 -27 febr, Stockholm 
13 - 17 april. 

Industriell elektronisk mät
teknik: Stockholm 13 -17 
april. 

Färg-TV-service: Stockholm 
8 -14 febr, Stockholm 

• • 

8 -14 mars, Luleå 10 - 16 
maj , Malmö 31 maj -6 juni. 

Serviceteknik för radio- och 
TV-tekniker: Stockholm 
13 -17 april. 

Antennkurser: Kurser för 
servicefol k. Kurser för el tek
niker kommer att hållas 
(begär prospekt). 

Mikrovågmätteknik: Stock
holm 16 - 20 febr. 

Mikrovågvärmning : Stock
holm 6 -10 april. Stockholm 
11 -15 maj. 
Mjuklödning : Stockholm 
16 -20 febr, Stockholm 
20 -24 april. 

Kretskortteknik : Stockhol m 
23 -25 mars, Stockholm 
22 -24 april. 

Ytterligare upplysningar 
lämnas av SHI :s Elektronik
sektion, tel 08/24 14 00. 

viktig fördel vid mätning i miljöer med annars problema
tiska elektriska störningar. 

dessutom .. . 
Hög noggrannhet 0,02 %0 Kristallkontrollerad D Ingen 
drift D > 1 000 Mohm ingångsimpedans D Autopolaritet 
D Hög upplösning 0,Q1 % D BeD-utgång D Fjärrpro
grammering D Kalibreringskontroll D Överbelastnings
skydd och -indikering. 

Begär närmare upplysningar från generalagenten: 

Box 14 • 1.6211 VÄLLINGBY 1 • TELEFON 08 - 870345 

InformatiÖnstjänst 21 

ELEKTRONIK 2 - 1970 23 



24 ELEKTRONIK 2 - 1970 

Fackpressförlaget 
Sveriges största utgivare av facktidskrifter har 

nu ·12 tidningar i viktiga och 
. dynamiska branscher ..• 

D.en mest 
dynamiska är 
elektronikbranschen ! 
Där finns en 
etablerad tidning: 
ELEKTRONIK 
- helt specialiserad 

o pa ... 
· . . elektronik med vitala frågeställ
ningar om apparatur och anläggningar 
och deras praktiska tillämpning. Den 
vänder sig till fackfolk och administra
törer inom alla branseher av den 
elektroniska industrin ... medicinsk 
elektronik, militärelektronik och mät
teknik. Reglerteknik och process
kontroll. 

Överlägset bäst 
därför att .•• 
· .. Elektronik samarbetar med landets 
främsta experter inom elektronik
branschen. 
· .. Elektronik har världsomspännande 
kontakter med ledande facktidningar: 
IndustriaI Electronies. Design Electro
nies, Electronics Weekly, (England) 
Inter Electronique, (Frankrike) 
Elektronik-zeitung, (Tyskland) 
Electrical Design News, (USA): 
Dessa tidningar levererar ständigt hög- , 
aktuellt nyhetsmaterial till Elektronik. 

Tryckupplaga : 
6.000 exemplar. 
Till övriga Nordiska länder 
distribueras närmare 500 ex. 

elektronik 2'969 

Belysta tryckknappar 

mee 
!.IECt kMd. t<yc~kmoppw.omlc~" 
TYP MX _ ... IIU ,--" .. IMCI belpta 

~ •. '--Ii'I".....,ett~ 
1t. 1 1,6"'allflappenodltuondjrtOt 
Len ~ •• \II. a.- d<t1\Jo 1yS1_ .. 
Ii",n Lemoo< och 1 •• lbri<;kOf lin 111-byI"". ".", • ......., ..... 0mI0.0PPI ..... 
1o .... m.JI .. m«Iupplill12kn11ppt1' 
och 8 v •• 1inv.kon'lkll. pet IInapp. 

0...';11' _~Ing., genom ,," f6r
"ljn'nogSl,,"lnlr>g. 

AB E WESTERBERG 
Ar1illfi>g.I.n • • fKk.1DOSISthlln21 

T~. 0I6312IS 

typ MXL 
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FARNELL -fakta 

fa",ell 

Modulspu/sgenerator 
Nu kan Ni välja en FARNELL pulsgenerator 
som är anpassad till Era önskemål. Kom
binationer med enkel- eller dubbel puls, med 
eller utan variabel stig- och falltid (från 
1 ns!V), uteffekt till 2 W (20 V över 50 
ohm), yttre triggning, kontinuerlig signal el
ler pulståg. Pulsrepetitionsfrekvens O, O 1-
10 MHz. Möjlighet till dubbelpuls på tvi} 
utgångar med av varandra oberoende kon
troller för parametrarna. Programmerings
möjlighet. Apparatlåda för bords- eller 19" 
rackmontage. 
Pris/class kr 1.700:- till kr 4.000:- bero
ende på modulkombination. Skriv efter 
datab/ad/ offert. Kort leveranstid. 

Sin-fyrkantgenerator 
Sinus- och fyrkantspänning i frekvensom
rådet 1 Hz - 1 MHz levereras av FARNELL 
LFM-2. Harmonisk distortion mindre än 
0,5 % inom 10 Hz - 100 Khz. Fyrkantvå
gens stigtid mindre än 150 ns. Frekvens
stabilitet bättre än O, 1 %. Utspänning 1 
mV - 12 Vtt över 60 ohm, amplituden sta
biliserad, max variation ± 2 % inom 10Hz-
100 kHz. Triggerutgång och låsmöjlighet. 
Omkopplingsbar för nät- eller batteridrift. 
Pris kr 1.035:-, /everans.från lager. 

Likspänningsaggregat 
Kosta på Er att jämföra FARNELL likspän
ningsaggregat med t. ex. svensktillverkade 
typer. Ni finner att FARNELL erbjuder bl. a. 
stora lättlästa visarinstrument klass 1 (1 %), 
låg utspänningsändring vid last och nät
spänningsvariation samt tillförlitliga kompo
nenter, lågt brum (1 mVtt). 
Prisexempel: FARNELL L.30B ger 0-30 
V, l A, pris kr 580 :-. 
Dubbe/aggregat FARNELL L.30B/T ger 
2x0-30V, l A, pris kr 1.090:-. 
Leverans från lager. Jämför gärna genom 
öppet köp i. 8 dagar - qegär offert nu! 

NYHET: Dubbelaggregat FARNELL A.15 
för OP-förstärkare.2xI2-17 V, 0,1 A. 
Pris för bänkutförande kr 320:-, för in
byggnad kr 285:-. 

M .• TE II HARDT AB 
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Grimstagatan 89, 16227 VÄLLINGBY 
Repslagargatan 7, 41318 GOTEBORG 
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personnytt 

Karl -Christer Runefors Börje Ekdahl Göran Larsen Roland Pierre Lars Lunden Rolf Stöberg 

Finn Metric OY ITT Multikomponent 
Civilingenjör Karl-Christer Rune

fors . tidigare försäljningschef . i 
Multikomponent. Solna . har ut
setts till chef för detta företag. 
Hans efterträdare som försälj
ningschef är ingenjör Börje Ek
dahl. 

Elcoma VVD i Standard 
Radio & Telefon AB Till VD och delägare i Scandia 

Metrics nyligen i Finland startade 
systerföretag. Finn Metric OV. 
har utsetts ingenjör Tapani Kor
honen. tidigare avdelningschef 
hos Honeywell AB och OV Con 
trol Data AB i Finland. 

AB Elcoma har utökat sin or
ganisation inom flera produkt

grupper. Gruppen halvledare och 
integrerade kretsar har utökats 
med produkt ingenjörerna Göran 
Larsen och Roland Pierre . 

Gruppen motstånd. kondensa 
torer och kontaktdon har för
stärkts med produktingenjör Lars 
Lunden . 

Till vice verkställande direktör i 
Standard Radio & Telefon AB har 
utsetts administrative direktören 
vid företaget . civilekonom Rolf 
Stöberg . 

• Vi är ett Dlindre specialföretag, SODl i Sverige och utoDllands Dlarknads
rör och installerar högt utvecklade nya och inoDl sitt oDlråde banbrytan
de specialprodukter. 

Vi söker 

ELEKTRONIKINGENIOR 
SOM TEKNISK LEDARE 
Uppgiften blir att svara för vår tekniska funktion. 
Nykonstruktioner är en integrerad del av verksam
heten både hos oss och hos utländska leverantörer. 
Dessa skall utvärderas och härav föranledda förslag 
till ändringar göras. Ledning av laboratoriearbete 
och serviceavdelning samt nu befintlig och planerad 
legotillverkning är en viktig uppgift liksom kontinu
erlig kontakt med dels utvecklingsavdelningen hos 
utländska tillverkare och dels agenter i Europa. 

För befattningen söks en ingenjör med god teoretisk 
och praktisk kunskap om elektronik och automatik. 
Erfarenhet av produktion, gärna också konstruktion, 
samt förmåga att uttrycka sig på engelska förut
sättes. 

Ekonomisk 
Företagsledning AB 
Ledarn. Sv. OrganisationsKonsulters Fören. _ 
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Framför allt värdesättes dock energi, praktiskt om
döme samt förmåga att i samarbete med andra driva 
ett ärende till dess det slutförts. 

Befattningen ger t ekniskt avancerade, mångskiftan
de arbetsuppgifter med många och kvalificerade kon
takter inom och utom landet. Utvecklingsmöjlig
heterna är ovanliga inom ett nytt, starkt växande 
område. Bostadsort Stockholm. 

Svar med meritförteckning, uppgift om löneläge, 
tidigaste tillträdesdag och referenser sändes till ne
danstående konsultföretag, som biträder oss i detta 
ärende, eller till denna tidnings annonskontor f.v.b. 
Referens Elektronikledare -215. 

Till EF Personaltjänst, Fack, 17120 Solna 1, 
insända svar överlämnas till oss först se
dan sökanden meddelats vårt namn och 
givit sitt tillstånd. 
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SEMIKRON 

SEMIKRON Nordiska AB 
Box 4028, Storholmsbackarna 98 
12704 SKÄRHOLMEN 4 Tel. 081710 78 25 

SEMIKRON 
en ledande tillverkare av halvledare för 
strömförsörjningen, har ett komplett pro
gram av kiseldioder, kisel- och selenbryg
gor för kretskort, kisel- och selenventiler 
för höga strömmar, tyristorer med högsta 
prestanda, transientskydd. 
En specialite är SEMIKRONS controlled 
avalanchedioder för högsta förekommande 
spänningar. För fullständiga informationer 
och tekniska data, kontakta: SEMIKRON 
Nordiska AB. Box 4028. 127 04 SKÄRHOL
MEN. Tel. 08/7107825, 7107830. 

Representant: 

8runnsgatan 6. Sundbyberg. 
Postadress: Fack, 17220 Sundbyberg 1. 
Tel: 08/294490 08/294491 
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Ett varv på 30'sek. 
Eller ett varv på 24 timmar ... . 

Serger ställmotorer kan fås med den tidsenhet per varv 
. som arbetsuppgiften fordrar. Därför att utväxlingsstegen är 

korta. Och då kan ställtiderna väljas med mycket små intervaller. 
Vridmomentet är b~roende av motorns typstorlek och varvtalet. 
Lägsta värde är 3 kpcm och högstavärde 10 kpm. 
. Serger ställmotorer är applicerbara i 

nästan all manövrering. Därfi)r harvi tagit upp 
. produktprogram.Om.NJringer'oss 

gärna mer om .c ' . . 

nästan säkra på att 
"n\J·::.nrlnl hg för den: 

: 2 r/m-l r/24 . h. 
kpm. Vridningsvinkel; 0-360°. 

''J!1a 1):1 !J) 1'11:11 (I): I: fl 
StockhOlm 30, teJ. 08/5411 60 • Göteborg 031/40 04 65 
Malmö 040/751 00 • Jönköping 036/11 87 95 
Sundsvall 060/12 31 20 

Informationstjänst 27 



3M arbetar för 
3M Company tillverkar 35.000 produkter, som löser 
problem på olika områden. Och ett forsknings
program på 270 milj . kr. årligen löser många fler. 
Tyngdpunkten på nytänkande resulterar i en stän
dig ström av nya prO.dukter. Här är exempel på 
3M-produkter för elindustrin. 

3M Mikrofilmsystem 3M filmhålkort underlättar 
hantering -av ritningar. Filmhålkort ger säkrare ar
kivering och snabbare återsökn ing av ritningar. 

f21 Scotch "Speed-i-Codas" system En fullständig 
t=.J. serie av självhäftande bokstäver och siffror för 

snabb, tydlig märkning av ledningar, kablar och 
komponenter. 
Dubbelhäftande tejp för skyltar Ett högklassigt lim 
i tejpform för montering av skyltar. Spar tid och 
pengar i jämförelse med trad itionella system. 
Scotch Printed Circuit Aids Smårullar och sym
boler för framställning av originalen för tryckta 
kretsar. Eliminerar tidsödande ritningsarbete och 
ger en noggrannhet med mycket snäva toleranser. 
3M Fluorochemical Inert Liqulds Kan användas 
inom ett mycket stort temperaturområde och läm
par sig för de mest känsliga material. Har hög 
dielektrisk genomslagshållfasthet. Det idealiska 
testbadet för elektronikkomponenter. 
Scotch eltejper och Scotchcast gjuthartser Använ
des för kvalificerad isolering och skydd av kom
ponenter och montage. 

elindustrin 

3M arbetar för alla 
~-----------------------------------------, 

KLIPP KUPONGEN , SKRIV ELLER RING 
3M Company, Fack,190 10 Rotebro, tel. 0817140080 
Var vänlig sänd närmare upplysn ingar om 

01 02 03 04 05 06 

Namn : 

Företag : 

Utdelningsadress : ~ 

L _O~I~~~e~~: _______________________ __ 1::..l;I:;i:I 
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När kretsen kräver precisionsmotstånd välj ur 
DALE's trådlindade RS-serie. 
SNABBA LEVERANSER FRAN TH:s ELEKTRONIK 

När Ni behöver trådlindade precisionsmotstånd ger Dale's 
motstånd typ RS Er mest för pengarna. Till exempel: 
Dokumenterad tillförlitlighet - 99.994 % erhållen genom 
Dale's berömda och patenterade test. " Minuteman High 
Reliability Developement Program (testrapport kan erhållas). 
MAngsidighet. 44 varianter med axiella eller radiella ledare. 
eller med låginduktiv lindning som standard plus ytterligare 
400 varianter framtagna för speciella ändamål. 
Konkurrenskraftiga priser. Kolla gärna mot vilket annat 
jämförbart motstånd som helst. 

QrALE;) Ring eller skriv 
till oss redan i dag 
för ytterligare 
information 

RS. SPECIFIKATION 
• Gällande Mil. spec : MIL-R-26E. MIL-R-26C & MIL-R-23379 
• Effekt storlekar: 0.4 : 0.75 : 1. 1.1 : 2.5 ;3 ; 3.25; 4 ; 5 ; 7 och 10 Watt 
• Toleranser : 0.05 %. 0.1 %. 0.25 %. 0.5 %. 1 %. 3 % 
• Arbetstemperatur område: -55°C-+350°C 
• Resistansområde : 0.1 ohm - 273 K ohm 
• Belastningsstabilitet: 

Karakteristik U: 0 .5 % max. ~R efter 2000 timmar vid full effekt 
Karakteristik V: 3 % max. L::..R efter 2000 timmar vid full effekt 

• Fuktbeständighet: 0.2 % max. ~R . 
• Termisk chock: 0.2 % max. ~R. 
• Min. genomslagsspänning : 500 volt. RS-1/4 - RS-1 B. 

1000 volt RS-2 - RS-1 O. 
• Isolations resistans : 1000 Mohm min. 
• Temperatur koefficient : 20 ppm (höga värden). 30 ppm (mellanvärdenl. 

50 ppm (låga värdenl. 90 .ppm (under 1 ohml 

Brunnsgatan 6, Sundbyberg. 
Postadress: Fack, 17220 Sundbyberg ,. 
Tel: 08/294490 08/294491 

Vår representant i Norge är firma Elis AS, Slcippergatan 32,' Oslo. 
Informationstjänst 29 
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SN 7495N är ett universellt 4 bit skiftregister med 
möjlighet till både höger och vänster skift. 

SERIAL INPUT INPUT INPUT 

Det kan exempelvis användas vid parallell/serie 
och serie/parallell omvandling, eller som ett vanligt 
dataregister. Möjligheterna är många! 

INPUT A 8 C 

Och behöver du inte 30 MHz, men har behov av 
JXlsitive logic 

Mede controi = O for right .hift 

låg effektförbrukning, kan du få det ur vår 74 L serie. 
SN 7495N är en av ca 50 standard 74MSI produkter 
från Texas Instruments. 

Mode controi = 1 for left .hift or parallel.lood. 

Den 1 augusti t969 var priset i tOO-tal 74:20 kr 
Den t oktober 1969 var priset i tOO-tal 30:90 kr 
IDAG KOSTAR DET 22:30 kr 

Denna prisutveckling som demonstrerar en god 
tillverkningskontroll, även om komplexiteten skulle 
vara högre än en grind, ger dig leveransgaranti. 

Texas Instruments ger dig värdefulla'% där de mär~s och öppnar nya möjligheter. 
O 

TEXAS INSTRUMENTS SWEDEN AB 
Box 14066,10440 Stockholm 14. Tel. 08/67 98 35 

AB GöSTA BÄCKSTRöM 
Box 12089, 10223 Stockholm 12. Tel. 08/54 0390 
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ZTTK 10101 
30 kanals multiskrivare 

Multiskrivare ZTTK 10101 är 
en snabbregistrerande, 30 ka
nals impulsskrivare. På ett dia
gram framställer den förlopp, 
varaktighet och tidsförhållanden 
mellan olika händelser - på 
upp till 30 kanaler samtidigt. 
Ingångssignalerna utgörs av bi
nära data av typen ON/OFF, 
GOINO-GO etc. 
Instrumentet har brett använd
ningsområde inom alla grenar 
av teknologi och fysiska veten
skaper. Speciellt inom de · om
råden där elektronisk digital
teknik används. Instrumentet är 
lämpligt för mätning och prov
ning av utrustningar för auto
matiska telefonanläggningar, te
legrafi, kontorsmaskiner, fjärr
kontroll och liknande. Registre
ring sker elektriskt med fasta 
skrivstift, ett för varje kanal på 
ett elektrokänsligt, metalliserat 
papper, frammatat med konstant 
hastighet. 

Händelseförloppen registreras 
på diagrammet i form av längre 
eller kortare streck. Diagrammet 
kan förses med exakt tidsrefe
rens. En enkel mellan koppling 
på en av kanalerna ger nätfrek
vensen som en streckad linje på 
diagrammet. 
Multiskrivaren startas antingen 
manuellt med en hävomkastare 
på instrumentets front eller ge
nom en yttre triggerspänning -
positiv eller negativ mot jord. 
Instrumentet medger också au
tomatisk start av händelseför
lopp som skall analyseras. 
Pappersmatningen startar ome
delbart, medan registreringen är 
fördröjd 60 ms. Papperet kan på 
så sätt accelerera från stillastå
ende till rätt hastighet utan att 
registrering sker. Diagrammets 
tidsskala blir alltså korrekt från 
början. 
Inbyggd timerkrets medger au
tomatiskt stopp av pappersmat-

ningen efter förhandsinställd tid 
- 0,2 till 2 sek. 
Multiskrivaren har fyra hastig
heter 1,2,5 och lOms/mm. Mot
svarar 1000, 500, 200 och 100 
mm/s. 

DATA 
Ingångsmotstånd: 50 kO 
Min. ingångsspänning: 4 V = 
Upplösning: 0,2 ms eller bättre vid 
max. hastighet. 
Strömförbrukning: Ca 150 VA vid 
110 V eller 220 V, 50-60 Hz. 
Tidsmässig noggrannhet: Total meka
nisk avvikelse ± 1,5 % . 
Noggrannhet för samtliga förlopp: Ty
piska fel mindre än ± 0,25 mm. Max. 
möjliga fel mellan två kanaler är 0,8 
mm. 
Intag: Samtlig'1--intag passar för stan
dard bananproppar 4 mm 0 . 
Temperaturområden: Under bruk ODC 
till + 45 DC, under förvaring -20DC 
till +60DC. 
Dimensioner: Höjd 150 mm, bredd 
498 mm, djup 316 mm. 
Vikt: 17,5 kg. 

LM ERICSSON 
TELEMATERIELAB 

STOCKHOLM Box 23039 104 35 Stockholm 23 08-223100 
GöTEBORG Fack 421 20 V. Frölunda 1 031-450500 
MALMö Fack 20022 Malmö 3 040-75720 
ÖREBRO Fack 700 07 örebro 7019-136320 
SUNDSVALL Fack 851 01 Sundsvall 1 060-123430 
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Automationskonsult 
- nytt företag i 
Fannyuddekoncernen 
I Fannyudddekoncernen har bil
dats ett nytt företag AB Automa
tionskonsult, som är inriktat på 
industrins behov av, tillfälliga 
specialisttjänster rörande auto
mationsfrågor. 

Det nya företagets adress är 
Brännarvägen 2 , Box 60, 190 10 
Rotebro . Telefonnumret är 
08171431 00. 

Ny generalagentur 
och nytt dotter
bolag till ITV 
ITV Television System AB, Solna, 
har utsetts till svensk general
agent för Ampex 1" video 
bandspelare. 
• ITV har nyligen startat ett dot
terbolag i Malmö - ITV Video 
System AB , som huvudsakligen 
kommer att vara inriktat på ko 
piering och redigering av video 
band. 

Adressen är Anckargripsgatan 
3, 211 20 Malmö. Telefonnum
ret är 040/ 11 37 57. 

Motorola Semi
conductor 
har flyttat 
Motorola Semiconductor AB , 
Skärholmen, har utökat sin för
säljningsorganisation och flyttat 
till större lokaler. Den nya gatu 
adressen är Storholmsgatan 16', 
Skärholmen. Postadressen är 
oförändrad Box 32 , 127 21 
Skärholmen. Telefonnumret är 
liksom tidigare 08171 O 06 60. 

Eurocontrol öppnar 
försäljningsbolag 
i Frankrike 
Eurocontrol. Säffle, har öppnat 
eget försäljningsbolag Eurocon 
trol - France i Paris. Inom Euro
control räknar man med att det 
franska bolaget skall svara för ca 
10% av företagets omsättning 
under 1970. 

Engelska gasturbiner 
till Vattenfall 
Vattenfall och English Electric
AEI Turbine Generators ltd har 
ingått ett preliminärt avtal om 
leverans av två gasturbiner på 64 
MW. Dessa kommer att placeras 
i Hallstavik samt i närheten av 
Göteborg. Ordersumman är drygt 
35 miljoner kronor. 

Facit och General 
Instrument 
Microelectronics 
samarbetar 
Facit AB, Ätvidaberg, har träffat 
ett samarbetsavtal med General 
Instrument Microelectronics i 
England. De båda företagen skall 
gemensamt utveckla och tillver
ka MOS-kretsar för Facits kom
mande produkter. 

Nytt Metricföretag 
i Finland 
Scandia Metric AB , Solna , har nu 
även ett systerföretag i Finland . 
Detta heter Finn Metric OY och 
ligger i Helsingfors . 

Skandinavisk 
agentur till Scantele 
Scantele AB, Stockholm, har 
erhållit den skandinaviska 
agenturen för det italienska före
taget Microtecnica, som bl. a till
verkar givare och optiska rems
läsare. 

LME övertar 
Transvertex 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson 
har övertagit samtliga aktier i 
Aktiebolaget Transvertex, som 
huvudsakligen arbetar med kryp
toutrustningar. Närbesläktad 
teknik inom LME skall överföras 
till Transvertex, som enligt upp
gift kommer att drivas i oföränd
rad form . 

Order och 
beställningar 
Erik Ferner AB, Bromma, har från 
Volvo erhållit en order på en 
krocksimulator tillverkad av Ben
dix. Ordersumman uppgår till ca 
630000 kr. 
• Eriksbergs Mekaniska Verk
stads AB i Göteborg har hos 
Harald Björkgren AB , Stockholm, 
beställt nivåmätare av fabrikat 
Neill Varec till 8 st specialtankers 
om vardera 35 ton . Beställnings
summan är ca en halv miljon 
kronor. 
• Telefonaktiebolaget LM Erics
son har från de $tatliga tele-

fonförvaltningarna i Irak och Li
banon erhållit beställningar på 
stationsutrustning och näfmate
·riel. Den totala beställningssum
man är ca 29 miljoner kronor. 

nytt från industrin 
händelser 

Hafo satsar stort på tillverk
ning av integrerade kretsar 
Hafo - sedan ett år helägt av 
Asea - kommer vid sidan av sin 
halvledarforskning att i stor skala 
börja producera integrerade 
kretsar av tjockfilmtyp. 

Orsaken till att man gett sig in 
på produktion är att man i någon 
mån önskar reducera verkningar
na av det dominanta utländska 
utbud som förekommer på den 
svenska halvledarmarknaden . 
"Sverige har blivit helt beroende 
av de stora utländska tillverkar
nas produktion ", säger Hafos 
chef fil lic Dick Lundqvist. "och 
desstuom har tillgången på er-
fama halvledartekniker blivit 
synnerl igen begränsad. Detta 
hämmar den svenska elektronik
industrins självständiga utveck
ling mot integrerade kretsar." 

För att snabbt komma på 
samma nivå som utländska halv
ledarproducenter har Hafo be
slutat köpa "know-how". Man 
har nyligen slutit avtal med ame
rikanska RCA Corp i detta ärende 
och därmed också fått tillgång till 
tillverkningslicenser. Avtalet till 
försäkrar Hafo fri tillgång till 
RCA :s avancerade kunnande på 
halvledarområdet och till dess 
produktionsteknik. Det täcker 
såväl diskreta komponenter som 
integrerade kretsar och ger Hafo 
rätt att sälja dessa produkter på 
hela världsmarknaden med vissa 
mindre väsentliga inskränkningar 
som t ex Japan och östblocket. 

Hafo bedömer möjligheterna 
att effektivt kunna hämta hem 
informationer från RCA som syn 
nerligen gynnsamma och klart 
överlägsna andra undersökta al 
ternativ. Redan i slutet av det 
gångna året skickade Hafo sin 
första delegation till RCA. 

De omedelbara konsekvenser
na av att välja RCA som avtals
partner kommer bl a att visa sig i 
urvalet av de komponenter som 
kommer att produceras vid Hafo. 

Ett patentlicensavtal har ock
så slutits med Texas Instruments, 
fram.för allt med tanke på tillverk
ningen av integrerade kretsar. 

Sedan två år har H afo arbetat 
med hybridkretsar av tjockfilm 
typ. När Hafo ingick i Asea
gruppen beslöt man att starta 
reguljär produktion av tjockfilm
kretsar. Processutvecklingen har 
pågått sedan ungefär ett år och 

en "pilot line " har varit i drift 
sedan sommaren 1969. 

Den omedelbara målsättning
en för Hafos tjockfilmverksamhet 
är att nå en produktionskapacitet 
av 10 000 kretsar per månad 
under år 1970. Sortimentet 
kommer till en början inte att 
innehålla några standardkretsar. I 
stället satsar Hafo helt på till 
verkning av kretsar som an
passas till olika kunders önske
mål. 

Detta kräver först och främs~ 
en rationell och flexibel produk
tionsapparat men också en form 
av samverkan mellan kund och 
leverantör ; samverkan aven helt 
annan art än den som krävs vid 
marknadsföring av konventionel 
la komponenter. Hafos kunder 
måste veta så pass mycket om 
tjockfilmteknik och Hafos pro
cess att de själva kan anpassa 
sina konstruktioner till tjock- ' 
filmteknik. Hafos ingenjörer mås
te i sin tur veta så mycket om 
kundens apparater och system 
att de kan välja en optimal layout 
och uppbyggnadsteknik. 

Detta kräver ett sa marbete 
som i hög grad bygger på ömse
sidigt förtroende och öppenhet. 
Hafos erfarenheter hittills tyder 
på att det går att bygga upp ett 
sådant samarbete. 

Den redan tidigare verksam
ma produktionen av kompo
nenter kommer under första 
halvåret 1970 att utvidgas. Man 
kommer då att producera DH D
kapslade zenerdioder i 400 mW 
serien samt vissa transistortyper. 
Det gäller då främst de starkt 
efterfrågade 2N2222, 2N2369 
och 2N2907 . I första hand säljer 
man typerna som brickor. i andra 
hand som diskreta komponenter. 

Efter en grundlig kartläggning 
av den potentiella marknaden i 
Sverige har H afo beslutat börja 
utveckling och produktion av 
MOS-kretsar. Även i detta fall 
blir samverkan med de olika kun
derna en helt bestämmande fak
tor för val av kretstyper. Planer
na syftar mot MSI och LSI och 
förutsätter att Hafo bygger upp 
datorstyrd kretskonstruktion och 
maskintillverkning. 

Hafo räknar med att komma i 
reguljär MOS-produktion under 
år 1971. 

Amerikansk generalagentur till 
Integrerad Elektronik 
Integrerad Elektronik i Stockholm 
har utsetts till generalagent för 
det amerikanska företaget Natio
nal Connector Corp, som tillver-

kar mångpoliga anslutningsdon 
för tryckta kretsar , kablar och 
chassier. 
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nytt från industrin 
händelser 

Fem frekvensområden i nytt 
mobilradiosystem 
AGA introducerade nyligen sitt 
nya mobilradiosystem, "System 
U ", med en demonstrations- och 
informationsdag vid företagets 
utvecklingsavdelning i Gävle. 

Kärnan i det nya systemet är 
sändare-mottagareenheten RU, 
som tillverkas i fem olika varian
ter för frekvensbanden 
30,0 - 40,0 MHz, 68,0 -87 ,5 
MHz, 100,0 - 103 ,0 MHz, 
146,0 - 174,0 MHz och 
420,0 - 470,0 MHz. 

Tidigare har radioenheten 
vanligen innehållit en del system
bestämmande enheter. I System 
U finns emellertid alla sådana 
utanför själva radioenheten, vil
ket för en mobil anläggning inne
bär att tongivare, ton mottagare, 
kanalpassningsutrustning, styrut
rustningar etc är inbyggda i den 
till RU anslutna manöverenhe
ten . Manöverenheter finns för 
flera olika kommunikationstyper 
från enfrekvens simplex med röst
anrop till det system med 
automatisk koppling telefon -bil 
över radioväxel som fått namnet 
AGA Autotelecom. 

En annan nyhet i System U, 
som starkt framhölls vid visning
en är att radioenheterna som 
standard är försedda med sepa-

rat dataingång och datautgång. 
Man räknar med att denna facili 
tet skall bli värdefull för att öka 
framkomligheten - - det finns 
endast ca 2 400 samtalskanaler 
tillgängliga för landets över 
40 000 mobila radiostationer, 
och antalet mobilradioutrustade 
fordon ökar f n omkring 20 % per 
år, berättade direktör Carl -Gösta 
ÅSdal , Televerkets Centralförvalt 
ning, i ett föredrag vid AGA-da
gen i Gävle. Möjligheten att sän
da data över radiokommunika 
tionslänken gör att man kan öka 
informationshastigheten genom 
att i möjligaste mån frångå ver
bal information . Därmed ut
nyttjas de tillgängliga kanalerna 
tidsmässigt bättre. 

I System U ingår förutom 
mobil- och basstationer - vilka 
båda utnyttjar samma slags ra 
dioenhet - även en bärbar sta
tion, PU , med antenneffekt 1,5 
vatt . Den kan förses med inbygg
bar tongivnings- eller ton mottag
ningsmodul för att kunna arbeta i 
system med selektivt anrop. 

På bilden ses ingenjör Tore 
Aure från Oy AGA Ab i Finlånd . 
där PU-stationen konstruerats 
och tillverkas, demonstrera den 
na för pressens representanter. 

arbetsmarknaden 

Arbetsmarknaden för elektroniker 
I tabellen redovisas annonser och 
anmälningar under december 
1969 i enlighet med de förutsätt-

Akad 

Ing, TI , TG 

Tekn 

Adm 

pers 

24 

32 

7 

ningar som presenterades på 
sidan 35 i Elektronik 5/ 69 . 

Tekn 

pers 

62 

202 

454 

Sälj 

pers 

9 

43 

34 

Övr 

12 

30 

15 

SULLIVAN 
NY KATALOG 

INSTRUMENT FÖR 
ELEKTRISK MÄTTEKNIK 

från likström upp till det·högre frekvensontrådet 

Vi sänder Er gärna den 90-sidiga katalogen. 

Engelsk precisionsmätteknik 
Normalen och bryggor för induktans, kapacitans, 
resistans. Dekader för resistans och kapacitans. 
Kompensatorer och spänningsdelare. 
Elektromefrar - galvanometrar. 
Rationsformatorer - termokors. 

Ring 08/2460 40 

T 1098 Resistansbrygga, 0,001 ohm-l0 Mohm 
inbyggt O-instrument, nätansluten. 

BERGMAN • BEVING 
Fack 100 55 Stockholm 10 
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SGS digitala familjer TIL, DTL och LPDTL arbetar alla enligt samma 
elektriska princip, nämligen Current Sinking Mode. Detta betyder att de 
fritt kan blandas för att t. ex. optimera ett systems egenskaper. För krets
.konstruktören innebär detta att han i samma system kan utnyttja t. ex. 
snabbheten hos TIL-logiken och den låga strömförbrukningen hos 
LPDTL-logiken. Kretsar med samma logiska funktioner i de olika famil
jerna har samma pinnkonfigurationer. Reglerna för belastning och driv
förmåga (fan-in och fan-out) är enkla att följa. 

Här nedan presenteras de kretsar som ingår i CCSL-gruppen: 
T100-serien (TIL), 930-serien (DTL) ochE300-serien (LPDTL) . 
Varje ruta motsvarar 1--5 olika kretsar, vilket angetts med olika koder. 
Förklaring till koderna ges nederst till höger. 
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01 = Keramisk DIP (Dual-In-Llne). O-75°C 
02 = Keramisk DIP. -55-+1250 C 
F1 = Flat kapsel. O-75° C 
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U31 = Flat kapsel 
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Följande utställningar och kon
ferenser är planerade: 

I EUROPA 1970 
1 -10/ 3 : "Leipziger Friih -

jahrsmesse " , Leipzig. 
11 - 17/ 3 : " Electronics Pro

duction and Testing Exhibition ", 
US Trade Center, Stockholm. 

31 / 3 - 3/ 4 : "Seminaire EEE ", 
Paris. 
som 
kretsar. 

Komponentseminarium 
behandlar integrerade 

3 - 8 / 4: "Sal on International 
des Composants Electroniques ", 
den årligen återkommande inter
nationella komponentutställning
en, Paris . 

6 -10/ 4: "Colloque Interna 
tional sur la Microelectronique 
Avancee ", Internationell konfe
rens om mikroelektronik anord
nad i anslutning till kompo
nentutställningen , 
Paris. 

EEE-seminariet 
i Paris 
De ämnen som kommer att be
handlas är: 
• Linjära integrerade kretsar 
• Bipolära MSI/ LSI 
• MOS MSI/ LSI 
• Integrerade kretsar och mo
dultestning. 

Adressen till EEE Seminar är 
80 Rue Jouffroy, Paris 17 . 

Amerikanska utrust
ningar för elektronik
produktion visas 
i Stockholm 
På US Trade Center hålls utställ
ningen " Electronics Production 
and Testing Exhibition" den 
11 - 17 mars. 

Bland de utställningsobjekt 
som är helt nya för Sverige kan 
nämnas en numeriskt styrd foto
klicheutrustning för film till krets 
kort , utrustning för justering av 
motstånd på tjock- och tunnfilm 
kretsar och ett instrument för 
test av analoga kretsar. 

Femte IMEKO
kongressen 
International Measurement Con 
federation anordnar mellan 
25 - 30 maj den femte IMEKO
kongressen i Versailles. 

De ämnen som då kommer att 
behandlas är följande : 
• " Industriai measurement tech 
nique for on-line computation " 

8 - 15/ 4 "International Elec-
trical Engineers Exhibition 
(AS E E) " . London . 

13 - 18/ 4 : " I M70 " . Utsäll
ning arrangerad av IM -Förening
en . Stockholm (Storängsbottenl. 

14 - 16/ 4 : Mätteknisk konfe
rens anordnad av IVA i anslut
ning ti1l1M70. 

25/ 4 - 3/ 5 : Hannovermässan , 
Hannover. 

25 - 30/ 5 : "Imeko V ", Inter-
nationell mätteknikkonferens, 
VElrsailles. 

27 - 30/ 5 : Konferensen "EK 
70" anordnad av SHI på Tekno
rama , Stockholm. 

27 / 5 - 4/ 6 : " Mesucora IV ", 
Internationell utställning över 
instrument, elektriska maskiner, 
belysningsanordningar m m, Pa
ris. 

20 - 24/7 : "Conference on 
Dielectric Materials, Measure
ments and Applications, Univer
sity of Lancaster, England. 

med debatt över " Information 
asquisition " 
• "On-stream composition 
analysis" med debatt över "Gas
chromatography " 
• "New solid-state devices in 
instruments " med debatt över 
" Reliability and accuracy pro
blems" 
• "Advances in design, manu
facture and production -control of 
instruments " med debatt över 
" Reliability and accuracy 
problems " 
• "New sensors , transducers 
and transmitters for in -vivo biolo
gical measurements" med debatt 
över " Data I reduction and infor
mation processing" 
• "Advances inflow measure
ment for optimisation of material 
balances " med debatt över 
"Practically justified accuracy 
and its definition " 
• " Environmental problems of 
sensors and instruments " med 
debatt över " Instrument 
evaluation " 
• "Automatic inspection and 
testing " med debatt över "Indust
riai microwave applications " 

Övriga upplysningar genom 
IMEKO Secretariat , Budapest, 5 . 
P.O.B. 457 Hungary . 

Samtidigt - 27/ 5 - 4 / 6 -
pågår i Paris instrumentutställ 
ningen Mesucora . 

Radio & Television 
arrangerar studieresa 
till Japan 
Med anledning av utställningen 
EXPO 70 i Osaka , arrangerar 

utställningar och konferenser 

2 - 13/ 9 : S:t Eriks-Mässan , 
Stockholm (Storängsbottenl. 

6 -15/ 9 : Internationell ut
ställning över verktygsmaskiner, 
Hannover. 

å -12/ 9 : " Die 3 . Konferenz 
ii ber Magnetische Signalspei 
cherung ", Konferens över infor
mationslagring i magnetminnen 
av olika typer, Budapest . 

9 -15/ 10: Stockholms Tek
niska Mässa, Stockholm (Stor
ängsbotten) . 

13 - 18/ 10: Tredje Internatio
nella mässan för elektronik, 
automation och instrument. 
Köpenhamn . 

5 -11 / 11 : " Electronica 70", 
Miinchen. 

I USA 1970 
18 - 2012 : " International So 

lid State Circuits Conference" 
Philadelphia, Pennsylvania . 

tidskriften Radio & Television i 
samarbete med Nyman & 
Schultz en studieresa till Japan . 

Resan sträcker sig över 16 
dagar; avresan sker med SAS
flyg den 5 maj och hemkomsten 
är den 20 maj . 

Förutom besöket på EXPO 70 
i Osaka finns åtskilliga högin 
tressanta studiebesök inbokade 
hos många framstående indu 
strier och institutioner på olika 
platser i landet . Tillfället syns 
vara utmärkt för den som vill 
orientera sig om tendenser och 
produkter i olika branscher eller 
för den som gärna vill knyta ja
panska industrikontakter. 

Priset för resan är 6 340 kr 
inkl alla avgifter (vissa dagar 
halvpension) . 

" Detta pris är mycket förmån 
ligt". säger Charlie Sch an k från 
Radio & Television , "och den som 
inte önskar delta i vissa arrange
mang kan räkna med ytterligare 
prisreduktioner. Detta gäller dock 
ett begränsat antal. " 

" Den som är intresserad av att 
följa med bör genast ringa 
08/34 00 80 och tala med mig ' 
avslutar Charlie Schank. 

EK70 -
en SHI-satsning 
Elektroniksektionen vid Statens 
institut för hantverk och industr'i 
(SHI) anordnar 28 -30 maj en 
stort upplagd elektronikkonferens . 
kring temat " Elektroniken, indu 
strin, framtiden ". I konferensen 
- EK 70 - som förläggs till 

23 - 26/ 3 : "IEEE, Internatio
nal Convention & Exhibition " 
New York. 

27 - 30/ 4 : "National Teleme
tering Conference", Los Angeles, 
Kalifornien . 

18 - 20/ 5 : "Naecon , Aeros
pace Electronics Conference " 
Los Angeles, Kalifornien . 

2 - 5/6: "Conference on Pre
cision Electromagnetic Measure 
ments" , Boulder Laboratories 
of N BS , Colorado . 

25 - 28/ 8 : "Wescon, Wes
tern Electronic Show and 
Convention ", Los Angeles, Kali
fornien . 

26 - 28/ 10: " Eascon , Electro 
nies and Aerospace Systems 
Conference ", Washington , DC. 

I JAPAN 1970 
1 0 - 20/ 4: "The 1970 Japan 

Electronics Show, JES " , Tokyo. 

Teknorama i Stockholm och som 
inleds av industriminister Krister 
Wickman, medverkar många av 
toppnamnen inom vetenskap, 
industri och utbildningsväsende. 

Samtidigt med konferensen 
anordnas en ideutställning kring 
elektroniken i det moderna sam
hället. Utställningen kommer att 
hållas öppen för allmänheten . 

Syftet med konferensen är att 
ge en bred överblick av de 
utvecklingstendenser som kan 
vara av vikt vid samhällets och 
industrins framtidsplanering. 

Vårmässan i Leipzig 
I runt tal 10000 utställare från 
65 länder avser att delta i 
" Leipziger Friihjahrsmesse 
1970 ". De 350000 m' som står 
till förfogande upptas av repre
sentanter från 22 olika konsum
tionsvarubranscher och 28 olika 
tekniska branscher - däribland 
automatiseringsteknik, elektro
teknik och elektronik. 

Största utställaren bland öst 
statsländerna är naturligtvis Sov
jetunionen som huvudsakligen 
visar verktygsmaskiner samt 
elektrotekniska , elektroniska och 
automationsprodukter. 

Från västvärlden kommer ut
ställare från 28 länder, däribland 
Sverige , Frankrike, Västtyskiand 
och USA. 

I anslutning till utställningen 
ordnar Kammer der Technik den 
femte vetenskapliga kongressen 
som behandlar mättekniska pro
blem vid · .. automatisering av 
diskontinuerliga processer. 
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... look;n9 for a subminiature EMI filter? 

Investigate SPRAGUE 

6/69 

SERIES JX2000/JX3000 
FILTERS 
Series JX2000 Subminiature Filters for d-c applications are rated for 

50 and 100 VDC operation @ 125 C. This broad line includes L and Pi 

circuit configurations rated from 0.1 to 2.0 amperes, as weil as 

feed-thru capacitor styles with a rating of 7.0 amperes. 

Series JX3000, especially developed for 125 VAC - 400 Hz (or 60 Hz) 

applications, are available as L and Pi circuits with current ratings 

of 0.1 to 1.5 amperes, as weil as feed-thru capacitors with a current 
rating of 5 amperes. All units are designed to operate over a temperature 

range of -55 C to + 125 C. 

... need a reliable wirewound resistor? 

7/69 

Spedfy ACRASIL@ 
PRECISION/POWER 
RESISTORS 
Excellent stability and reliability, even under extended load life, 

extremely high humidity, and other adverse operating conditions. 

Expansion coefficient of silicone coating "is c10sely matched to that of 

'> ceramic base to insure against damage to resistance winding. 

Coating provides exceptional protection against moisture, shock, 

vibration, fungus. Available with standard and non-inductive windings. 

Resistance tolerances as dose as ± 0.05%. 

AERO MATERIEL AB SPRIIGUE'" 
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GREV MAGNIGATAN 6-STOCKHOLM-SWEDEN 
TELEPHONE 234930, TELEGRAMS AERO MATERIEL 

THE MARK OF RHIASIUTY 

TELEX 19982 AEROMAT STH SPAAGUE and ®.,. rogillered Iradem.,kl ollho SPAAGUE ELECTAIC CO. 
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PM 3231 har data för dator 
• Bandbredd 0-15 MHz 
• Känslighet 1mV(5 MHz) 10 mV(15 MHz) 
• Signalfördröjning 
• Separata kanoner - äkta dubbelstråle 
• Väger endast 11 kg 

PHILIPS INDUSTRIELEKTRONIK 
Mätinstrument 
Fack 102 50 Stockholm 27 Telefon 08/63 50 00 

• Heltransistoriserat - plug in-transistorer 
• FET-ingång - extremt låg drift 

Ring för ytterligare upplysningar. Boka tid 
för en demonstration. 

PHILIPS 
Informationstjänst 37 
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accelerometrar 
extremt känslig 
- för att mäta små accelerationer 
Endevcos linjära accelerometer QA-116-16 
Q-FLEX är robust och extremt känslig 
(1 Vig) med mätområde -+- 1 g. Den er
bjuder sådana förnämliga egenskaper som 
brett dynamiskt område, h5g långtidssta
bilitet, försumbar hysteres och hög upp-
lösning (0,000001 g). . 

extremt liten 

Alltsammans är egenskaper, som gör den 
lämplig för noggrann mätning åv små ac
celerationer - jordrörelser, vibrationer i 
byggnader etc · - eller för lägesgivning. 
Den är dessutorri så robust, att den tål 
chockpakänningar på upp till 500 g. Frek~ 
vensområdet sträcker sig från O till 300 Hz. 

- för att inte påverka mätobjektet 
Endevcos piezoelektriska givare 2222 är extremt liten och 
väger mindre än 0,5 gram. Den kan ändock utföra nog
granna mätningar mellan O och 2000 g. SHEAR-konstruk
tion (se fig) eliminerar inverkan från tenniska transienter, 
yttre tryck och radiella påkänningar. Frekvensområdet är 
2 Hz-I0 kHz. 

Anpassningsförstärkare 
Endevco har också ett flexibelt anpass
ningssystem för mätningar, där man an
vänder givare - t ex trådtöjningsgivare, 
piezoelektriska accelerometrar, induktiva 
givare, termoelement. Serien, som har be
teckningen 4470, baserar sig på en anpass- · 
ningsenhet och ett antal instickskort med 
förstärkare. Med det stora urvalet kort -

likspänningsförstärkarkort, laddningsför
stärkarkort, bärfrekvenskort m m - kan 
man lätt variera sitt mätsystem. Nya kort 
är alltjämt unde~ utveckling. Genom att 
man endast behöver byta instickskort för 
olika mätningar är systemet även ekono
miskt fördelaktigt. 

.~ FERIIMER".a 
S n ö r m a k a r v. 35 B o x 56, 161 26 B r o m m a 1 T e I. 08/8025 40 
Göteborgskontor O. Annebergsv. 19 Box 30, 433 00 Partille Tel. 031/44 41 30 
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elektronik 
I TEORI OCH PRAKTIK 

Vad händer inom .den ameri
kanska komponentindustrin 
De integrerade kretsarna, so m 
började t illv.erkas först under 
1961, beräknas under 1970 nå 
en omsättning på 750 miljoner 
dollar. 

Konkurrensen inom industrin 
är knivskarp. Framgångarna kan 
komma snabbt, då t illverkarna 
jagar efter marknadsandelar fö r 
att säkra sin position och · till 
växt . 

Föreliggande artikel utgör en 
med specialtillstånd översatt 
artikel ur Business Week av den 
4 oktober 1969. Copyright © 
1969 by McGraw-HiII, Inc. 

UDK 338.972:621.3.049.7(73) 
DO Inom halvledarindustrin, som i regel 
präglas av irritation, oro och upprördhet, 
betraktas år 1969 som ett för branschen 
särskilt avgörande år. Om man nämligen 
inte då hade startat tillverkning av integre
rade kretsar - tyngdpunkten inom· halvle
darindustrin ligger där i dag - kommer man 
inte att lyckas göra sig gällande på framtida 
marknader. 

De integrerade kretsarna, de mikroelek
troniska komponenter, som förenar flera 
transistorer, dioder och andra ' elektroniska 
element på en enda kiselskiva, har vandrat 
in i elektroniken på bred front och hotar att 
ta befälet över halvledarindustrin. Trots att 
den första kommersiella integrerade kretsen 
kom fram först 1961 , översteg omsättning
en av denna oansenliga komponent 364 
miljoner dollar i USA under 1968. Under 
det första halvåret 1969 uppgick omsätt
ningen på hemmamarknaden till totalt 232 
miljoner dollar, och, Electronic Industries 
Association beräknar att försäljningen 
under 1970 kommer att uppgå till drygt 
750 miljoner dollar. 

Halvledarföretagen beräknar att omsätt
ningen skall öka i värde med minst 20 % 
per år under 1970-talet. Någon gräns för 
utvecklingen kan man inte skönja. Texas 
Instruments Inc, TI, världens största tillver
kare av integrerade kretsar, rapporterar att 
den totala försäljningen för 1968 uppgick 
till 671 miljoner dollar. TI beräknar att 

omsättningen skall öka till tre miljarder dol
lar under senare delen av 1970-talet. Till
verkningen av integrerade kretsar svarar 
för merparten av denna ökning. 

Detta betyder att de integrerade kretsar
na kommer att få en ännu större betydelse 
för elektroniken än transistorn fått, sedan 
den uppfanns för 20 år sedan. Det som gör 
1969 till ett så viktigt år är att industrin 
klart inser att kretsarna för 1970-talets 
marknader måste konstrueras i dag av da
gens företag. Och medan företagen kämpar 
om den ledande ställningen, har våldsamma 
förändringar drabbat industrin. Dessa har 
gjort sig gällande beträffande främst 

• personal 
• produkter 
• tillverkning 
• tillämpningar 
• förhållande mellan tillverkare och kund. 

Mängder av skickliga ingenjörer och 
högre tjänstemän byter antingen arbete på 
jakt efter högre lön och prioritetsrätt till 
aktier eller lämnar industrierna för att star
ta egna företag. 

De integrerade kretsar som är tillgängli
ga i dag varierar starkt i fråga om storlek, 
komplexitet, konstruktion, funktion och 
utförande. Viktiga nya komponenter kom
mer fram varje månad. 

Huvudorsaken till att den oerhört stora 
hemelektronikmarknaden inte slukar mil
jontals integrerade kretsar är att de ännu är 
för dyra. Därför håller halvledarföretagen 
på med att utveckla nya framställningsför
fa randen och nya maskiner för att ned
bringa kostnaderna. 

Integrerade kretsar användes först i mili
tära utrustningar och flygutrustningar samt 
i några datorer. Nu översvämmar de da
tormarknaden och ingår i industriella och 
kommersiella utrustningar liksom i· hem
elektronik produkter. 

Några av dem som använder integrerade 
kretsar har inte kunnat få de speciella 
kretsar de behöver från halvledarindustrin, 
som är inställd på masstillverkning. Andra 
är rädda för att lämna över för många de
taljer om sina system till tillverkarna av in
tegrerade kretsar. Detta skulle avslöja den 
just för den produkten speciella konstruk
tionen. Som en följd av detta sätter några 

J Fred Bucy vid Texas Instruments sä
ger: " Det finns alltid plats för mindre 
företag . " 

av dem som använder integrerade kretsar i 
sina produkter upp egna fabriker för att 
klara av sina egna beho v. Några få har 
dessutom börjat ge sig ut på marknaden rö r · 
integrerade kretsar. 

JAKTEN PÅ MARKNADERNA 
Att de ledande industrierna för tillverkning 
av integrerade kretsar - Texas Instru
ments, Motorola och Fairchild Camera & 
Instrument - kommer att överleva tycks 
för närvarande säkert. Men samma sak kan 
dock inte sägas om deras marknadsa nde
lar. 

Hos Texas Instruments känner man sig 
"fullkomligt säker" på att nå sitt mål. en 
omsättning på tre miljarder dollar, säger 
Glenn E Penisten, vicepresident för 
planering och teknisk utveckling inom 
komponentgruppen . Försäljningen av inte
grerade kretsar uppskattades till omkring 
1 00 miljoner dollar under år 1968. 

Men även om Dallasföretagets fram
tidsutsikter verkar ljusa, så har det inte all -
tid varit så. Efter fem år av oavbruten ök
ning av försäljning och vinst vände lyckan 
1967. Omsättningen minskade med 11.8 
miljoner dollar och nettot med 11 milj oner 
dollar, vilket gav en vinstmarginal på 4 %. 
Förra året steg försäljningen åter till 102.7 ... 
miljoner dollar och vinsten gick åter upp till ,... 
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presentabla 8 %. Sådana ~pp- och ned
gångar är karaktäristiska för halvledarin
dustrin. 

Motorola, Phoenix, Arizona, som ligger 
jämsides med TI på hemmamarknaden 
men betydligt efter utomlands, följde en 
liknande utvecklingskurva. VD Stephen L 
Levy säger att halvledardivisionens försälj 
ning på en gång ökade med 30 % under 
1968. Fairchild i -Mountain View, Kalifor
nien, var en gång det ledande företaget 
inom halvledarindustrin, men sviktade för 
tre år sedan. Först under förra året började 
man återhämta sig. Westinghouse, som en 
gång utgav sig för att vara en av de största 
inom branschen, gjorde aldrig någon vinst 
inom området integrerade kretsar. Förra 
året lade man helt ned tillverkningen av 
dessa. 

Många utmanare 
Några av de mindre företagen håller på att 
ta upp striden med giganterna. Signetics 
Corp, ett dotterföretag till Corning Glass 
Work s i Sunnyvale, Kalifornien, har ökat 
sin försäljning från fem miljoner dollar 
under ) 964 till 30 miljoner dollar under 
1968. Man beräknar att omsättningen för 
år 196? skall uppgå till ca 45 miljoner dol
lar. Nfltional Semiconductor Corp, i det 
närbelägna Santa Clara, sålde för 7,2 miljo
ner dollar unQer budgetåret 1967, Il miljo
ner dollar år 1968 och 22,9 miljoner dollar 
under budgetåret 1969, som sträckte sig 
fram till den 30 juni 1969. De båda företa
gens tillväxt ökade när de större företagens 
gick tillbaka. 

Sedan följer en skara företag, som kom 
in på marknaden under 1968. Några av 
dessa agerar för att ta åt sig en mark
nadsandel med samma energi som känne
tecknade de ledande företagen när de 
startade i början av 1960-talet. Ta t ex 
Mostek Corp, ett par km från TI. Tre TI
män Richard L Petritz. L J Sevin och 
Louay E Sharif, bildade Mostek förra 
sommaren. Sevin och Sharif var de ledande 
männen bakom TI:s satsning på MOS
kretsar. "Det finns en verklig guldgruva 
där", säger Sevin. Totala försäljningen av 
MOS-produkter var omkring ) 6 miljoner 
dollar för år 1968. Sevin spår att den totala 
försäljningen om tio år kommer att nå en 
miljard dollar och han vill ha 100 miljoner 
dollar av dessa. 

Samarbete ger styrka 
Mostek-gruppen , hade knappt konstituerat 
sig när den sålde en minoritetspost aktier 
till Sprague Electric Co. Avtalet, som med
för förmånsrätt att överta kontrollen av 
Mostek, ger Sprague tillgång till Mosteks 
"know-how" för konstruktion av MOS
kretsar. För sin del fick Mostek tillgång till 
Spragues världsomfattande försäljningsor
ganisation och fick ·mot ersättning använda 
en fabrik i Worcester, Massachusetts. 

Denna manöver förde de båda företagen 
högre upp på listan över 1970-talets tävlan
de företag. Innan avtalet ingicks hade Spra-
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Georg R Cogar vid Cogar Corp ser fram 
mot en omsättning på integrerade 
kretsar för 40 mil joner dollar till 1972. 

gues tillverkning av integrerade kretsar inte 
inneburit något nämnvärt hot för de stora i 
sydvästra USA och på San Francisco
halvön. Sprague, som är ett gammalt famil
jeföretag i komponentbranschen, har läm
nat en tillfredsställande avkastning 26 år i 
följd, men gick under 1968 för första 
gången med förlust. 

TI har en företagsledning och en kon
struktionskapacitet, som tål förlusten av 
några bra medarbetare. Detta demonstrera
des för tre år sedan, när National drog i väg 
med en fyramannagrupp, som hade specia
liserat sig på ett nytt produktområde, som 
National hade beslutat sig för att ta upp på 
sitt program. 

Att ett annat yngre konkurrerande före
tag dyker upp på marknaden bryr sig TI 
normalt inte om. "Det finns alltid plats för 
bra mindre företag", säger J Fred Bucy, 
vice president och ledare för komponent
gruppen. Mostek har naturligtvis ambitio
nerna att bli mycket mer än ett mindre före
tag. 

Sådana arrangemang som det mellan 
Sprague och Mostek är inte ovanliga. IBM, 
liksom andra dataföretag, väntas ersätta 
fler och fler av sina kärnminnen med snab
bare och om möjligt billigare komponenter 
av halvledarutförande. Bland de ingenjörer, 
som av giganten IBM utsågs att konstruera 
de nya minnena, fanns sex personer, som 
omsider' beslöt sig för att bilda ett eget före
tag i Phoenix, Semiconductor Electronic 
Memories Inc, Semi. Ungefår samtidigt 
fann EMM Corp i Hawthorne, Kalifornien 
- en ledande tillverkare av kärnminnen -
att det skulle behöva integrerade kretsar för 
att behålla en lämplig andel av marknaden. 
När det förutvarande IBM-teamet gick till 
EMM för att få stöd, fick de ett lån som 
kan förvandlas till majoritetsintressen i 
Semi om tre år. 

Liksom Mostek fick Semi omedelbart 
tillgång till sin kompanjons försäljningsor
ganisation. Semi planerar också att bli 
stort. Arthur Mones, företagets vice presi
dent för teknisk utveckling säger : "Vi 
planerar för en årlig tillväxt av 30 % fram 
till 1974. Vi har samlat tillräckligt kunnan
de för att göra detta, förutsatt att vi inte gör 
bort oss." 

JAKTEN P Å TALANGER 
De flesta av de företag som varit i brans
chen mer än ett par år har haft omsättning 
bland sina toppkrafter. Detta gäller i syn
nerhet IBM och Fairchiid. Flera månader 
innan de sex IBM-ingenjörerna bild~de 

Semi, lämnade 66 man IBM FÖR att 
förena sig med George R Cogar, som grun
dade Mohawk Data Sciences och nu är 
president i Cogar Corp. Företaget startade 
för tre år sedan med en division för infor
mationstjänst. Sedan upprättade Cogar 
mot slutet av år 1968 en teknisk division 
för tillverkning av dataminnen. Sextiosex
mannagruppen från IBM försåg företaget 
med en väl uppövad stab. Cogar förutspår 
nu en omsättning på 40 miljoner dollar 
omkring ) 972. Man bygger nu en fabrik i 
Wappinger, New York, omkring 8 km från 
IBM:s komponentföretag i East Fishkill. 

. IBM har öppnat process mot George Co
gar, mot hans företag och mot flera av de 
f d IBM-are som nu arbetar för Cogar och 
gör gällande att dessa obehörigen utnyttjar 
kunnande och erfarenheter som är IBM:s 
egendom. 

Fairchild har förlorat dussintals topp
män och personal på mellan nivå under de 
senaste två åren. Sedan företaget förvärva
de vad som blev dess halvledardivision 
under ) 958, har fyra verkställande direktö
rer flyttat därifrån. Bland dessa kan näm
nas Robert N Noyce, som nu leder Intel 

Robert N Noyce hos Intel ledde en gång 
Fairchiids halvledardivision. 

Corp i Mountain View, Kalifornien, en ny 
kraftfull utmanare på marknaden för halv
ledarminnen. Charles E Sporck, Noyces 
efterföljare som VD, leder nu National 
Semiconductor. Båda tog med sig högt kva~ 

lificerad Fairchild-personal. Emigranter 
från Fairchild sitter i själva verket på topp
latser i nästan varje företag som tillverkar 
integrerade kretsar i San Francisco Bay
området. 

Friska tag vid byte av personal 
Några av flyttningarna ägde rum när Fair
chi Id. själv gjorde en raid. I augusti 1968 

1 
Se ELEKTRONIK 1968, nr II , s 21: Bitter 
strid mellan Motorola och Fairchild. 



H ur man marknadsför 
högt tekniskt kunnande 

"Det finns en förskräcklig massa misstro 
inom den här branschen" , suckar William 
A Dresser, som är Fairchiids försäljnings
direktör för Chicagodistriktet. "Kunderna 
väntar till allra sista minuten med sina 
beställningar därför att de är upptagna med 
att försöka pressa priserna. När vi frågar 
dem varför vi skulle sänka priset säger de 
"därför att det är så er bransch fungerar, 
eller hur? '" 

Är kunderna verkligen så snarstuckna? 
Dresser, vars företag tvingats att skjuta 
upp sina leveranser betydligt oftare än vad 
som varit vanligt inom industrin, skrattar 
och tar fram ett par utdrag ur brev från 
företagets kunder. "Jag har försökt att göra 
affärer med Fairchild över åtta år" , börjar 
ett brev. "Om det inte vore för det att de 
saker jag köper är a v ert patent, skulie jag 
riva ut sidan ' F ' ur min telefonkatalog." 

Dresser skrattar, men det är ett allvarligt 
problem för honom. "Vi har löst en del av 
våra leveransproblem, men jag tror att le
veranserna är ett allvarligt problem för hela 
industrin", säger han. "Och jag tror inte att 
man bara kan klandra industrin. Kunden 
har en stor del i detta därför att han inte vill 
tala om vad han vill ha under en längre 
tidsperiod. Han väntar sig att halvledarin
dustrin skall hålla stora kvantiteter i lager 
för hans räkning. Vi måste inse att det 
kostar mycket pengar." 

Dresser tar upp ett annat större problem 
för försäljare av integrerade kretsar. 
"Fabrikanterna är rädda för att konstruera 
utrustning med alltför avancerade kompo
nenter, därför att det förmodligen bara 
finns en leverantör till dem. Och så vill 
ingen ha det." 

Det finns dock hopp 
Trots vissa reservationer vill Dresser inte se 

lockades C Lester Hogan, som då var VD 
för Motorolas halvledardivision, av Fair
chiids styrelseordförande Sherman M Fair
child att bli president för Fairchild Came
ra.' Hogan installerade sig som tillförord
nad direktör för halvledardivisionen, tog 
med sig sju av nio Motorola-män, som 
hade arbetat under honom och fångade 
dessutom in en 20-mannagrupp från Spra
gue. Från International Telephone & Tele
graph tog han F Joseph Van Poppelen Jr, 
som han sedan gjorde till VD. Industrin 
kallar de nya tillökningarna hos Fairchild 
för 'Hogan's Heroes'. 

Sådana talangraider förtretade några 
direktörer, som t ex Richard E Lee, presi
dent i Siliconix Inc, ett litet men solitt Sun
nyvale-företag, som i första hand inriktat 
sig på den militära marknaden. Lee, som 

mörkt på framtiden för integrerade kretsar. 
"Jag har inte träffat någon som inte är in
tresserad av integrerade kretsar", säger 
han. 

Dresser har åtta försäljare under sig -
alla ingenjörer - som har hand om 40 kon
ton, alla större kunder. Återförsäljarna får 
ta hand om de mindre inköparna eller dem 
som inte är fasta kunder. " OlyckI1gtvis, 
skulle jag vilja säga, svarar 20 % av våra 
konton för ca 80 % av våra inkomster, vil
ket är en ganska ohälsosam situation", sä
ger Dresser. 

"Vem som helst kan få en order", säger 
han. "En försäljares arbete kommer sedan 
han fått den - då han skall se till att vi tar 
hand om den och att vi levererar den. Det 
är ett svårt yrke." 

Uppföljning av order 
Dresser tror att flera affärer går om intet på 
grund av bristen på gammal god försälj
ningsteknik, förmågan att veta när man 
skall be om en order och hur man skall 
avsluta den. "Jag har sett alltför många fall 
då en försäljningsingenjör har gjort ett 
utomordentligt kundassistansarbete och 
tagit för givet att allting sedan skall gå ge
nom de normala instanserna och att den 
presumtive kundens inköpschef kommer att 
köpa", säger han. "Men han har förlorat 
initiativet och under tiden har en konkur
rent som också kunnat lösa problemet 
kommit in och fått ordern. Många av våra 
affärer går om intet på grund av att vi inte 
följer upp dem. Som ett resultat av detta" , 
säger Dresser, "ägnar försäljarna 60 till 
70 % av sin tid åt att utveckla försälj
ningstekniken medan den övriga tiden äg
nas åt teknisk vidareutbildning." D 

tidigare varit försäljningsdirektör i TI, sä
ger att halvledarindustrin karaktäriseras av 
"immature management, people-stealing, 
industrial espionage and unsophisticated 
pricing", dvs "omogen ledning, stöld av 
personal, industrispionage och naiv 
pri ssättni ng" . 

Sporck hos National intar en mer liberal 
ståndpunkt, som nog får anses vara den 
förhärskande inom industrin. "Jag skulle 
inte tveka att betala bra för att få en bra 
kraft att flytta på sig", säger han. Harry M 
Luhrs, försäljningsdirektör för integrerade 
kretsar hos Sylvania Electric Products, Inc, 
tillägger att om ett företag lider brist på 
expertis inom ett produktionsområde, inom 
vilket det försöker skära ned kostnaderna, 
kan det kosta företaget en miljon dollar att 
försöka finna en lösning. "Å andra sidan 

· vet man att om man kan anställa rätt man, 
får man problemlösningen på köpet." 

De vanliga lockbetena är högre lön och 
rätt att förhandsteckna aktier. Sporck är nu 
gott och väl miljonär tack vare de villkor 
han fick när Nationalordföranden Peter J 
Sprague förmådde honom att lämna Fair
child tillsammans med ett högkvalificerat 
team i februari 1967. Hogans kontrakt in
nefattar ett räntefritt lån från Sherman 
Fairchild för att köpa prioritetsrätt till 
90000 aktier, som såldes för 60 dollar för 
ett par år sedan. I september 1969 låg kur
sen på omkring 80 dollar. Avtalet kan sä
gas ha blivit normgivande. 

Direktören på ett medelstort företag som 
tillverkar integrerade kretsar säger att en 
direktör på värvarstråt erbjöd honom "en 
halv Hogan" för att byta företag. 

SÅ började MOS 
En del mindre företag - både nystartade 
och "pånyttfödda" som t ex Signetics och 
National - har lyckats genom att hoppa in 
i ett "tomrum" på marknaden, som andra 
varit för långsamma eller förhindrade att 
exploatera. Motorola och Fairchild har 
först nu inriktat sig på tillverkning av 
MOS-kretsar. Halvledargruppen hos Gene
ral Instrument Corps, GI, Hicksville, New 
York, är den erkända ledaren bland MOS
tillverkarna. GI har dock aldrig kunnat 
redovisa någon vinst eller kunnat bygga 
upp en pålitlig hög produktionstakt. En 
annan MOS-specialist, General Micro
electronics i Santa Clara, redovisade den 
ena förlusten efter den andra. Företaget 
gick upp i Phi1co-Ford Corp för tre år se
dan, flyttades till Philadelphia och har se
dan dess fortsatt att gå allt sämre. I vad 
som förefaller vara en sista ansträngning 
att trots allt försöka fortsätta med integre
rade kretsar skar Phjlco-Ford nyligen ned 
produktsortimentet och sänkte priserna. 

När Philco-Ford övertog General Micro
electronics, lämnade flera ledande personer 
företaget och bildade American Microsys
tems, Ami . Detta företag gav vinst efter sex 
månader. Man tillverkade ingenting annat 
än MOS-komponenter. Ami hade en om
sättning aven miljon dollar under 1967, 3,5 
miljoner dollar under 1968 och 3,4 miljoner 
dollar under första halvåret 1969. 

Charles E Sporck efterträdde Noyce. 
övergick sedan till National semicondUc-~ 
tor. 



Kommande marknader för integrerade kretsar 
Integrerade kretsar var en gång små dyrba
ra, tekniskt högt utvecklade produkter, som 
påskyndade utvecklingen av små och till
förlitliga satelliter och missiler. I dag är in
tegrerade kretsar små, mycket billiga, tek
niskt högt utvecklade produkter, som 
börjar att tränga in på mycket större och 
mycket mer vardagsbetonade marknader. 

"Vi har nyckelprodukterna får många 
industrier", säger J Fred Bucy, vicepresi
dent i Texas Instruments-koncernen och 
direktör för komponentgruppen. "Vi har 
inriktat oss på att göra dem allmänt 
tillgängliga." James R Riley, president vid 
Signetics Corp, tillägger: "Marknaden be
gränsas bara av marknadsförings- och 
konstruktionsfolkets fantasi." 

De integrerade kretsarna börjar ta över- ' 
handen i datorerna, i synnerhet i den senas
te modellen i IBM:s 360-serie. Men de 
kommer också i andra änden av da
tormarknaden - i de små bordskalkylato
rerna och i minidatorerna. Friden, som 
utgör kalkylatordivisionen inom Singer Co, 
använder kretsarna överallt i en ny serie 
om fem kalkylatortyper. Vicepresidenten 
för Singers grupp för kontorsutrustning, 
Lyman Fink, räknar sig som en av Texas 
Instruments största kunder. 

Monroe, som hör till Litton-koncernen, 
introducerade under förra året en data
maskin för 895 dollar, som är bestyckad 
med integrerade kretsar. Den väger bara ca 
7 kg och kan räkna med 14-siffriga tal. 
Monroe-presidenten Donald A MacMahon 
uppger att bara två komplexa MOS-kretsar 
används för alla minnesoperationer i 
maskinen . Kretsarna kommer från Ameri
can Micro-systems. Datamaskinen innehål
ler också 160 bipolära integrerade kretsar 
från Signetics. 

Hemelektroniken 
Integrerade kretsar håller sakta men säkert 
att bereda sig plats i radio- och TV -appa
rater, bandspelare och stereoutrustningar. 
Ett par integrerade kretsar finns redan i 
nästan alla nya färg-TV-mottagare. H H 
Scott Inc introducerade förra året en FM-

Satsning på säkra kort 
MOS-kretsarna håller nu på att etableras 
som konkurrenter till de bipolära. Dessa 
dominerar marknaden och det är osanno
likt att de kommer att slås ut av MOS
kretsarna. I några tillämpningar konkurre
rar de två komponenttyperna med varand
ra, i andra kompletterar de varandra. Co
gar och Semi har valt att inrikta sig på 
båda typerna för att kunna ta så stor del 
som möjligt av den framtida marknaden på 
halvledarminnen för datorer. 

Cogars marknadsförings- och försälj
ningschef William Taren jämför sättet att 
se på marknadsföringen av halvledarmin
nen med hur man bygger bilar. "Man går 
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stereornottagare, där en enda integrerad 
krets från Motorola ersätter 40 transistorer. 

Integrerade kretsar börjar också tränga 
in på bilmarknaden. Priset på dem har hit
tills i hög grad hållit dem borta därifrån, 
säger Stephen L Levy, vicepresident' och 
VD i Motorolas halvledardivision. "Bil
företagen bryr sig inte om ifall en kom
ponent är en integrerad krets eller inte", 
säger han. "De vill ha bättre egenskaper till 
lägre pris än de kan få på något annat sätt. 
Med ett pris på integrerade kretsar, som 
sjunker med 28 % per år, kommer dessa att 
om två eller tre år kunna konkurrera med 
de komponenter, som de skulle ersätta i 
bilarna." 

Motorola säljer redan bilradiomottagare 
och bandspelare, som innehåller upp till 
fyra integrerade kretsar per enhet. Många 
tillverkare av integrerade kretsar har börjat 
arbeta på andra funktioner för integrerade 
kretsar i bilar, bl a antislirutrustningar. 

Priset på integrerade:; kretsar hindrar 
också deras användning på andra områden. 
Harry Neil, produktdirektör hos Fairchiid, 
säger att företaget har konstruerat en st yr
enhet för tvättmaskiner, som han i dag 
skulle vara tvungen att ta 30 dollar för. "Vi 
måste kunna sälja den för 3,5 dollar''. säger 
han. . 

Motorola håller på och arbetar på en 
mätare för avläsning avel, gas och vatten i 
hemmen under kontrakt med McGraw
Edison. "Energileverantörerna", säger 
Levy, "vill eliminera de uniformsklädda 
mätaravläsarna med block och ficklampa. 
Denna personal borde kunna ersättas med 
en integrerad krets, som skulle monteras in 
i mätaren för att tillåta fjärravläsning aven 
dator." 

Goda framtidsutsikter 
Marknaden för tunga industriutrustningar, 
som är koncentrerad till Mellanvästern, är 
en annan oåtkomlig bransch. Några före- , 
tag, i synnerhet de som gör eller använder 
numeriskt styrda verktygsmaskiner, känner 
väl till integrerade kretsar, men är än så 
länge skeptiska mot värdet av dem. 

inte ut och köper hjulen, motorn och kraft
överföringen och bara sätter ihop alltsam
mans själv", säger han och förklarar att det 
är på det sättet som datorföretagen sätter 
samman sina minnen. Taren säger att Co
gar vill sälja kompletta minnessystem och 
också ta ansvaret för utförandet a v dessa. 
Han uppskattar att marknaden för da
torminnen kommer att bli värd 4,1 miljar
der dollar under 1975. 

Hur stor del av minnesmarknaden Cogar 
tar beror till stor del på företagets produk
tionsförmåga. '''För' att lyckas med 
tillverkningen", säger en av de ledande 
krafterna hos Ami, "är det nödvändigt att 
strunta i tekniska exklusiviteter." Ami, . 

"Uppriktigt sagt använder vi integrerade 
kretsar bara för att visa att vi är moderna", 
säger en representant för Sundstrand Corp, 
maskintillverkare i Rockford, llIinois. "Det 
är magiska ord. Visst är det bra att kunna 
säga att man har dem, men de gör 
ingenting, som inte transistorer kan göra 
utom det att de miniatyriserar utrustning
arna." 

Telekommunikationsindustrin kommer 
troligen att absorbera lika många integrera
de kretsar som datorindustrin, fastän inte 
så snabbt. "Telefonindustrin har just börjat 
gå över till integrerade kretsar" , säger C 
Robert Castor, vicepresident och VD i Syl
vanias halvledardivision. "Den kommer 
inte att bli någon större förbrukare förrän 
1974 eller 1975." 

De flesta tillverkarna av telefonväxlar 
använder varken rör, transistorer eller inte
grerade kretsar, utan elektromekaniska 
komponenter - reläer och väljare - av vil
ka många har varit i tjänst i mer än 30 år. 
A T & T-ordföranden H J Romnes talade 
om för säkerhetsanalytikerna att 70 av 
80000 växlar har utrustats med halvledare 
och att fem stycken per fjortondagarspe
riod kommer att utrustas på samma sätt 
under 1970-talet. Var och en kommer att 
kosta en miljon dollar. 

Inom industrin för tillverkning av inte
grerade kretsar är man oerhört säker på att 
det inte kommer att dyka upp någon annan 
teknik, som skulle kunna hindra deras 
utveckling på marknader som de ännu inte 
dominerar. 

Riley vid Signetics blir hänryckt över 
användningsmöjligheterna för integrerade 
kretsar inom bilindustrin. "Vi gör tio miljo
ner bilar per år", säger han. "Om fem år 
kommer man att använda 20 integrerade 
kretsar per bil." Om priset för en typisk in
tegrerad krets för bilar sjunker till ca 1 dol
lar till 1974 jämfört med det dubbla eller 
fyrdubbla i dag, skulle bilmarknaden ensam 
ta hand om mer än hälften av den totala 
försäljningen av integrerade kretsar under 
1968. O 

liksom Motorola, Signetics och National, 
är kända för att låta andra ' företag göra 
innovationerna. De tar hand om det fåtal 
nya produkter som ser ut att kunna lyckas 
och koncentrerar sig på en säker produk
tion. Målsättningen då Ami startades var 
att hålla sig ifrån "exklusiviteter" och att 
"komma i gång med tillverkningen och le
verera när vi sagt att vi skulle leverera" . 

Fairchiid, General Instrument och Syl
vania räknas som ledarna vad avser tek
niskt kunnande och som eftersläntrarna 
vad gäller produktionsstyrning. För några 
år sedan kom Sylvania. som är dotterbolag 
till General Telephone & Telegraph, ut med 
en sorts snabba bipolära TTL-kretsar, som 



marknadsfördes under beteckningen Suhl 
(Sylvania ultra-high-speed-Iogic). Suhl
komponenterna var tekniskt sett de bästa i 
sitt slag. Datorföretagen slogs om dem och 
Sylvania fick fler order än man kunde ta 
emot. "Vi kom i den situationen att vi inte 
kunde utöka tillräckligt för att kunna tillgo
dose efterfrågan", säger C Robert Castor, 
VD i företagets elektronikkomponentdivi
sion. Marknadsdirektör Luhrs tillägger: 
"Vad som verkligen smärtade oss var att vi 
hade kunder som trodde på oss, men vi 
hade inte tillräckliga resurser. Detta gav 
Texas Instruments en rejäl chans som de 
också tog vara på." 

Texas Instruments hade utvecklat en 
jämförbar produkt. Sylvania började tum
ma på leveranstiderna och satte samtidigt 
egendomligt nog i gång med en jättelik för
säljningskampanj. Kunderna strömmade 
till Dallas. Försäljningen rusade i väg ytter
ligare, säger Deryl Foster, marknadsdirek
tör för integrerade kretsar, därför att före
taget monterade sina TTL-kretsar i plast
kapslar i stället för i de dyrare keramik- el
I~r metall kapslarna, som då var vanliga. 
Foster säger att TI nu leder industrin inom 
TT L-området, ett påstående som knappast 
kan motsägas. 

Sylvania är tillbaka där man började. 
Företaget driver fortfarande sin Suhl-linje, 
men det har också blivit leverantör till TI. 
Castor uppger att flaskhalsarna inom pro
duktionen har eliminerats och att tillverk
ningsvolymen har femfaldigats på ett år. 
Fairchild säger att man fortfarande håller 
på och kämpar framgångsrikt. FairchiIds 
Van Poppelen säger: "För ett år sedan 
kunde Fairchild hålla sina leveranstider till 
60 %. Nu är vi uppe i närheten av 85 %. 

Lågt utfall fOr komplexa 
integrerade kretsar 
Vissa av de faktorer som är återhållande på 
företagens tillväxt är svåra att bemästra. Så 
är t ex flaskhalsar på råmaterialstadiet till 
skada för tillverkarna av integrerade 
kretsar lika väl som för användarna. Le
veranserna av renat kisel, basmaterial för 
alla halvledare, har minskat på ett oroväc
kande sätt under 1969. Orsak: Ingen hade 
förutsett den snabba tillväxten av markna
den för integrerade kretsar. Tillgången på 
kapslar att montera kretsarna i rapporteras 
också i allmänhet vara knapp. Ami uppger 
att man kanske kommer att sacka efter i 
tillväxten i år medan man väntar på att le
verantörerna av kisel och av kapslar skall 
få upp sin kapacitet. 

Det förefaller ironiskt att en massprodu
cerad artikel som en halvledarkomponent 
kräver så mycket hantverksmässig behand
ling. Industrin mäter tillverkningsetTektivi
teten i utfall eller i den procentuella fördel
ningen mellan godkända och dåliga kretsar. 
Utfallet kan gå ned var som helst längs hela 
tillverkningskedjan, men defekterna kanske 
inte upptäcks förrän den färdiga kretsen 
provas imätutrustning. 

Utfallet beträffande transistorer ligger 

genomgående på nära 100 % för alla före
tag. Hjärtat i en transistor, liksom i en inte
grerad krets, består aven kiselbricka. Men 
till skillnad från de integrerade kretsarnas 
brickor uppbär transistorbrickorna endast 
en kretskomponent. En enkel bricka får en 
integrerad krets kan innehålla åtskilliga 
hela kretsar. För enkla integrerade kretsar 
överskrider utfallet ofta 50 %, men för de 
mer komplexa är det sällan mer än 5 %. Då 
avkastningen sjunker och kostnaderna sti
ger måste de fem komplexa integrerade 
kretsarna som klarar provningen betala för 
de 95 som inte gör det. Låga avkastnihgar 
har varit ett av FairchiIds största problem. 
" Det börjar bli bättre", säger Van Poppe
len, "men vi ligger ännu under en konkur
renskraftig nivå." 

Många möjligheter till fel 
En dominerande orsak till dåligt utfall är 
den mänskliga faktorn. Människor ingriper 
i många stadier i tillverkningsprocessen . De 
gör de oerhört noggranna mönster, som 
efter att ha reducerats i storlek, blir den 
exponeringsmask, som används för att 
framställa kretsarna i rader på kiselskivor. 
Dessa skärs senare ned till brickor. Om det 
är fel på masken blir hela skivan med alla 
sina kretsar förstörd . 

Mänsklig arbetskraft används också för 
att kapsla den färdiga brickan. Arbetet är 
halvautomatiserat och utförs under 
mikroskop. 

En bricka med 14 tilledare, en vanlig 
sammanställning, innehåller 28 svetsställen, 
som vart och ett utgör en risk från tillförlit
lighetssynpunkt. Varje svetsställe repre
senterar också en hög kostnadsfaktor vid 
tillverkningen av integrerade kretsar. Mic-

John L Sprague 

rotek Electronics, Inc, som tillverkar 
svets utrustning, uppskattar a tt en bra svets
maskin, hanterad aven skicklig operatör, 
kan göra maximalt 3 000 svetsningar per 
timme. Detta är en femtedel till en tiondel 
av vad man inom industrin hoppas att med 
tiden komma upp till . 

Vanligt med fabriker utanför USA 
En lösning av dessa produktionsproblem är 
"one-pass bonding" , en process i vilken alla 
tilledare svetsas samtidigt. Flera metoder 
för "one-pass bonding" har uppfunnits och 
håller nu på att prövas iförsökstillverkning. 
Levy vid Motorola försäkrar emellertid att 
"one-pass bonding" kommer att användas 
vid en stor del av deras tillverkning före 
slutet av 1970. 

Industrin medger att det finns ett annat 
skäl till att den inte snabbare har gått in för 
automatisk bonding, nämligen den billiga 
a rbetskraften utomlands. Nästan alla halv
ledarföretag driver fabriker i Korea, Hong
kong, Singapore, Formosa. Mexiko eller 
Cura"ao, där flickorna får 20 till 30 cent i 
timmen för svetsning och kapsling av bric
kor. Företagen betalar vanligtvis tull bara 
på mervä rdet på de utskeppade och tillba
kaförda komponenterna, men detta förhål 
lande kan komma att ändras. President 
Nixon har givit the Tariff Commission i 
uppdrag att undersöka flera amerikanska 
industriers sammansättningsfabriker utom
lands och lämna en rapport till honom i 
början på detta år. De förändringar som 
undersökningen skulle kunna ge upphov till 
skulle nästan säkert tvinga halvledarföreta
gen att försöka sänka arbetskostnaderna 
hemlandet genom automatisering. 

Konkurrenter som 
andrahandsleverantörer 
Några företag håller på och undersöker och 
använder i vissa fall också andra produk
tionsmetoder vid sidan av one-pass 
bonding". De använder t ex datorer får att 
konstruera de mera komplexa kretsarna 
och för att rita upp maskerna. Detta sparar 
tid och minskar riskerna för fel förorsakade 
av den mänskliga faktorn. Datorer används 
också för att öka hastigheten vid provning
en av kretsarna. 

Tillverkningen är svår att styra och få 
företag vill utsätta sig för kundernas ilska, 
när utbytet går ned så långt att leveranser-
na stoppas upp. Därför anlitar de flesta 
företagen konkurrenter som "andrahands
leverantörer", vilket ger dem möjligheter att 
rädda ansiktet och, som de hoppas, framti -
da order. General Instrument gjorde nyli 
gen på det viset när de utsåg Signetics till 
andrahandsleverantör för MOS-kretsar. 
Bland FairchiIds andrahandsleverantörer 
återfinns Motorola, Philco-Ford, ITT och 
Raytheon. Sistnämnda företag, som också 
är andrahandsleverantör för Sylvanias 
Suhl-kretsar, har blivit ett av de tio topp
företagen nästan helt genom att vara en bra .... 
andrahandsleverantör. ". 
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TÄVLAN OM NYA PRODUKTER 
Inom elektronikbranschen. som känneteck 
nas av våldsam innovation, introduceras de 
nya halvledarprodukterna med ett ståhej, 
som man annars är van att finna bara inom 
tävttmedelsbranschen. I Electronic News, 
industrins veckotidning, utropar Intel Corp 
"Pick Another Winner. We did." Denne 
"another winner" är en av det nystartade 
Intels första två produkter. Båda introduce
rades i augusti 1969. 

I själva verket tillstår flera företag, som 
Fairchild och Sylvania, att de tidigare satt i 
gång reklamkampanjer för produkter som 
sedan visat sig vara felsatsningar. Numera 
kan man dock räkna med att de produkter 
som annonseras verkligen finns tillgängliga. 

"Men annonserna kan föra oss bakom 
ljuset", säger Harry Luhrs vid Sylvania. 
"Folk annonserar om nya produkter och 
låtsas att det som i själva verket bär upp 
industrin har blivit gammalmodigt. I själva 
verket är det mycket litet som hunnit bli 
det." De integrerade kretsarna har inte sla
git ut transistorerna, inte heller har transis
torerna slagit ur rören. Utbudet av transis
torer under 1968 gick värdemässigt ned 
med 6 % till 3 79 miljoner dollar jämfört 
med föregående år, men var fortfarande 
större än försäljningen av integrerade 
kretsar. Volymmässigt ökade transistorer
na med 16 % enligt Electronic Industries 
Ass. Mottagarrör, de enda som verkligen 
hotas av halvledarna, såldes för 196 miljo
ner dollar under 1968, en minskning med 
bara 14 miljoner dollar jämfört med 1967. 
Medan försäljningen av transistorer och rör 
otvetydligt kommer att sjunka. kommer de 
integrerade kretsarna att mer än väl hämta 
upp försprånget. Frågan i dag är inte om 
man skall tillverka integrerade kretsar. utan 
vilka och när. 

En felbedömning av vilka kretsar man 
skall tillverka och när man skall starta den
na tillverkning kan vålla viss skada, vilket 
General Instrument och General Micro
electronics fått erfara genom MOS
kretsarna. Dessa slog an långsamt därför 
att komponenten var alltför långsam och 
inte direkt kunde samarbeta med bipolära 
kretsar. Snabbare MOS-komponenter dök 
upp senare, och bland dessa fanns vissa 
som kunde arbeta tillsammans med 

bipolära kretsar. 
Fastän MOS-kretsarna fortfarande är 

långsammare än bipolära komponenter, 
kostar de mindre och är därför attraktiva 
för den kostnadsmedvetna, kraftigt konkur
rerande kalkylator- och kontorsmaskinin
dustrin. MOS-komponenterna kan också 
packas mycket tätare på kisel brickorna. I 
åratal försökte General Instrument förgä
ves att förmå tillverkare av smådatorer att 
använda MOS-kretsar genomgående i sina 
maskiner, då MOS-kretsarna inte kunde 
samarbeta med de bipolära kretsarna 
"Nu", säger Lewis Solomon, företagets 
vicepresident för marknadsföring och för
säljning. "nu för vi fram även bipolära 
kretsar genom att ge kunderna möjlighet 
att blanda dem." 

TTL-kretsarna svarar för största försälj 
ningsandelen av de bipolära logik
"familjer" vars identiteter bestäms av hur 
komponenterna arrangeras på brickorna. 
ECL-kretsarna hör till en annan familj. 
Fastän ECL-kretsarna långtifrån är de 
snabbaste, är de svårast att framställa och 
mest kostnadskrävande. De konstrueras 
nästan enbart för stora datorer. 

Foster vid Texas Instrument spår att för
säljningen av ECL-kretsar skall raka i höj
den. Under 1967 var försäljningen 19.2 
miljoner dollar och 1968 ökade den till 25,9 
miljoner dollar. Ar 1969, sade Foster, 
kommer forsäljningen att nå 30 miljoner 
dollar. Under 1973 uppskattar han försälj 
ningen till ett par hundra miljoner dollar. 

Förutom de digitala integrerade kretsar 
som hittills berörts tillverkas ju också linjä
ra sådana. Deras marknad är mycket 
mindre än den för digitala komponenter -
60 miljoner dollar mot 304 miljoner dollar 
år 1968 - men den är stabil och ser ut att 
växa betydligt. När de integrerade kretsar
na en gång trängt in på marknaden för ra
dio- och TV-mottagare kommer de att an
vändas genomgående. Vidare behövs de 
analoga kretsarna för speciella funktioner i 
datorer. 

Rena integrerade kretsar kallas monoli
tiska. Ingenting annat än tilledare och kaps
lar monteras sedan brickan tillverkats. 
Företagen gör också hybridkomponenter 
genom att placera en extra komponent på 
brickan efter det uktions-

förloppet. Hybridkretsar kan också göras 
genom att man sprider ut flera monolitbric
kor över ett substrat. Hybriderna erbjuder 
en kostnadskompromiss i de fall där be
hovet skulle Vara alltför litet för tillräcklig 
produktionsvolym av monolitiska kretsar. 

Beteckningar med 
osäker innebörd 
Inte bara framställningsmetoderna utan 
också brickorna blir alltmer komplexa. För 
att beskriva graderna av komplexitet har 
industrin tänjt ut sitt fackspråk. Nu finns 
det SSI for "small scale integration" vilket 
är detsamma som DIC, för "discrete inte
grated circuit" . Sedan finns det MSI för 
"medium scale integration" och LSI för 
"Iarge scale integration". Konstruktörer 
och försäljare av integrerade kretsar bygger 
ut sin speciella vokabulär alltmer; men är 
inte alltid överens om hur de skall definiera 
sina begrepp. 

SSI-kretsen beskrivs i allmänhet som en 
krets med 12 eller färre grindar byggda på 
en bricka. Vi ssa ingenjörer anser att MSI
kretsar har 12 till 50 grindar. Andra säger 
att de har upp till 100 grindar ; går man 
över detta antal börjar brickorna bli LSI
kretsar. MOS-kretsarna bringar hela reso
nemanget i oordning. Man kan packa 
MOS-kretsar tätare än bipolära kompo
nenter, vilket gör det orealistiskt att likna 
en bipolär MSI-komponent med en i MOS
utförande. 

"J ag tycker att det är struntprat alltihöp, 
säger Michael J Callahan, Motorolas direk
tör för forskning och utveckling. 
"Den allra första integrerade kretsen var i 
själva verket en LSI-krets - enligt den 
måttstock man hade då - därfOr att det var 
vad den såg ut att vara då." Jack A Mor
ton, vicepresident för elektronikkompo
nenter vid Bell Telephone Laboratories, 
säger att företagen borde inrikta sig på 
"RSI. .. the right sca le of integration" för 
att komma fram till den mest ekonomiska 
lösningen. 

Kretsarna håller på att bli mer komplexa 
därför att kunderna vill ha det så. De reso
nerar på följande sätt: J u fler kretsar på 
samma bricka desto färre yttre förbind
ningar behövs och desto mindre blir risken 
för fel på grund av den mänskliga faktorn. 



M,ånga gör dem själva 
Just då större marknader håller på att öpp
nas för integrerade kretsar ställs halvle
darindustrin inför ett ovälkommet faktum: 
Fler och fler kunder startar egen tillverk
ning. A v datorföretagen har IBM i flera år 
gjort många av sina halvledarkomponenter. 
Mindre företag som Controi Data och 
Honeywell har följt exemplet eller kommer 
att göra det snart. Singer Co levererar 
många av de kretsar som företagets dotter
bolag Friden använder i sina kalkylatorer. 
Tektronix och Hewlett-Packard sätter egna 
specialtillverkade hybrid kretsar i sina in
strument tillsammans med komponenter 
köpta från tillverkare av integrerade 
kretsar. Hewlett-Packard och Collins Ra
dio har dessutom utnyttjat det de lärt sig 
och givit sig ut på öppna marknaden . 

Varför är vissa företag villiga att investe
ra i egna halvledarfabriker? Några har 
inget · annat va!. Tektronix och Hewlett
Packard köper de flesta kretsarna som la
gervaror. Men de behöver också särskilda 
kretsar för dyrbara instrument, som de 
kanske bara kommer att sälja ett tiotal av. 
Tillverkarna av integrerade kretsar är in
ställda på masstillverkning: 'nstrumentföre
tagen tvingas därmed sätta upp en liten 
avdelning för tillverkning av hybrid kretsar 
och göra sina egna komponenter. Sedan 
kan ett annat företag finna att det behöver 
en likna.nde krets. Den finns inte att få inom 
halvledarindustrin. Så man köper den hos 
Hewlett -Packard. 

Det finns andra skäl till att företagen till
verkar sina egna halvledare. I den hårda 
konkurrensen inom industrierna för till
verkning av instrument, kalkylatorer, små
datorer och hemelektronikprodukter, är 
arrangemanget av kretskomponenter av 
särskild betydelse för slutproduktens kost
nad och utförande. Ju mer av konstruktio
nen, som utförs i monolitteknik hos halvle
dartillverkare, desto mer fruktar företagen 
att förlora kontrollen av individualiteten 
och konkurrenskraften hos sina produkter. 

En VD i ett företag som tillverkar inte
grerade kretsar har funnit en utbredd för
följel semani inom TV-industrin. "Vi måste 
bevisa för dem att vi kan besöka Zenith den 
ena dagen och Motorola den andra utan att 
skvallra ur skolan", säger han. Användarna 
tycks vara rädda för vad som skulle kunna 
hända även om ingenting hänt. Men fruk
tan har varit tillräcklig för att förmå några 
att bygga egna konstruktions- och tillverk
ningsavdelningar. Ett flertal andra gör det 
därför att de är rädda för försäljningsför
luster på grund av fördröjda leveranser av 
kretsar. 

Detta var grunden till Stromberg-Carl
sons beslut 1969 att bygga en halvledarfab
rik - och inte bara ett provisorium för till
verkning av hybridkretsar. Företagets pre
sident Dause L Bibby säger att han vill 
börja med hybridkretsar för att sedan fort
sätta med komplexa MOS-kretsar och bi
polära kretsar. 

" Vi vill ha uppsikt över varje faktor, som 

är avgörande för kvalitet, kostnad eller 
funktion hos våra produkter", säger han. 

Sporck vid National Semiconductor an
ser att en del företag gör rätt i att upprätta 
interna fabriker för tillverkning av integre
rade kretsar i liten skala. " Men det finns en 
fälla" , varnar han. "Egna avdelningar ten
derar att bli oekonomiska. De utsätts inte 
för konkurrensens välgörande inverkan." 

FRAMTIDA MÖJLIGHETER 
Om konkurrens vore det enda kriteriet på 
att man lyckats med integrerade kretsar så 
skulle Collins Radio ha gjort det. För flera 
år sedan beslöt företaget att självt fylla sitt 
behov av komponenter för militär utrust
ning och flygutrustning och senare även för 
datorer. I augusti förra året tillkännagav 
Collins att man skulle gå ut med sin halvle
dartillverkning på öppna marknaden. 

Collins säger att man skall använda den 
mest avancerade datorkonstruktionsteknik 
och sammansättningsmetodik för att för
säkra kunderna en total leveranstid på 60 
dagar räknat från order till leverans. Detta 
är 30 till 60 dagar mindre än den le
veranstid tillverkarna av integrerade kretsar 
nu kan erbjuda för konstruktion och till
verkning av kundkretsar. 
Collins avser att låta installera . datater
minaler på sina kunders konstruktionskon
tor. Detta kommer att tillåta Collins att del
ta i konstruktionen av kretsar utan att nå
gon tid behöver spillas på resor och kom
mer att underlätta kommunikationen mel
lan kunderna och Collins nya fabrik för till
verkning av MOS-komponenter. 

Tillverkarna av integrerade kretsar tror 
inte att Collins kommer att orsaka dem så 
mycket huvudbry, men hoppas kunna före
komma liknande initiativ från andra förut
varande kunder. "J ag tror att de företag 
som framställer integrerade kretsar har 
tenderat att glömma bort en fundamental 
sak - att kunden alltid har rätt" , säger 
John L Sprague, senior vice president vid 
Sprague Electric. "Tidigare lät vi kunderna 
förstå att vi kan konsten att konstruera in
tegrerade kretsar bättre än de gör. Nu", 
säger han, "har industrin bytt taktik. Kun
den måste deltaga i konstruktionsarbetet". 

Förbrukarna av integrerade kretsar har 
delade meningar om vilket förhållande mel
lan användare och tillverkare som är det 
idealiska. En del satsar på ett intimt samar
bete med halvledartillverkarna, medan and
ra förbehåller sig rätten att utforma sina 
egna kretsmönster utan tillverkarens med
verkan. Denne övertar sedan maskerna och 
gör kretsarna. N ågra köper bara stora 
kvantiteter lagervaror, precis som de förr 
köpte transistorer och rör, för att komma 
under kostnaden för kundkretsar. Några 
köper brickor som de kapslar själva, ibland 
som hybridkretsar. 

Signetics har skaffat sig ett inom indu
strin vida utbrett rykte att ha nöjda kunder. 
"Hos Signetics", säger president James F 
Riley, "anses kundtjänsten lika viktig som 
försäljningen, marknadsföringen och distri
butionen, så direktören för kundtjänsten ser 

till att han har grepp om sitt område." Ri
ley har blivit känd för att tacka nej till 
attraktiva order, när det finns risk får att 
han inte kan leverera på utsatt tid. Men han 
erkänner att även Signetics kör fast då och 
då. Hur behandlar man kunden, när det in
träffar? "Talar om sanningen för honom", 
säger han. 

Många i branschen anser att de större fö
retagen kommer att fortsätta som förut, 
medan några av nykomlingarna, sådana 
som Mostek, Intel, Ami, Cogar och Semi 
kryper upp på topplisten under mitten av 
l 970-talet. Det finns en tendens att avfärda 
den inte så omskrivna tillverkningen av in
tegrerade kretsar hos företag som RCA, 
General Electric, General Telephone och 
ITT. Men ha inte så bråttom med det, var
nar Thomas H Bay, tidigare VD hos Fair
child men numera ledare för Central Data 
Systems, ett nytt dataföretag i Sunnyvale, 
Kalifornien. Bay antar att dataföretagen 
kommer att följa efter IBM och själva täc
ka sitt interna halvledarbehov, antingen 
genom att starta egen tillverkning eller ge
nom förvärv . Så t ex tillverkar både RCA 
och GeneraL Electric datorer. För att till
freds ställa sin egen efterfrågan på halv
ledarbestyckade telefonväxlar skulle kom
munikationsföretag kunna bli stora tillver
kare av integrerade kretsar. Philco-Ford, 
ITT och Sylvania tillverkar såväl halvleda
re som kommunikationssystem. 

Jack Morton vid Bell Laboratories anser 
att företag med breda resurser inom alla 
områden för integrerade kretsar kommer 
att stå i spetsen för industrin i långa loppet. 
De som inriktar sig på en viss teknik, som 
t ex MOS-minnen, har bara ett temporärt 
marknadsövertag, säger han. William Sick, 
direktör för strategisk planering vid Texas 
Instruments, tillägger: "Man måste ha alla 
konstruktionsmetoder tillgängliga så att 
man kan ta fram en optimal metod för en 
viss kunds system." A andra sidan visar de 
tillväxtsiffror som några av nykomlingarna 
presenterat att det åtminstone än så länge 
finns andra sätt. 

"Det är en förfärlig bransch", säger 
Howard Bobb, som är hos Ami men som 
också var med och grundade General Mic
ro-electronics, ett typexempel på en miss
lyckad företagsbildning. Men varför inte då 
bestämma sig för att göra, låt oss säga, te
gelstenar i stället? Jag älskar den här 
tekniken", säger Bobb. "Därför att det här 
är roligt", säger Robert Noyce hos Inte!. O 

ELEKTRONIK 2 - 1970 49 



Nyheter från mikrovågmarknaden 
av C-G LUNDQVIST, FOA 

Ett urval av nya intressanta pro
dukter från mikrovågmarkna
den. 

MIKROVÅGFÖRST ÄRKARE 
FRÄN HUGHES 
Hughes Aircraft Company, USA, en av de 
ledande inom rymdelektroniken, tillverkar 
för den kommersiella marknaden en serie 
laboratorieförstärkare får mikrovågbanden 
S, C, X och Ku, dvs 2-18 GHz, med mo
dellbeteckningen I I 77H,fig J. 

Man har här utnyttjat sin stora erfaren
het från tillverkning av vandringsvågför
stärkare till rymdprogrammen och fått 
fram mycket kompakta och lätta enheter, 
speciellt genom användning av transforma
torlös nätoinkoppling och likspänningsom
vandlare. till högspänningen. 

Gemensamma data för seriens fyra för
stärkare är 
• uteffekt min 10 W CW 
• förstärkning min 30 dB 
• brusfaktor max 30 dB 

Enheterna drivs med 120 V, 50-60 Hz 
växelström och effektförbrukningen är 250 
W. Dimensionerna är 425 X 350 X 85 mm 
och vikten är 10 kg. 

Även vandringsvågrör för mycket höga 
effekter tillverkas av Hughes. Här är några 
exempel: 

Typ 614H är ett 8 kW CW rör för C
bandet, omkr 6 GHz, konstruerat för an
vändning i bredbandiga marksändare för 
satellitkommunikation. Förstärkningen är 
40 dB. 

Följande rör lämpar sig för användning i 
moderna bredbandiga radarstationer: 

Typ 752H, som har en pulsuteffekt av 
150 kW på X-bandet med en verknings
grad av 35 % ; 

Typ 830H, som lämnar 3 kW pulseffekt 
på Ku-bandet med en förstärkning av 37 
dB. 

Svensk representant: Hughes Internatio
nal , Strandvägen 23 , 11456 Stockholm. 

AUTOMA TISK FREKVENS
METER 3-20 GHz 
EIP:s modell 3 10/ 31 2,fig 3, mäter automa
tiskt frekvensen hos kontinuerliga mikro, 
vågsignaler inom området 3.0 GHz till 18 
GHz. Avläsningen görs direkt på en siffer
rörtablå. Justeringar och nivåkontroller är 
obehövliga över ett stort dynamiskt om rå-

Fig 1. En lätt och kompakt vandrings
vågförstä rkare från Hughes. 
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de, vilket minskar risken för felmätningar. 
Ett typiskt värde på frekvensnoggrann

heten är 0,05 % (spec 0,1 % ± 1 enhet) 
inom området 3,0 till 18,0 GHz. Under 3,0 
GHz reduceras noggrannheten till ca 1 %. 
Frekvensen erhålls genom sampling av in
signalen med ett avstämbart YIG-filter 
synkroniserat med en digital klocka och 
räknare. Utformningen av den magnetiska 
strukturen, så att förhållandet mellan mag
netiska fältet och frekvensen blir extremt 
linjärt, ger den stora frekvensnoggrannhe
ten . 

Modell 3 1O/ 312A består av digital avläs
ningsenhet och en högfrekvensenhet i 
insticksutförande. En tillsats för att utvidga 
frekvensområdet från 0,9 till 40 GHz är 
under utveckling. Enheten har lampor för 
indikering av samplingtiden , " får hög 
samplingsnivå" och "utanför frekvensområ
det". 

Svensk representant: Ad Auriema Inc, 
Box 326, 172 03 Sundbyberg. 

MARCONI LICENS
BYGGER AMERIKANSK 
SVEPOSCILLATOR 
Marconi Instruments, Sanders Division, 
tillverkar en ny sveposcillator, typ 6600A, 
fig 4. för frekvensområdet 200 MHz till 40 
GHz på licens från Micro-Power Inc, USA. 
Området täcks med ett flertal insticksenhe
ter, vilket gör denna generator mycket eko
nomisk och mångsidig för mikrovågmät
ningar. 

Förutom normala ' begränsade och ex
panderade svep mellan markeringssignaler 
har 6600A kalibrerade switchade sym
metriska svepbredder plus varierbar kon
troll från O till 100 % av bandet. 

Svensk representant: Svenska Radio AB, 
Fack, 10220 Stockholm 12. 

DÄMPNINGSKALIBRATOR 
FÖRHF 
Airborne Instruments Laboratory (AlL), 
USA, tillverkar en dämpningskalibrator 
modell 137 där HF -dämpning högre än 100 
dB kan mätas med en noggrannhet större 
än 0,4 dB. Se fig 5. Instrumentet är helt 
byggt med halvledare och ger enkel och 
rättvisande mätning av dämpning eller för-

120 V 

50/60 Hz 

likriktare 
+ 

Kontrolt
kretsar 

stärkning på medelhöga och höga frekven
ser. 

Automatisk frekvenskontroll är inbyggd, 
vilket reducerar frekvensdriften hos yttre 
signalkällan med en faktor på 1000 och 
därmed eliminerar behovet av efterjustering 
av denna. 

Kalibratorns ingångsdata är mittfrek
vens 70 MHz med en bandbredd av 20 
MHz. Minimum mätbar signalnivå är 
- 125 dBm och maximal ingångssignal är 
-15 dBm. 

. Vid mätning kopplas mätobjektet (okänd 
dämpare) via en sign al generator till kalibra
torns ingång. För andra frekvenser är 70 
MHz måste yttre blandare användas. 

Svensk representant: Teleinstrument AB, 
Box 14, 162 Il Vällingby l. 

MILLIVOLTMETER FÖR 
MIKROVÅG 
Boonton Electronics Corp, USA, tillverkar 
en ny millivoltmeter, modell 91L, använd
bar för frekvenser upp till 2,5 GHz. Se fig 
6. 

Detta instrument är konstruerat för an
vändning i 50 Il-system och har sju spän
ningsområden från 1 mV till l V fullt skal' 
utslag Dessutom finns en dB m-skala. 

Upp till 30 mV är instrumentet effektiv
värdesvisande. Noggrannhet 3 %. Dess
utom finns linjär likspänningsutgång. Stå
endevågförhållandet är mindre än 1,2 upp 
till 2,5 GHz med lämplig 50 Il avslutning. 
Ett flertal tillbehör med N-koaxialanslut
ning finns tillgängliga. 

Svensk representant: Teleinstrument AB, 
Box 14, 162 II Vällingby l. 

UNIVERSELL 
FREKVENSSTABILISATOR 
Microwave Systems Inc, USA, har pre
senterat en frekvensstabilisator, MOS-5,fig 
7, som är anpassbar till de flesta typer av 
oscillatorer inom frekvensområdet 1-40 
GHz. 

MOS-5 ändrar om en konventionell 
mikrovågsignalkälla till en högstabiliserad 
frekvenskälla. Den faslåser klystroner, 
backvågoscillatorer , diodoscillatorer och 
liknande utrustningar så att frekvensstabili 
teten blir 5 delar på 108 timmar samt 5 de
lar på 109 ns. 

Intern kontinuerlig avstämbar HF-refe
rens i en 75°C ugn ger mycket hög lång-

Fig 2. Förenklat blockschema för Hughes förstärkare typ 1177 H. 



· Fig 4. Marconis licensbyggda svepgene-
rator. typ 6600A. - ................. 

Fig 5. Airbornes nya dämpningskalibra
tor 137 mäter H F-dämpning I)ögre än 
100 dB med en noggrannhet bättre än 
0,4 dB . 

och korttidsstabilitet. 
Instrumentet är anpassat för arbetsspän

ningar upp till 5 kV. En felsignal på ± 15 V 
är tillgänglig från fasdetektorkretsarna . 

MOS-5 är avsedd för tillämpningar som 
antennmätningar, radioastronomi, satellit
kommunikationer , dopplersystem och i öv
rigt där exakt frekvenskontroll önskas. 

Skandinavisk representant: Litton Preci
sion Products Int Inc, Box 7277, 10385 
Stockholm. 

BREDBANDIG 
SVEPGENERATOR FRÄN NARDA 
Narda Microwave Corp, USA, marknads
för en svepgenerator,fig 8, med data något 
utöver det vanliga. Som första företag har 
man presenterat en enhet som täcker hela 
frekvens området 1- 12,4 GHz utan insticks
enheter. Instrumentet är helt halvledar
bestyckat. Bland fördelarna hos modell 
9500 kan nämnas fyra digitala fre
kvensprogrammeringshjul för svepband
gränserna och de två markeringssignalerna. 
Man får härmed mycket noggranna och 
lättaviästa frekvensskalor. 

I svepläge (start-stopp) kan olika kom
binationer av svep väljas med fyra tryck
knappar för Fl , MI , M2 och F2 som ger 
sex kombinationer antingen svep upp eller 
ner i frekvens. I L. F -läge kan någon av des
sa fyra frekvenslägen väljas som mittfre
kvens med avstämbar svepbredd från 100 
kHz till 100 MHz. 

I CW-läge kan fyra frekvenser förinstäl
las och väljas med tryckknapparna. F 1 har 
dessutom finavstämning. 

Yttre eller inre nivåreglering inom± 1 
dB över hela frekvensområdet 1-12,4 GHz 

Fig 6. Boonton millivoltmeter 91 L; an 
vändbar upp till 2 .5 GHz. 

Fig 8. Nardas svepgenerator täcker om
rådet 1 -12,4 GHz - utan insticksen
heter 

kan erhållas med riktkopplaren Narda 
3102. I 

Tack vare bl a de nämnda egenskaperna 
utgör Narda 9500 ett utomordentligt'hjälp
medel vid alla slags mikrovågmätningar 
och fyller uppgifter som normalt fordrar ett 
flertal generatorer. 

NOGGRANN 
STRÄLNINGSMÄT ARE 
Narda tillverkar också en strålnings mätare, 
modell 8100, fig 9, avsedd att noggrant 
mäta strålning från mikrovågugnar, indu
striella och kommersiella tork- och kokut
rustningar, medicinska diatermiapparater 
o d med frekvenserna 915 och 2450 MHz. 
Tre mätprober och fyra mätområden i steg 
om 10 dB möjliggör mätning av strålning 
från 10 JL W /cm2 till 200 m W / cm2• Inbyggd 
förinställbar alarmanordning underlättar 
mätning. 

Enheten väger knappt 1,5 kg och drivs 
från inbyggd laddningsbar NiCd-ackumu
lator eller från nät 115/ 230 V, 50/ 60 Hz. 

Svensk representant: Amerikanska Tele
produkter AB, Box 4084, 12704 Skärhol
~en. 

Fig ' 9. Nardas 'strålningsmätare för fre
kvenserna 915 MHz och 2450 MHz. 

Fig 10. Varians reflexklystron för flyg
burna utrustningar. 

NYA MIKROVAGRÖR 
FRÅNVARIAN 
S-F-D Laboratories, dotterbolag till 
Varian, har utvecklat en avstämbar koax
ialmagnetron för flyg- eller markbruk i 
väderradarstationer på X-bandet. SFD-375 
har en pulsuteffekt av 325 kW över fre
kvensområdet 8,5 - 9,6 GHz. 

BLM-076A är en miniatyriserad puls
magnetron på Ku-bandet, 35 GHz, med en 
uteffekt av 1 kW. Vikten är endast 680 
gram. 

Vandringsvågrörförstärkare med lågt 
brus tillverkas nu av Varian för S, C och X
bandet. Användningsområde exempelvis 
bredbandiga motmedelsystem. ' 

Typisk förstärkning är 30 dB och brus
faktor 7,8 dB på S- och C-banden och 11 
dB på X -bandet. Mättad uteffekt är typiskt 
11 dBm eller 12,5 W eller mer. 

Fokusering av dessa vandringsvågrör 
sker med DRPM (double-reversal per
manent magnet)-metoden, som ger små 
dimensioner, låg vikt och utmärkta lågbrus
egenskaper. 

Varje förstärkare består av ett mycket 
stabilt kraft aggregat helt i FT-teknik och 
ett vandringsvågrör sammanbyggt till en 
kompakt enhet. ' 

Svensk representant är Varian AB, Box 
1099, 171 22 Solna. 

MILLIMETERKLYSTRON
OSCILLATOR FÖR 
FLYGBURNA UTRUSTNINGAR 
Varian of Canada tillverkar kompakta re
flexklystronoscillatorer som lämnar en utef- ~ 
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fekt av 500 mW vid frekvenser mellan 50 
och 76 GHz. 

Serien har fått beteckningen VRE-
210 1 A ,fig JO. Den är avsedd for fly gburna 
utrustningar av vilka man fordrar god fre
kvensstabilitet under svåra förhållanden. 

Varje rör i serien har ett mekaniskt av
stämningsområde av ungefår 1,5 % och 
kan elektroniskt avstämmas minst 100 
MHz. 

Dimensionerna är 57 X 51 X 53 mm och 
vikten är 283 gram. 

Svensk representant är Vari an AB, Box 
1099, 171 22 Solna. 

AUTOMATISK 
BRUSF AKTORMETER 
Magnetic AB, Bromma, tillverkar en ny 
brusfaktormeter, modell 117 ; en modern 
efterfolj are till den äldre modellen 11 3. 

Detta nya instrument, se fig J J. är 
automatiskt och har mycket hög noggranI:1-
het och stabilitet. Handhavandet är mycket 
enkelt genom tryckknappar med inbyggd 
belysning. Vid för låg insignal tänds en 
varningslampa. 

Mätområdet for brusfaktormätningar på 
förstärkare och mottagare är 0-30 dB 
inom frekvensområdet 5 MHz - 40 GHz, 
beroende på använd yttre bruskälla, som 
kan vara av typ gasrör. diod eller halvleda
re. Med hjälp aven digital omkopplare kan 
kompensation för bruskällans överskotts
brus väljas, vilket ger direkt indikering på 
panelinstrumentet av rätt brusfaktor. 

Noggrannheten är ±0, 15 dB inom 0-9 
dB, for att sedan stiga till ± 1 dB inom 
25 - 30 dB. Utgång finns för skrivare eller 
yttre instrument. 

Instrumentet säljs genom tillverkaren 
Magnetic AB, Box 11060, 161 Il Brom
ma. 

GUNN-OSCILLATORER 
Ett flertal typer av mikrovågoscillatorer 
utnyttjande Gunn-effekten i gallium-arse
niddioder har kommit på marknaden . 

Sivers Lab i Stockholm har introducerat 
en X-bandsoscillator, 8,5 - 10,5(12,5) GHz, 
med en uteffekt av över 15 mW vid mitt
frek vens, se fig J 2. Den har mekanisk 
avstämning, kalibrerad i GHz. Ett glimmer
fönster skyddar kaviteten mot 'damm och 
bevarar spektralrenheten. Mot överspän
ningar eller felpolarisation finn s en skydds
krets. 

Sivers Lab AB har adressen Elektravä
gen 53 , 126 30 Hägerst~n. 

Varian har ett flertal mekaniskt avstäm
bara oscillatorer för X- till K-bandet, 
8 - 26,5 GHz, med uteffekter från 8 - 25 
mW. Avstämningsområdet är 1000 MHz. 
Typisk anslutningsspänning är max 9 V 
och max ström är 350 mA vid de högeffek
tiva varianterna. 

Fig J 3 visar till höger VSX-9005 med 8 
mW uteffekt på X-bandet och till vänster 
VSK-9008 för 8 mW på K-bandet, 
18,5 - 26GHz. 

Svensk representant är Varian AB, Box 
1099, 171 22 Solna. 

Mullard har utvecklat tre nya Gunn
oscillatorer för Ku-bandet, 12-18 GHz, 
med typbeteckningen 803eXY åtföljt av 
suffixet A för 5 mW, B för 10 mW och e 
för 15 m W uteffekt. Erforderlig matnings-
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Fig 11 . Magnetics svensktillverkade 
brusfaktormeter modell 117 

Fig 12. Sivers Gunn-oscillator för X
bandet har en uteffekt av över 15 mW. 

spänning är endast 6 V. 
Svensk representant är AB Elcoma, 

Fack , 10250 Stockholm 27. 

IMP ATT-OSCILLATORER FÖR 
HÖGA EFFEKTER 
Varian har utvecklat en serie nya diodoscil
latorer av typ IMPATT (Impurity Ava
lanche Transit Time) som lämnar en utef
fekt av 400 mW på X-bandet, 10-12,4 
GHz, 200 mW mellan 12,4 - 15 GHz och 
100 mW mellan 15 - 17,5 GHz på Ku-ban
det. Mekaniskt avstämningsområde är 100 
MHz och oscillatorerna fordrar en matning 
av max 80 V och 100 mA. Typisk verk
ningsgrad är omkring 4 %. Arbetstempera
turområdet är - 54 till + 71 °e beroende på 
den förbättrade termiska förbindningen 
mellan halvledarrnesan och diodhållaren. 

Enheterna används som pumposcillato
rer i parametriska förstärkare, drivkällor till 
multiplikatorkedjor för Ka- och V-banden 
och i Dopplersändare. 

Svensk representant är Varian AB, Box 
1099, 17122 Solna. 

YIG-AVSTÄMD 
TRANSISTOROSCILLATOR 
A vantek presenterar en oscillator på S
bandet, 2 -4 GHz, modell AV-nOOM, 
elektroniskt avstämbar och med en uteffekt 
av min 30 mW i 50 n belastning. Oscilla
torn avstäms med en YIG-resonator som 
består aven YIG-sfår i ett magnetfält. 
Oscillatorsteget följs aven tvåstegs förstär
kare som höjer uteffekten och ger isolation 
mot varierande belastningar. 

Utfrekvensen kan faslåsas till annan käl
la eller frekvensmoduleras. 

Fig J 4 visar sambandet mellan frekven
sen och uteffekten. 

Oscillatorenheten är magnetiskt skärmad 
och hermetiskt sluten. De integrerade 
mikrovågkretsarna i tunnfilm/ hybridteknik 
ger stor tillförlitlighet. Erforderligt effektbe
hov är +20 V, 100 mA och -5 V, 100 
mA. Vikten är under 500 gram. 

Oscillatorn har konstruerats för använd
ning i bredbandiga utrustningar som kräver 
extrem linjäritet och lämpar sig utmärkt 
som lokaloscillator i mottagare eller som 
drivsteg i sändare. Frekvensstabiliteten och 

Fig 13. Mekaniskt avstämbara Gunn 
oscillatorer från Varian . 
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. , .. 
Fig 14. Sambandet mellan frekvens 
och uteffekt hos Avanteks Yl G-av
stämda S-band-oscillator. 

avstämningslinjäriteten är överlägsen tidi
gare använda backvågsoscillatorer eller 
varaktorstyrda kretsar. 

Svensk representant: Nordisk Elektronik 
AB, Fack 103 80 Stockholm. 

AUTOMATISK KANAL
A VST ÄMNING FÖR 
PULS- OCH CW-KLYSTRONER 
Varian har utvecklat en automatisk 
kanalavstämningsenhet för anslutning till 
sina ew- och pulsklystroner. 

Enheten medger ändring av klystronens 
passband på fyra sekunder genom enkel 
vridning aven omkopplare. Upp till 12 
frekvenskanaler är nIlgängliga. 

Varje kanal har klystronens normala 
bandbredd, typiskt I %, l dB. 

Svensk representant: Varian AB, Box 
1099,17122 Solna. 

NYTTPPM - FOKUSERAT 
BREDBANDIGT 
VANDRINGSVÄGRÖR 
M-O Valve, England, gör en väsentlig utök
ning av sitt program av vandringsvågrör, 
genom utvecklingen av TWS 23. 

Uteffekten är högre än 10 W i fre
kvensområdet 2 - 4 GHz, med mindre än 3 
dB variatiön vid en förstärkning av 26 dB. 
Genom att justera helix-spänningen är det 
möjligt att uppnå en uteffekt på över 20 W 
vid diskreta frekvenser. 

TWS 23 har utvecklats med speciell ton
vikt på pålitlighet och M-O Valve offererar 
en garantitid av 7500 timmar/ rör för styc
ketalsorder och för kvantitetsorder (fler än 
10 st); lO 000 timmar/ rör. 

TWS 23 kan antingen ledningskylas eller 
luftkylas. Ledningskylning rekommenderas 
dock därför att erforderligt fläktsystem för 
luftkylning normalt har kortare Uvslängd 
än själva röret. 

För skydd mot överhettning kan även 
levereras termostatanslutning. TWS 23 är 
speciellt lämpligt som förstärkare av utef
fekten från lågeffektskällor. 

Svensk representant: Scantele AB, Teng
dahlsgatan 24, 11641. 



Fig 15. C-band riktkopplare 
från Radiall . 

intermod ul ationsdistorsion. 
Fig 18. Dämpare från EMC . 
Genom att kontaktfjädrarna 
ligger på anliggningsytorna blir 
kontakten med jordplanet till
förlitlig . 

Fig 16. En mikrovågsavslut
ning för upp till 18 GHz. 
Fig 17. Lorch dubbelbalansera
de blandare med mycket låg 

I MW CW KLYSTRON 
PÄX-BANDET 
För användning inom radioastronomin har 
Varian utvecklat en stor klys tron med den 
ofantliga utetTekten l MW CW på frekven
sen 7840 MHz i X-bandet. Arbetsspän
ningen är 95 kV och verkningsgraden 
45 %. Röret har en förstärkning av 50 dB. 

Storlek och vikt har minimerats för att 
tillåta direkt montering på roterande anten
ner. Vikten hos rör och magnet tillsammans 
är 360 kg. 

Svensk representant : Varian AB, Box 
1099, 171 22 Solna. 

HALVLEDARE FÖR 
MIKROV ÄGSOMRÄDET 
Motorola har satsat på ett intensivt utveck
lingsarbete vad beträtTar halvledarkompo
nenter för mikrovågsområdet. Detta har 
redan resulterat i introduktionen av nya 
etTekttransistorer för mikrovågsområdet 
och man räknar med att det kommer inte
grerade kretsar för mikrovåg på standard
programmet. 

De första etTekttransistorerna för mikro
våg som man nyligen har presenterat, inne
fattar typer för användning i både oscillato
rer och förstärkare. Sålunda har man en 
transistor för användning i oscillatorer, typ 
MM8008, som medger etTekten 300 m W 
vid 2 GHz och mer än 0,5 W vid 1,68 GHz 
(radiosondbandet). 

I serien ingår ytterligare två typer, 
MM80 I O och 80 Il , vilka lämnar något 
lägre etTekt vid 2 GHz. Samtliga tre typer 
har kåpa av typ TO-107 med bred fläns. 

MM4430 heter en l GHz etTekttransis! 
tor som är avsedd att gå som klass C-för
stärkare. Den ger med 6 dB förstärkning en 
utetTekt på 2,5 W vid l GHz. Motorola till
verkar också en l W-version (MM4429) 
och båda är kapslade i en låginduktiv strip
line-kåpa. 

Motorola har också ytterligare två I 
GHz-transistorer, som båda kan användas 
i såväl förstärkare som oscillatorer. 
2N 5108 medger vid 5 dB förstärkning en 
utetTekt på l W. Den andra, MM8009, har 
i stort samma egenskaper, men är avsedd 
för något lägre etTekt. 

Adressen till Motorola Semiconductor 
AB är Box 32, 12721 Skärholmen. 

I början 'av detta år väntas produktionen 
sätta i gång vid Varians nya transistorfa
brik. Communications Transistor Corp 
(CTC). . 

Denna nya gren i Varian-koncernen 
kommer att utveckla, tillverka och mark-

nadsföra högfrekvenstransistorer fcir VHF, 
UHF och mikrovågsystem med speciell in
riktning på kommunikationsmarknadens 
krav på specialtransistorer. 

KOAXIALRIKTKOPPLARE 
I MINIATYR 
Radiall , Frankrike, presenterar en 
riktkopplare, typ R 61060 för frekvensom
rådet 4 - 8 GHz. Sefig 15. 

Kopplingen är 30 ±0,3 dB ; SVF är 
mindre än 1,2 och direktiviteten är mini 
mum 17 dB. Den tål en medeletTekt av 50 
W och toppetTekten 3 kW. 

Dimensionerna är 24 ,5 X 38,7 X 8 mm 
inkl koaxialkontakter av SMA-typ (3 mm). 

Svensk representant är Skandinavisk 
Elimport, 694 00 Hallsberg. 

MIKROV ÄGSAVSLUTNINGAR 
O-18GHz 
Weinschel Engineering, USA, presenterar 
en ny serie mikrovågavslutningar , serie 
1403 , fig 16. som kan användas vid fre
kvenser upp till 18 GHz. Avslutningarna är 
utförda med speciella filmrnotstånd för att 
erbjuda god stabilitet vid pulstoppetTekter. 
De tål även moderat och kortvarig överbe
lastning utan att permaneta förändringar 
uppstår. SVF är max 1,04 upp till 4 GHz, 
max 1,10 till 12,4 GHz och max 1,15 till 18 
GHz. Avslutningarna som finns i utföran
den med tre olika kontakter har individuell 
SVF-kalibrering vid sex frekvenser (0-4-
8 - 10 - 12,4 - 18 GHz). Max inneffekt är I 
W (medeletTekt) resp I kW (toppetTekt med 
5 ilS pulstid). Temperaturkoefficienten är 
-0,03 %rC. 

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

DUBBELBALANSERAD 
BLANDARE 
Lorch Electronics har kommit ut med en 
ny serie dubbel balanserade blandare modell 
FC-217/ 218 och FC-234/ 235 , fig 17. med 
mycket låg intermodulationsdistorsion i 
frekvensområdet 10 kHz - 1,25 GHz. 

Blandarna är uteslutande uppbyggda 
med Schottkybarriär-dioder varför hög till
förlitlighet och lågt brus kan påräknas. 

Samtliga enheter är lämpliga att använ
das även som produkt- eller fasdetektorer, 
strömkontrollerade dämpare och modula
torer. 

Intermodulationen för FC-234 avseende 
två toner - 30 dB är för 3e övertonen större 
än 130 dB och för O dBm: 70 dB. 

Samtliga enheter möter MIL-I-61681D 
och andra RFI-normer. 

Svensk representant: Scandia Metric 
AB, Fack, 171 03 Solna 3. 

YlG-FILTER FÖR 
FLERA OKTAVER 
Watkins-Johnson Co, USA, har utökat sitt 
sortiment av YIG-filter med två- och tre
sektions filter täckande flera oktaver. 

WJ-795 (tvåstegsfiiter) är elektroniskt 
varierbart över 1-8 GHz. Erforderlig av
stämningsetTekt är mindre än 6 W. Enheten 
är magnetiskt skärmad. 

W J -7 5 6 är en trestegs enhet för I - 12,4 
G Hz och har en isolation utanför resonans 
av 75 dB. AvstämningsetTekten är mindre 
än 3 W. 

Lämpliga användningsområden är i mot
tagare och frekvensmetrar för stora band
bredder. 

Svensk representant: Firma Johan La
gercrantz KB, Box 314, 171 03 Solna 3. 

AVSLUTARE OCH DÄMPARE 
EMC Technology introducerar på den 
svenska marknaden ett flertal koaxial- och 
stripline-komponenter. Serierna 4100, 
4200, 4300 och 4400 omfattar marknadens 
minsta avslutningar, dämpare och kopp
lingskondensatorer i koaxialutförande. 

Avslutningarna som är på 0,5 W känne
tecknas av SVF mellan 1,05 och 1,15, 
längd 12,7 mm och vikt endast 3 gram. 

Dämparna finns i värden från l till 20 
dB med SVF under 1,5 upp till 12 GHz. De 
är inte större än 19 mm och väger endast 6 
gram. 

Komponenterna är försedda med stan
dard 3 mm koaxialkontakter (OSM) och är 
tillverkade av guldpläterat rostfritt stål. 

För stripline montage inom UHF- och L
banden tillverkas ett antal olika högeffekts
belastningar med motståndsvärden mellan 
25 och 250 n. De kännetecknas av sina 
små dimensioner: 19 X 6,4 X 3,2 mm. Be
lastningarna finns för 20 och 50 W. 

Komponentprogrammet från EMC om
fattar ytterligare striplinekomponenter 
såsom avslutningar, dämpare, serie- och 
shuntelement direkt montage i 3,2 och 6,4 
mm planledningar. 

Med hjälp av dessa små element kan 
nästan alla önskemål ifråga om resistans, 
kapacitans och induktans uppnås. 

Fig 18 visar en dämpare med kontakt
fjädrar på anliggningsytorna, en detalj som 
EMC är ensam om och som ger mycket 
tillförlitlig kontakt till jordplanet. 

Svensk representant : Stenhardt Kompo
nentbolag AB, Grimstagatan 89, 16227 
Vällingby. D 
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Givare för mätning av 
fysikaliska storheter 
av ingenjör A WINQVIST, AB Bofors 

För elektrisk mätning av fysika
liska storheter kan man använ
da olika typer av mätgivare. 
Principen för sådana givare och 
några givarkonstruktioner, som 
utvecklats vid AB Bofors, be
skrivs. Huvudprinciperna är 
dock allmängiltiga för mätappa
ratur av detta slag. 

UDK 621.317.39.084.2 
00 Om man skall mäta en fysikalisk 
storhet - t ex kraft eller tryck - och 
storheten har ett statiskt förlopp, använder 
man ofta en mekanisk mätanordning. För 
kraftmätning kan man använda t ex en fjä
dervåg och för tryckmätning en manome
ter. Har mätstorheten däremot ett dyna
miskt förlopp måste man tillämpa elektris
ka mätmetoder, som är snabbare och som 
medger någon form av registrering av mät
värdet. 

För sådana mätningar används ett mät
don, som omvandlar den fysikaliska storhe
ten till en elektrisk signal. Denna bearbetas 
sedan på lämpligt sätt så att mätvärdet kan 
registreras eller läsas av på en indikator. 

Det omvandlande organet kallas allmänt 
för mätgivare (t ex kraftgivare för mätning 
av kraft och tryckgivare för mätning av 
tryck). I utrustningar för vägning används 
ofta beteckningen lastcell för en kraftgi
vare. 

PRINCIPER FÖR MÄTGIVARE 
Det finns en mängd olika typer av mätgi
vare, som kan användas för vitt skilda 
mätuppgifter. De flesta av dessa givartyper 
är dock baserade på endast några få grund
läggande funktionsprinciper. Efter dessa 
principer kan givarna delas upp i huvud
grupperna aktiva (självgenererande) och 
passiva (icke självgenererände) givare. 

De aktiva givarna ger utan yttre spän
ningsmatning direkt en elektrisk signal, som 
är en funktion av den uppmätta storheten. 
Hos de passiva givarna däremot förändras 
någon av givarens elektriska parametrar 
genom påverkan av den storhet som skall 
mätas. I allmänhet ingår givarens avkän
nande organ i en bryggkoppling, som ma
tas med en yttre spänning. 

Båda dessa funktionsprinciper har både 
fördelar och nackdelar, och det kan många 
gånger vara svårt att avgöra vilken princip 
som skall tillämpas för en viss mätuppgift. 

I allmänhet måste man vid konstruktio
nen av den apparatur till vilken en givare 
skall anslutas ta hänsyn till den princip en
ligt vilken den tilltänkta givaren fungerar. 
Det skulle därför vara en fördel om samtli
ga mätgivare kunde baseras på en enda 
princip, så att man kunde ha en enhetlig 
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instrumentering i ett mätlaboratorium. Ef
tersom detta knappast är genomförbart 
måste man räkna med att även i fortsätt 
ningen utnyttja olika principer för att få ett 
fullgott program av mätgivare. 

TÖjNINGSGIVARE 
Det mätelement som fått den största an
vändningen inom den mätteknik det här är 
fråga om är den resistiva töjningsgivaren. 
Denna benämns - allt efter utförande 
- trådtöjningsgivare, folietöjningsgivare osv. 

Med töjningsgivaren kan man mäta små 
längdändringar i material. Dess största 
användningsområde är för töjningsmät
ningar i mekaniska konstruktioner, men 
den kan i övrigt användas för att lösa de 
mest skiftande mättekniska problem, t ex 
för konstruktion av mätgivare. 

Fördelarna med de mätgivare som är 
baserade på resistiva töjningsgivare är bl a 
att de har små dimensioner, hög stabilitet 
och hög egenfrekvens. Dessutom har de 
inga rörliga delar, och man kan använda 
samma apparatur såväl vid mätningar med 
fårdiga mätgivare som vid töjningsmätning
ar med egenhändigt limmade resistiva töj
ningsgivare. 

KRAFTGIV ARE 
Vid konstruktion av kraftgivare utformar 
man mätelementet så, att töjningen i detta 
ändras linjärt med den pålagda kraften. I 
mätelementet bör samtidigt både negativ 
och positiv töjning förekomma. I Bofors 
mätgivare används alltid minst fyra töj 
ningsgivare, av vilka två utsätts för positiv 
töjning och två för negativ töjning. Dessa 
töjningsgivare kopplas i en Wheatstone
brygga på så sätt att skillnaden i töjning 
hos givarna i bryggans två närliggande si
dor är så stor som möjligt. Bryggan får 
därigenom maximal obalans och utsignalen 
blir således stor. 

För att givaren skall få goda dynamiska 
egenskaper bör töjningen koncentreras till 
de ytor där trådtöjningsgivarna är klistra
de. Om den totala deformeringen hålls nere 
blir fjädringskonstanten för konstruktionen 
stor. Om samtidigt massan hos rörliga de
lar hålls nere, blir givarkonstruktionens 
egenfrekvens hög, vilket är fördelaktigt vid 
mätning av snabba förlopp. 

Töjningsgivarna har ett visst temperatur
beroende, orsakat bl a av att mätelementet 
och motståndstråden har olika längdutvidg
ningskoefficient. Om man använder minst 
fyra töjningsgivare och om dessa är lika 
och limmade på samma material, kommer 
de resistansändringar som orsakas av 
temperaturändringar att vara lika stora. 
Eftersom töjningsgivarna är bryggkopplade 
kommer bryggans balans inte att ändras. 

I fig 1 visas schematiskt hur en kraftgi-
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Fig 1. al Schematisk skiss av mätgi 
vare med ringformat mätelement . bl 
diagram över kraftfördelningen och 
bryggkoppling av töjningsgivarna . 

Anslutningskabel 

Gönga tör mekanisk 
anslutning 

O-ring 

Trådtöjningsgivarei 

fyra axieUt och 
fyra tangentiellt 

Fig 2. Principskiss av stav-kraftgi
vare för mätning av drag- och tryck
kraft. 

Mötelement med 
töjningsgivore 

Fig 3. Kraftgivare med korsformat 
böjfjäderelement. 



vare enligt ovan angivna principer är upp
byggd. I denna givare används ett ringfor
mat mätelement. Detta kan även vara stav
format, i vilket fall två töjningsgivare lim
mas i axiell led och utsätts för full töjning. 
Två töjningsgivare limmas i tangentiell led 
och utsätts genom tvärkontraktionen för en 
töjning som är -0,3 X axiella töjningen. 
Denna typ av mätelement används i kraft
givare för mätning av stora krafter samt i 
lastceller. 

Fig 4. Principskiss av lastcell. 

Fig 5. Principskiss av tryckgivare. 
monterad i rörledning. 

Övorbelostningssk)dd 

Fig 6. Accelerometer med två 'sepa
rata mätsystem. 

För att mätnoggrannheten skall bli bätt
re använder man för de större 'mätområde
na åtta töjningsgivare (fyra limmade axiellt 
och fyra limmade tangentiellt). Detta med
för bl a att inverkan av sidkrafter och ex
centrisk belastning minskar. En kraftgivare 
som är uppbyggd på detta sätt visas ifig 2. 

I kraftgivare för mätning av små krafter 
används ett korsformat böjfjäderelement, 
på vilket de fyra töjningsgivarna limmats, 
se fig 3. Töjningsgivarna avkänner här de 
böjpåkänningar som uppstår i mätele
mentet. Tack vare den symmetriska kon
struktionen och ett sidstyvande membran 
reduceras inverkan av sidkraften i hög 
grad. Givaren är försedd med mekaniska 
stopp, vilka fungerar som skydd mot över
belastning. 

LASTCELLER 
Lastcellerna är avsedda enbart för mätning 
av tryck krafter och används i första hand 
vid elektronisk vägning. Mätelementen kan 
vara utformade på olika sätt. De lastceller 
Bofors tillverkar har märklaster från 0,5 
ton upp till 200 ton och är alla uppbyggda 
av stavformade mätelement. 

Den lastcell som visas schematiskt ifig 4 
har ett cylindriskt element, som nertill är 
utformat som en platta med gängade hål 
för monteringen. Fyra eller åtta töjningsgi
vare är limmade på elementet och ansluts 
elek.triskt till ett kontaktdon i givarhuset. 

Lastcellen belastas via en kulled, vilket 
gör att man alltid får en jämn töjningsför
delning. Vidare får man på detta sätt en 
stor, plan belastningsyta, och en viss avvi
kelse i planparallelliteten mellan press
planen kan accepteras. 

TRYCKGIVARE 
De tryckgivare som beskrivs här är avseq
da för mätning av statiska och dynamiska 
gas- och vätsketryck. Givaren skall kunna 
monteras i ett trycksystem utan att inkräk
ta . alltför mycket på systemets volym; den 
skall alltså ha så små dimensioner som 
möjligt. Vidare måste givaren ha hög egen
frekvens om resultatet skall bli korrekt vid 
mätning av snabba tryckstötar. 

Det är emellertid inte enbart tryckgi
varens egenfrekvens och "skadliga" volym 
som bestämmer hur höga frekvenser man 
kan mäta utan att det uppträder amplitud
fel. Den kanal som leder trycket från syste
met fram till tryckgivaren kan också påver
ka frekvensgången. En lång och smal kanal 
har en dämpande inverkan på snabba 
tryckstötar och kan dessutom ge upphov 
till störande svängningar. Kanalen bör där
för göras så kort och bred som möjligt. 

Ett exempel på hur en tryckgivare kan 
vara uppbyggd visas i fig 5. Det är en gi
vare av s k dubbelcylindertyp, dvs den 
tryckkännande delen består av två tunn
väggiga cylindrar. Den inre cylindern är 
koncentriskt placerad i den yttre och cy
lindrarna är så förbundna att den yttre får 
inre övertryck (positiv töjning) och den inre 
får yttre övertryck (negativ töjning). På 
dessa cylindrar är fyra trådtöjningsgivare 
klistrade i tangentiell led, två på den yttre 
och två på den inre cylindern. Maximal 
obalans erhålls därför i bryggan, som även 
blir temperaturkompenserad. Genom att 
givarna klistrats på diametralt m9tsatta 
sidor kompenseras de accelerationskrafter 

som verkar vinkelrätt mot tryckgivarens 
längdaxel. Eftersom innercylindern fyller 
större delen av yttercylinderns hålrum blir 
den "skadliga" volymen liten. Tryckgi
varens egenfrekvens är 5 - 20 kHz, bero
ende på mätområde. 

ACCELEROMETRAR 
I en accelerometer med töjningsgivare låter 
man accelerationskraften åstadkomma töj
ningar i ett på lämpligt sätt utformat mät
element. Den accelerometer som visas i fig 
6 har två av varandra helt oberoende mät
system, som möjliggör samtidig mätning av 
två mot varandra vinkelräta acceleratiop.er. 
Varje mätsystem består av två bladfjädrar, 
som är fastsatta i givarhusets centrum. 
Fjäderändarna är belastade med tyngder. 
Vid acceleration i mätriktningen böjs fjä
dern och de därvid uppkomna töjningarna 
avkänns med resistiva töjningsgivare. Vid 
accelerationer 90 0 mot mätriktningen böjs 
inte fjädern och utsignalen är noll. Däremot 
kommer det andra mätsystemet att ge full 
utsignal. Givarhuset är fyllt med silikonolja 
som dämpar de egensvängningar som kan 
uppstå i mätsystemen. 

En fördel med de accelerometrar som är 
baserade på resistiva töjningsgivare är att 
man med dessa kan mäta även statiska och 
därmed också ' mycket långsamma accelera
tioner. 

LÄGESGIVARE 
I de lägesgivare som beskrivs i det följande 
används en differentialtransformator, se fig 
7. Den består aven bobin med primärlind
ning och två sekundärlindningar samt en i 
bobinen förskjutbar kärna. Pnmärlindning
en matas med en växelspänning' med 
lämplig frekvens och storlek. De båda se
kundärlindningarna är hopkopplade på 
sådant sätt att utspänningarna från lind
ningarna är 180 o fasförskjutna i förhållan
de till varandra. När kärnan ligger i sym
metriläge blir spänningarna över de båda 
sekundärlindningarna lika stora, och ef
tersom de ligger i motfas blir den resulte
rande utspänningen noll. ' 

När kärnan förskjuts från symmetriläget 
ökar utspänningen från den ena sekundär
lindningen, medan spänningen från den 
andra lindningen minskar. Om transforma
torn och kärnan ges lämpliga dimensioner 
ökar den resulterande utspänningen linjärt 
med kärnans förskjutning. 

Från difTerentialtransformatorn erhålls 
således en växel spänning, vars amplitud är 
proportionell mot storleken av:kärnans för
skjutning från symmetriläget och vars fas
läge relativt matningsspänningen anger 
riktningen av förskjutningen. I många fall , 
t ex i servosystem, kan man direkt utnyttja 
växelspänningen från difTerentialtransfor
matorn. Vid de mätningar där mätvärdena 
skall registreras vill man ha en likspänning 
som ändras linjärt med den uppmätta 
storheten. Om utsignalen från difTe
rentialtransformatorn är tillräckligt stor 
kan man likrikta spänningen med dioder i 
en koppling som ger en faskänslig 
likriktning, sefig 8. 

Det finns också lägesgivare med difTe
rentialtransformator som används i kom
bination med bärfrekvensförstärkare. För 
att dessa givare skall kunna behandlas på~ 
samma sätt som en bryggkopplad resistiv "-
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Inspöming 

Utspänning 

Utspänning (I!ftl!r faskönslig likriktare) 

+ 

+ Kärnans 
------------------~~------_r--------~~ l~e 

Linjärt mätområde 

Fig 7. Principskiss av differentialtransformator för lägesgivare samt utspänningen 
som funktion av kärnans läge. 

Fig 8. Exempel på koppling som ger 
faskänslig likriktning. 

mätgivare är de utforda så, att de två se
kundärlindningarna tillsammans med två 
inbyggda fasta motstånd bildar en heIbryg
ga. Eftersom sekundärlindningarna består 
av ett fåtal varv motståndstråd är resistan
sen mycket större än induktansen. 

Tack vare denna uppbyggnad är det 
möjligt att använda samma kalibreringsme
toder som för resistiva mätgivare. Givaren 
kan kalibreras oavsett vilket läge kärnan 
har inom det nominella mätområdet. 

Ytterligare en variant är den typ av lä
gesgivare, som utom differentialtransfor
matorn har inbyggda elektronikkretsar, vil
ka gör det möjligt att mata givaren med lik
spänning. Likspänningen omvandlas i gi
varen till en växelspänning for matning av 
transformatorns primärlindning. Utspän
ningen från sekundärlindningarna likriktas 
med inbyggda dioder, varvid en utsignal 
erhålls, som kan matas direkt till ett indike
rande eller registrerande instrument. 

PERIODISKA LÄGESGIVARE 
De ovan beskrivna lägesgivarna, som är 
baserade på linjära differentialtransforma
torer, kan användas for mätning av 'fOr
skjutningar från delar aven millimeter upp 
till 100 mm. 

En annan givarkonstruktion for nog
grann mätning av läges ändringar på upp till 
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Växelspämingens . 
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i 
Efter faskänslig 
detektor 

flera meter visas i fig 9. Ä ven denna givare 
består aven differentialtransformator. I 
stället for en rörlig kärna används emeller
tid här en serie kärnor, som ligger i ett rör, 
längs vilket transformatorn kan fOrskjutas. 
Alla kärnor har samma längd, men varan
nan kärna är av magnetiskt ledande mate
rial och varannan av magnetiskt oledande 
material. , Givaren är dimensionerad for 
anslutning till en bärfrekvensforstärkare 
och matas med I V, 5 000 Hz. 

Om transformatorn fOrskjuts längs röret 
med kärnorna kommer amplitudens topp
värde hos den resulterande växelspänning
en på sekundärsidan att variera periodiskt 
med forskjutningen. Signalen forstärks och 
likriktas i bärfrekvensförstärkaren, på vars 
utgång erhålls en likspänning som varierar 
sinusformat med förskjutningen. Den rät
linjiga rörelsen ger således upphov till en 
periodiskt varierande utsignal. Vid re
gistreringen kan den totala avböjningen 
därfor göras betydligt större än vid re
gistrering med en linjär differentialtransfor
mator, och man får således större avläs
ningsnoggrannhet. 

KALIBRERING 
När man gjort en mätuppkoppling är det 
nödvändigt att kalibrera mätutslaget på det 
registrerande eller indikerande instru-

mentet. Den grundläggande kalibrerings
metoden innebär att mätgivaren belastas 
med noggrant kända krafter, varvid man 
direkt får sambandet mellan mätstorhet och 
mätutslag. 

En fordel med denna metod är att även' 
mätgivaren är inkluderad i kalibreringen. 
En nackdel är svårigheten att åstadkomma 
önskad kalibreringsbelastning av mätgi
varen, speciellt vid mätningar ute på fältet. 
Elektrisk kalibrering - som är det vanligas
te kalibreringsförfarandet - är betydligt 
enklare. 

För resistiva töjningsgivare kopplade i 
brygga är s k shuntkalibrering den mest till
lämpade metoden. Den innebär att ett pre
cisionsmotstånd kopplas in parallellt med 
till gren i bryggan, sefig 10. Därvid uppstår 
en obalans i bryggan, så att man får en ut
spänning från denna som är omvänt pro
portionell mot det inkopplade motståndets 
resistans. 

För sambandet mellan relativ resistans
ändring i bryggan, kalibreringsresistans och 
töjning hos mätgivaren gäller 
/::,. R/R = R/(R+RkaJ = g ~ E där R = 
töjningsgivarens resistans, R ka1 = kalibre
ringsmotståndets resistans, g = givarkon
stanten och ~ E = summatöjning (orsakad 
av mätstorheten). 

Före leverans av exempelvis en kraftgi
vare kalibreras denna genom att den belas
tas med noggrant kända krafter i steg från 
noll upp till kraftgivarens märklast. Kalib
reringsmotstånd av olika storlek kopplas in 
när kraftgivaren är obelastad och utspän
ningen avläses med digitalvoltrneter. 

Ur de erhållna värdena kan den mot ett 
visst kalibreringsmotstånd svarande kraften 
bestämmas. I det kalibreringsblad som ut
färdas for kraftgivaren anges minst två ka
libreringsvärden, som är bestämda på detta 
sätt. 

När en sådan kraftgivare används fOr 
mätning kan mätsystemet kalibreras elek
triskt genom att ett kalibreringsmotstånd 
kopplas in temporärt fore och/eller efter 
mätningen. 

TEMPERATURBEROENDE 
OCH 
TEMPERATURKOMPENSERING 
Som alltid är fallet med mätinstrument har 
temperaturen ett visst inflytande på mätgi
varens noggrannhet. Om en mätgivare ut
sätts fOr temperaturändringar påverkas dels 
mätgivarens känslighet, dels dess nollba
lans. 

Känslighetens temperaturberoende beror 
i fOrsta hand på att E-modulen for materia
let i mätelementet ändras. Om exempelvis 
en kraftgivare belastas med en viss kraft i 
rumstemperatur, erhålls vid temperaturök
ning en viss ökning av utspännin~.en, trots 
att belastningen är oforändrad. Okningen 
av utspänningen beror på att E-modulen 
for materialet minskar varfor töjningen 
ökar och därmed även utsignalen från gi
varen. 

Som tidigare nämnts fOrsöker man redu
cera nollpunktens temperaturberoende 
genom att använda en bryggkoppling med 
minst fyra töjningsgivare som har så lika 
värden som möjligt. 

Temperaturberoendet hos alla töjningsgi
vare som ingår i bryggan är emellertid inte 
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Fig 9 a) Principskiss av diffe
rentialtransformator med flera kärnor 
placerade i ett rör. längs vilket trans
formatorn kan förskjutas; b) utspän
ning före och c) efter faskänslig 
detektor. 

helt lika, varför bryggans noll balans blir 
temperaturberoende. Detta visar sig på så 
sätt att om en kraftgivare är obelastad och 
elektriskt nollbalanserad vid en viss tempe
ratur, så kommer en temperaturändring att 
medföra att en utspänning erhålls trots att 
kraftgivaren är obelastad. 

Temperaturberoendet är dock i allmän
het lågt. För mätgivare i standardutförande 
är känslighetens temperaturberoende vanli
gen 0,03 % av avläst utspänning re (stål) 
och 0,06 % av avläst utspänning r e 
(lättmetall). Nollpunktens temperaturbero
ende är 0,01 - 0,07 % av utspänningen vid 
nominell belastning r e. 

Vid mätningar av dynamiska förlopp 
och vid kortvariga mätningar har nollpunk
tens temperaturberoende inte så stor bety
delse, eftersom man då har en aktuell noll
nivå, till vilken mätutslag'et kan refereras. 
Vid långtidsmätningar är kravet på stabil 
nollpunkt större, eftersom man då i allmän
h:t inte harlmöjlighet att kontrollera nollni
van. 

Detsamm gäller för känslighetens 
temperaturbbroende. Om temperaturen 
ändras långsamt och man har möjlighet att 
mäta temp~raturen hos mätgivaren, kan 
man givetvis korrigera för känslig
hetsändringen. Vanligast är dock att man 
inför någon form av temperaturkompen
sering om man har särskilt höga krav på 
temperaturoberoende hos mätgivaren. Man 
kan då kompensera för enbart nollpunkts
ändringer eller känslighetsändringen eller 

'--också for båda samtidigt. Ovan angivna 
värden kan då reduceras till 0,003 %r e. 

MÄTAPPARA TUR 
De ~ätgivare som beskrivits ovan tillhör 
gruppen passiva givare. Denna typ av gi
vare måste anslutas till en apparatur som 
innehåller aggregat för spänningsmatning 
av givarbryggan, manöverorgan för nollba
lansering, känslighetsjustering och kalib
rering samt eventuellt förstärkare, så att 
man får en utspänning som är lämplig för 
indikering eller registrering. 

Mätgivare baserade på resistiva töjnings-

,----..!.{+ /)-----.., 

Baionseringgnotstånd 30 k 

E + 

R = töjningsgivorens resistans 

Rkal = kalibreringgnotståndels resistans 

Rl = anslulningskabelns resistans per ledare 

Fig 10. Kraftgivare med precisions
motstånd kopplade parallellt med en 
gren av bryggan . 

givare kan matas med likspänning eller 
växel spänning. Mätgivare baserade på en 
induktiv princip (exempelvis diffe
rentialtransformatorer) måste däremot 
matas med växelspänning. 

Sedan lång tid tillbaka har man inom 
mättekniken använt s k bärfrekvensförstär
kare som matar den anslutna mätgivaren 
med en växelspänning (1-25 kHz). Ut
spänningen från givaren förstärks och 
likriktas i en faskänslig krets, så att man på 
utgången får en likspänning som ändras i 
takt med den storhet som påverkar mätgi
varen. 

Om man använder en bärfrekvens kan 
man arbeta med växelspänningsförstärkare 
och på så sätt uppnå hög förstärkning och 
hög stabilitet till rimliga kostnader. Tidigare 
har det varit svårt att bygga stabila likspän-

Fig 11. En-kanals givarindikator. 

Fig 12. Mätsystem med utrymme för tre 
kanalenheter. 

ningsförstärkare till skälig kostnad och då 
var bärfrekvensförstärkaren ofta den enda 
acceptabla lösningen. Tack vare de utmärk
ta transistorer som nu kommit fram har det 
emellertid blivit lättare att bygga likspän
ningsförstärkare med goda data och till lågt 
pris. 

GIVARINDIKATORER 
Den givarindikator som visas i fig 11 är 
enkanalig. Den anslutna mätgivaren matas 
med stabiliserad likspänning, varför endast 
resistiva mätgivare kan komma i fråga . 
Utspänningen från mätgi'laren förstärks i 
en transistorbestyckad likspänningsförstär
kare med differentialingång. Förstärkning
en kan regleras inom området 50 - 200 ggr . 
Indikerande eller registrerande instrument 
kan anslutas till förstärkarutgången. Max 
utsignal är ± 4 V vid 2 mA. 

Vid mätning av statiska förlopp kan 
mätvärdet även indikeras med det inbyggda 
visarinstrumentet med 100 skaldelar. Fullt 
utslag erhålls vid 2 V utspänning från för-
stärkaren. . 

Givarindikatorn kan även användas för 
töjningsmätning med resistiva töjningsgi
vare. Om mätningen görs med endast en 
aktiv töjningsgivare med givarkonstanten 
= 2 och bryggspänningen 18 V erhålls fullt 
visarutslag för en töjning av ca l 0/00' Om 
man däremot använder två aktiva givare er
hålls fullt utslag för ca 0,5 %0 töjning. 

Givarindikatorn kan även erhållas med 
en elektronisk hållkrets. Därigenom är det 
möjligt att med visarinstrumentet indikera 
det största mätvärde som inträffar under ett 
dynamiskt mätförlopp. 

MÄTSYSTEM MED 
INSTICKSENHETER 
Man har vid Bofors även utvecklat ett 
komplett mätsystem för mätning av statis
ka och dynamiska förlopp med olika typer 
av m ätgi var'e , se fig 12. Systemet, som är 
uppbyggt med insticksenheter, består aven 
matningsenhet och tre alternativt sex 
kanalenheter. De sistnämnda finns i form 
av likströmsenhet utan förstärkare, lik
strömsenhet med förstärkare och i form av 
bärfrekvensenhet. 

I en likströmsenhet utan förstärkare 
kopplas signalen från givarbryggan direkt 
till utgången och registrering kan göras 
med t ex känsliga galvanometrar i en ljus. 
stråleoscillograf eller med en potentiometer
skrivare. 

I en likströmsenhet med förstärkare för
stärks signalen från mätgivaren 50 - 200 
ggr och man får en max utsignal av 3 V, 50 
mA. Denna signalnivå är tillräcklig för re
gistrering med snabba galvanometrar eller 
bandspelare. 

I bärfrekvensenheten matas den anslutna 
mätgivaren med en växelspänning 1-6 V, 
5000 Hz, varför såväl resistiva som induk
tiva givare kan användas. Enheten har hög 
förstärkning (max 4 000 ggr) och hög stabi
litet. Max utsignal är 2 V, 50 mA, vilket är 
tillräckligt för de flesta registrerande instru
ment. 

Eftersom mätsystemet är uppbyggt med 
utbytbara kanalenheter är det mycket flexi
belt. Man kan således för varje mätuppdrag 
sammanställa det mätsystem som passar 
bäst och som inte blir onödigt dyrbart. D 
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Automatisk mätområdes
väljare för digitala 
mätinstrument 
av fil kand LARS BERGSTEN, Lunds Tekniska Högskola 

På visarinstrumel'lt med logarit
misk skala kan man läsa av 
mätvärden med konstant avläs
ningsnoggrannhet inom ett 
mätområde som kan omfatta 
flera tiopotenser. I ett digitalt 
mätinstrument kan en automa
tisk mätområdesväljare 
(autorange) sägas vara en mot
svarighet till visarinstrumentens 
logaritmskala. En sådan väljare 
för en digital vakuummeter be
skrivs i denna artikel. 

DO På Fysiska Institutionen vid Lunds 
Tekniska Högskola har man konstruerat en 
vakuummeter med automatiskmätområdes
väljare och digital indikering. Som förebild 
får mätenheten har använts en digitalvolt
meter, medan mätområdesväljaren är en 
helt ny konstruktion. 

In 0---'" 

Nollställning 

MÄTOMRÅDESV ÄUARENS 
UPPBYGGNAD 
Mätområdesväljaren består av tre vippor 
ordnade i kedja så att &~ bildar en binär 
räknare. se fig l. Principschemat för en av 
de vi ppor som ingår i väljaren visas i fig 2. 
Vipporna kan givetvis konstrueras efter en 
praxis som var och en tillämpar, t ex med 
andra komponenter eller med integrerade 
kretsar. 

Varje tal i räknaren definierar ett mät
område. Om antalet vippor är n får man 
således 2" mätområden. Varje vippa driver 
ett relä, som är tillslaget om vippans utgång 
är "hög" (l) och frånslaget om vippans 
utgång är "låg'; (O). Reläkontakterna är 
kopplade enligt fig 3 och mätmotstånden 
kopplas in i den ordningsföljd som framgår 
av sanningstabellen ifig 4. 

Vid en negativ puls -på nollställningsleda
ren (fig l) inkopplas mät motstånd l , som 
ger mätområdet med den lägsta känslighe
ten. För varje negativ puls på ingången 

kopplas de övriga mätmotstånden in i 
nummerordning. För varje motstånd som 
kopplas in ökar känsligheten med en tiopo
tens. 

De olika mätområdena indikeras på ett 
extra sifferrör, som är så placerat på pane
len att man bekvämt kan läsa av det samti
digt som man läser av själva mätvärdet. En 
skiss av panelen på den vakuummeter som 
byggts vid LTH visas i fig 5. Röret får tio
talssiffran kan visa endast 1 eller O, medan 
rören får entals- och tiondelssiffrorna visar 
hela dekaden. Det maximala mätvärde som 
kan indikeras inom ett mätområde är såle
des 19,9. 

Sifferröret som anger mätområde styrs 
med en likadan reläkoppling som den i fig 
3. I princip kan anodspänningen till siffer
röret ledas direkt över reläerna och kato
derna kan kopplas till relä l. Vid ett sådant 
arrangemang uppträder emellertid pulser 
på 100 V i apparaturen, och dessa pulser 
kan skada mätkretsen och även orsaka feI-

Fig 1. Mätområdesväljaren är uppbyggd i form aven binär räknare'och med reläer för inkoppling av mätmotstånden'. 
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aktig triggning av väljaren. Det är därför 
bättre om man använder speciella drivtran
sistorer, som kopplas till katoderna; enbart 
styrströmmen till transistorerna tas då över 
reläerna. 

FUNKTIONEN HOS 
DIGITALA MÄTINSTRUMENT 
Den typ av analog-digitalomvandlare som 
används i vakuummetern visas schematiskt 
i fig 6. Det är en pulsbreddsmodulator som 
omvandlar en spänning U till en puls p, 
vars pulstid lp är proportionell mot U. 

Kretsen styrs av tidbasen Kl, som är 
"låg" när grind l är öppen. Spänningen U 
integreras då i integratorn. Denna spänning 
antas vara konstant under tiden 11 , varför 
tidsintegralen blir en rät linje vars lutning är 
proportionell mot U, seflg 7. Spänningen U 
integreras under hela tiden 11 och signalen I 
växer således linjärt under denna tid. 
Därefter öppnas grind 2, grind l stängs och 
en referensspänning Uref med motsatt po
laritet mot U integreras i integratorn. · Sig
nalen I avtar då konstant och når efter ti
den lp nollnivå, varvid komparatorn skiftar 
nivå och integreringen avslutas. När Kl 
åter blir "låg" börjar spänningen U att inte
greras på nytt. Pulsen p differentieras i en 
pulsformande krets enligtfig 8. Uppgången 
hos pulsen p ger i denna krets upphov till en 
positiv puls, som nollställer räknarna, och 
nedgången hos pulsen p ger upphov till en 
negativ puls Tr (transfer) som "öppnar" 
minnet. Det tal som finns i räknarna vid 
tiden lp överförs därvid till minnet, och ef
tersom oscillatorn arbetar med konstant 
frekvens blir detta tal proportionellt mot lp 

och således även mot U. 

TRIGGNING AV V ÄUAREN 
A v diagrammet i fig 7 framgår att 
"nedtriggningen" måste fullbordas under 
tiden 12 om signalen I skall nå nollnivå. Om 
spänningen U är för stor får signalerna det 
utseende som visas i fig 9. I en krets enligt 
fig 10 utnyttjas det -förhållandet att utsig
nalen K från komparatorn är "låg" när Kl 
skiftar från "hög" till "låg" och därvid ger 
en negativ puls för nollställning av vippor
na. (Mätområdet med den lägsta känslighe-

+2SV 

L-----~~~----------__o-6V 

T 180 P I 
L----------'~---_ooIn 

Fig 2. Principschema för en av räknarens vippor. 

Anslutes till 
mätmotstånd (indikator) 

2 3 4 5 

,'-'
I 
I 
1-- . _ . __ o . _ . - . j 

Ti II mötkrets 
(drivspänning 
tör indikator) 

Relö1 ' 

Relö 2 

Relö3: 

Fig 3 . Kopplingen av reläkontakterna. 

Fig 5. Skiss av frontpanelen på den 
vakuummeter vilken mätområdes
väljaren ingår. 

R 
V o---C::J---I Grind 

Grind 

Mqtmot
stand 

... 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Relä 
1 2 3 
O O O 
1 O O 
O 1 O 
1 1 O 
O O 1 
1 O 1 

O 1 1 
1 1 1 

Fig 4. Sanningstabell , visande den 
ordning i vilken mätmotstånden är 
inkopplade. 

Mätvärde Mätområde 

Text på panel 

I >-=-----1 Kompa- K 
rator 

r-----+---op 

Klo-----------~~~ 

Fig 6. Blockschema över pulsbreddsmodulatorn ~ 
~ ____________________________ ~r 
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Kl 

ttl±t2~ c 
- t 

I 

t~ /' - t 

l'---__ A ____ P 

----L....C __ t 
Fig 7 . Förutsättningen för att sig 
nalen I skall nå nollnivå är att 
"nedtriggningen " fullbordas under 
tiden t 2 . 

Kl 

h-L..I._
t_'I...L_t_rl-'----'-C __ t 

I 

~ - t 

K 

h~ _____ t 
Fig 9. Om spänningen U är för hög 
fullbordas "nedtriggningen" inte un
der tiden t i. vilket innebär att signalen 
I inte når nollnivå . . 

Ko------t 

Kl<>-'j 

Fig 10. Krets som alstrar negativ puls 
för nollställning av vipporna. 

ten kopplas då in.) 
Vid övergång till mätområden med högre 

känslighet triggas väljaren ett steg i taget. I 
fig :} 1 visas en krets som direkt avkänner 
det tal som sifferrören indikerar. Utgången 
1(0) är "ansluten" till siffran O på röret för 
tiotalssiffran, 2(1) resp 2(0) är anslutna till 
ettan respektive nollan på röret för entals-
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+ 

p 

Fig 8 . Räkneenhet med pulsformande krets som ger nollställningspuls till räknarna 
och öppningspuls till minnet. 

+ y 

,~ 

3 (S)<>----i::}---!ca--(~I 
----------.., 

O I , I 
J.. I 

+ 

3(9)o---C:)....-*l----t-f 

+ 

2 (O)o---C:)....-*l----t-t 

+ 

2 (1)<>--C:J---llEt--+t 

+ 

1(O)o---Cl---te---trl 

siffran och 3(9) till nian på röret för deci
malsiffran. Om 1(0) och 2(1) eller 2(0) är 
"låga", dvs om motsvarande siffror lyser, 
är talet på sifferrören 1,9 eller lägre. Det är 
då möjligt att öka känsligheten med en tio
potens. Då kan talet emellertid bli 19,9 och 
det är således risk för att räknaren omedel
bart nollställs: F ör att detta skall undvikas 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
L_ 

----~In 

Klo-f I---+--' 

Fig 11. Logikkretsar som av
känner de tal som indikeras på . 
sifferrören. 

införs villkoret att 3(9) skall vara "hög", 
dvs det tal som rören indikerar skall vara 
1,8 eller lägre när väljaren skiftar till ett 
mätområde med högre känslighet. 

Man kan även sätta in ytterligare en 
transistor, som ansluts till 3(8), se fig 11. 
Talet måste då vara 1,7 eller lägre för att en 
insignal skall erhållas. D 



Aktiva RC-nät-en översikt 
av tekn lic DAG ÅKERBERG, KTH 

Aktiva RC-nät utgör en stimulerande kombination 
av elektronik och nätteori och i samband med ut
vecklingen av de integrerade komponenterna har 
aktiva RC -nät blivit en av de mest attraktiva och 
lovande grenarna inom nätteorin. Man ser möjlig
heter att tillverka små, tillförlitliga och vid mass
produktion billiga filter. 

Denna artikel är den första i en serie om fem 
som skrivits av tekn lic Dag Åkerberg och civilin
genjör Kåre Mossberg vid KTHs Institution för te
letransmissionsteori. Deras arbete om aktiva RC
nät har stötts ekonomiskt av Styrelsen för Teknisk 
Utveckling och Telefon AB L M Ericsson. 

UDK 621.372.54 
DO Teoretiskt sett täcker aktiva RC-nät alla överforingsfunktioner, 
som normalt realiseras med passiva RLC-nät. I praktiken är deras 
användning begränsat till ett frekvensområde som sträcker sig från O 
till 1 MHz. För integrerade linjära filter, som arbetar vid frekvenser 
över l MHz, måste helt andra metoder tillämpas, t ex sådana som 
bygger på resonanser hos kvartskristaller och piezoelektriska kera
miska plattor. 

Aktiva RC-filter är attraktiva därfår att de kan framställas i inte
grerat utforande. I en tid då inte bara enskilda kretsar utan hela sys
tem går mot en allt högre grad av integration är det viktigt att också 
filter i exempelvis kommunikationsutrustningar kan tillverkas enligt 
den nya tekniken. Spolfilter kan inte integreras. Det är nämligen 
mycket svårt att i t ex tunnfilmteknik framställa spolar med induk
tanser högre än några JLH. Men även for den som bygger filter med 
diskreta komponenter kan aktiva RC-filter i många fall vara att fore
dra framfår passiva RLC-filter. Man blir av med spolarna, som är de 
dyraste och minst ideala av R-, L - och C-komponenterna. Spolarnas 

a b 

:ff~'tfQ : 
jw c 

x 
x S=(j+ jw 

x 
(J" 

8t 1 x 

x 
.l( 

magnetiska koppling och känslighet får magnetiska fält kan vara 
besvärande vid känsliga mätningar eller i närheten av stora elektris
ka maskiner. I filter for frekvenser under l kHz blir spolarna dyra, 
utrymmeskrävande och tunga. Aktiva filter kan vidare enkelt göras 
varierbara. 

Aktiva RC-filter brusar mer än de passiva RLC-filtren beroende 
på att de i allmänhet är realiserade med en högre impedansnivå än de 
passiva. De kräver också driveffekt och aktiva komponenter, vilket 
medfår en extra kostnad. Förutom kostnaden är känsligheten för va
riationer hos egenskaperna hos de i filtren ingående passiva och akti
va komponenterna en väsentlig faktor i valet mellan aktiva R C-filter 
och passiva RLC-filter. Denna känslighet är i allmänhet större hos 
de aktiva filtren än hos de passiva. 

DET ÄR VIKTIGT ATT V ÄUA LÄMPLIG 
SYNTESMETOD 
Det finns många olika syntesmetoder får aktiva RC-nät. Området är 
till sin natur sådant att det är svårt att utan ingående studier och 
praktiska fårsök få ett sådant grepp om de olika metodernas for- och 
nackdelar att en meningsfylld klassificering och ett värderande val 
mellan olika syntesalternativ kan göras. 

För enkla aktiva RC-filter med Q-värden upp till 2 är det inte kri
tiskt vilken metod man använder. Man löder ihop sitt filter och det 
fungerar utmärkt. Å andra sidan är ännu ingen metod så utvecklad 
att man kan ersätta RLC-näten i branta bandpassfilter, på vilka det 
ställs höga krav på tolerans. Svårigheten stiger dessutom med ökan
de frekvens. I området mellan dessa ytterligheter är det dock nöd
vändigt att kritiskt välja metod. 

I fig 1 visas ett passivt bandpassfilter och två aktiva ekvivalenter. 
Det passiva filtret visas i a, en av de billigaste aktiva ekvivalenterna i 
b och en av de tekniskt sett bästa i c. I den här artikeln och den när- ~ 
mast följande skall ges hjälp till att får bestämda tillämpningar välja ,. 
en lämplig syntesmetod. 

1 

Fig l. I a) visas Öv~rst kretsschemat får ett passivt bandpassfilter och underst filtrets polkonfiguration. I b) och c) ges exempel på ak
tiva R C-filter ekvivalenta med det i a). 
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U 1 (S) Aktivt U~(S) U ,(s) Aktivt Aktivt Aktivt U2. (s) 
RC-n~ - Re.- nät Re-nät Rc-nät 

Fig 2. Principen for filterkonstruktion genom kaskadkoppling av andra ordningens isolerade länkar. 

FILTERBYGGE GENOM KASKADKOPPLING AV 
ANDRA ORDNINGENS BYGGBLOCK 
Den vanligaste metoden vid konstruktion av högre ordningens aktiva 
Re-filter består av fOljande tre steg: 
• Överföringsfunktionen faktoruppdelas i andra ordningens block . 
• Varje block realiseras i en länk. 
.• Länkarna kaskadkopplas med isolerande buffertar. 
Principen fOr faktoruppdelningen framgår av uttryck (l). 

Y"2(S) a nS /I + ·ao al zsz +alls + a lO 

U1(s) bms"'+ . bo bl2sz+ blls + blO 

aZ2 s: + {/~ ls + a20 

bz zs~ + bZI S + b20 

(l) 

Kaskadkopplingen av länkarna visas i fig 2. Ofta har dessa låg ut
gångsimpedans, som de i fig 1 b och 1 c, varvid separata buffertar inte 
behövs. 

Man gör uppdelningen i andra ordningens länkar, trots att det 
·finns flera utarbetade metoder att i en enda länk eller med en enda 
fOrstärkare realisera en godtycklig filterfunktion av godtyckligt grad
tal. Man har nämligen märkt att med ökande gradtal växer to
leranskravet snabbt på både passiva och aktiva komponenter 

-+....;;.;....._~ ___ -+-... er 

Wo 
Q = 2(fp 

U (5) 
. 2. 

-K 

Fig 3. Den allmänna överfOringsfunktionen for ett andra ordning
ens byggblock. 
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-lo,glH{jw)t 

Fig 4. Typiska toleranskrav fOr ett bandpassfilter. 

(motstånd och kondensatorer respektive transistorer, förstärkare 
o d).1 
I denna översikt skall således diskuteras olika metoder att realisera 

en andra ordningens överfOringsfunktion, dvs den minsta byggmodul 
vilken kaskadkopplad kan ge varje önskad filterfunktion (modulen 
forutsättes enkelt kunna modifieras for att ge specialfall med enkla 

. nollställen och poler). Sefig 3. De olika andragradsnäten kommer att 
jämfOras med avseende på deras känslighet fOr variationer hos akti
va och passiva komponenters egenskaper, med avseende på kompo
nentuppbåd m m. 

KÄNSLIGHETSMÅTT FÖR BESTÄMNING AV 
INVERKAN AV KOMPONENTERS 
EGENSKAPSVARIATIONER 
Ett vanligt känslighetsmått är 

S ' = . bin\' == !i,!ox 
x oln.:~ y x 

(2) 

vilket ger den relativa variationen i y orsakad av variationen ox divi
derad med den relativa variationen i x. 

För frekvensselektiva filter ges filterspecifikationen och tolerans
kraven i form av krav på överfOringsfunktionens HOw) absolutbe
lopp I HOw) I enligtfig 4. 

IEnligt vad författaren känner till är detta dock ännu inte till fullo utrett. Se vi
dare under rubriken "Finns det bättre sätt ... ?" i närmast följande artikel. 



s) II (j ,,:)1 relaterar således toleranskraven på !H(jw)! till tole
ransgränser fOr komponenten eller storheten x hos filtret. Denna stor
het är t ex en resistans eller en fOrstärkningsparameter. I filter som är 
uppbyggda av kaskadkopplade, isolerade länkar påverkar en viss 
storhet x endast en länk. DärfOr blir hela filtrets känslighet med av
seende på denna storhet x lika stor som den aktuella länkens känslig

het. Det räcker säl~des med att studera s:) HOw)1 fOr andra ordning
ens länkar. 

Om H(jw) = K · T(jw)/N(jw) så gäller att 
5.JHliu.'11 = S~f(1 + S.t(j .... ·)1 - s:~N(jW)1 

och fOr en andra ordningens länk enligtfig 3 kan man visa att 

(3) 

(4) 

och detta maximum uppträder vid w = w op om termen S": domine
rar och vid w = wop + up om Q ·S "'op dominerar. Motsvarande gäl-
lerfOrs,ITOw)1 x 

le 

För att man skall kunna göra ett värderande val mellan olika RC-
nät skall således fOr de olika metoderna S} och 5"w<I" beräknas fOr 
nollstälIen och poler, där x anger storheterna för de i näten ingående 
passiva och aktiva komponenterna. 

BESKRIVNING AV NÅGRA OLIKA 
SYNTESMETODER 
Närmast skall beskrivas några olika syntesmetoder med spännings-

Fig S. Poler och nollställen fOr ett passivt RC-nät av graden n 
och med genomgående jord. 

fOrstärkare, negativ impedansomvandlare och gyratorer som aktiva 
element. 

För att man skall kunna se möjligheter och begränsningar hos ak
tiva RC-nät måste man känna till egenskaperna hos passiva R C-nät 
och hos olika aktiva element. En viktig egenskap hos ett passivt RC
nät med genomgående jord är att det har sina poler på den negativa 
reella axeln, dvs att Q=w op!2(1pär begränsat till 1/2. Nollställena 
kan ligga i hela s-planet utom i sektorn!q>I~7r/n, där n är antalet kon
densatorer i nätet, sefig 5. Om filtret är ett enkelt stegnät är nollstäl
lena begränsade till den· negativ~ reella axeln. 

Fig 6. Exempel på fyrpolparametrar. 

11 
12 

U, tj th 
1, 12-

P,yrpol K - parame.tral~ 

2 

1 Re 3 

U, i [yl i U1 

U2 A (-Y3') 
= 

U, 
Y33 - A ("Y32) 

Fig 7. Vanlig struktur fOr aktiva RC-nät. Nätet är återkopplat via 
en jordad, ideal spänningsfOrstärkare. 

För branta, frekvensselektiva filter krävs att polernas Q-värden är 
höga, dvs att polerna lyfts ut i det komplexa s-planet nära jw-axeln. 
Man vill ha Q-värden på, säg 100 och högre. Detta åstadkommer 
man genom att RC-nätet på ett eller annat sätt återkopplas genom 
förstärkande element, t ex transistorer. Vid syntes arbetar man dock 
vanligen inte direkt med transistorer. För att få större överskådlighet 
och bättre systematik arbetar man i stället med närapå ideala aktiva 
block, vilka specificeras av sina fyrpolsparametrar, sefig 6. 

De vanligaste aktiva blocken är 
• spänningsfOrstärkaren 
• negativ impedansomvandlaren 

• gyratorn. 
Dessa skall nu behandlas i tur och ordning. 

Spänningsförstärkaren 
Den ideala spänningsförstärkaren har K-parametrarna 

[K] = [~ - I ~] (5) 

där fOrstärkningen U2/U l är lika med A, inimpedansen Zin = 00 och 
utimpedansen Zut=O. 

Vid flera av de vanligast förekommande RC-metoderna återkopp
las ett RC-nät via en (ideal) jordad spänningsfOrstärkare, se fig 7. ~ 

r+ 
Re II'IIC. Re 
[zf k c [Z]b !---o , 

I jU2 - I I .., 

U2. 
a 

Z 2.1 
b 

• Z 2.1 
-I, b 

k" z:2. zn "'r'" 

Fig 8. LinviIIs generella syntesmetod med negativ impedansom
vandlare. 

z - parametrar y - parame.trar 

ELEKTRONIK2 - 1970 63 



rör denna struktur finns generella syntesmetoder utvecklade. Be
roende på valet av förstärkningen A delas grundstrukturen upp i fyra 
del fall , som har olika egenskaper. Till exempel om och endast om A 
~ l förekommer inga negativa koefficienter framför RC-produkter
na i nämnarpolynomet, vilket, som framgår nedan, är väsentligt för 
nätets känslighet för variationer i de passiva komponenternas 
egenskaper (R och C). 

Negativ impedansomvandJaren 
Negativ impedansomvandlaren, NIC, byter antingen riktning på 
strömmen så att II =Kc '12 och kallas då INIC eller byter riktning på 
spänningen så att UI = -K v • U2 och kallas VNIC. K c och K v är de 
s k konversionskonstanterna, vilka båda är positiva. 

Negativ impedansomvandlarens K-parametrar har följande utse
ende: 

[K] [l O ] för INIC 
= O -I\c 

(6) 

[K] = r- KO il 0
1 

] l för VNIC. (7) 

Om en INIC t ex belastas med impedansen Z. så får den inimpe
dansen 

Zin = - :c = - Z om Kc = l (8) 

En av de vanligaste syntesmetoderna med negativ impedansom
vandlare är Linvills metod, se fig 8. Här bildas polerna genom att 
man subtråherar två R C-impedanser. 

Gyratom 
Gyratorn har K-parametrarna 

IKI = [~~(~I) ] (9) 

Fig 9. Principen för ersättning av ett RIC-filters spole med en kapa
citivt belastad gyrator. 

o..-
Re GYR Re 1---0 
[~]a 9,'92 [z] b i ulj I l I 

Ut 
-

(-Y~) . b . 9, U2 Z21 
- - a Zb U, 

Y22 + 9,92 11 

Fig 10. Gyratormetod lämpad främst för andra ordningens nät. 

där gl och g2 är de s k gyrationskonstanterna, vilka båda är positiva 
eller negativa. Om en gyrator belastas med en impedans Z. så får den 
inimpedansen 

Z in = _l -. = s · ..f..... om Z =_1_ (10) 
glg2Z glg~ se 

En gyrator belastad med en kondensator simulerar således en in
duktans. Därför .är den naturliga generella syntesmetoden med gyra-

a 

~ 
O<A~l 

2 t 
Al 

W
op 

::: 
mne.f Ua - mne.f -

U , S2 +S~e + ~e + ~~ (l-Al)] + m~ef Q Va2 c> 4Q2. _. 
a.,.l + (1-A1)ac. a: n/m C == EYf' 

b e w1 ,. 
1 

A& 

: I)~+~I : 
A2,>l op mne.f 

U2 mnef Vac..1 

= 
U t 2. Pme 1 1 ( )] 1 Q= s +S me+ne, -mf A2,-l + mne.f a + 1- (A,,-l) ac. a: n/m c,= ft/f 

C 

q;±lt I : -A< O 2 A 3 +1 
Wop = 

-s..& 3 mnef 
Ut mf ~Ie vac (A

3
+ 1)' = 2+ [1 1 '] Å 3 + 1 Ut S S me. + neo + mf + mne.f o 

Q= a + 1 +ac a :: n/m c..'" e/t 

d 2 
, 

-S-T[1+ l 1 ~Ier;tfil 
-A -+-CX) (JJop ,. mnef 4 

~ = . m A", : Vac..' 
U t S 2 

+ S [' + l + l (l + A f] + l Q= c>4Q2 
mneF a+l+~ 1nl. ne mf <II 

a = rym c:: e/f 1 + A", 

Fig Il. Andra ordningens pol-nät med jordad förstärkare I a) visas ett UG-nät med förstärkningen A =A ~ 1. I b) visas ett PF-nät med 
A =A2> l, i c) ett NF-nät med A = -A3 <O och i d) ett IG-nät med A. = -A4-+- 00 . 
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Tab l. Analys av uttryck för känslighet avseende nätet i tig 7 vid olika val av förstärkningen A. 

y-
x 

m 

n 

e 

f 

A 

a 
p 

a + ( I - A)ac Q - \Ve - I a + I + (I - A)ae 

I = _ -..2... -
a + I + (1 - A)ae Wc 

a+1 
= (I - A) 'Q'\Qc - I -

a + l + (I - A)ae 

(1 - A)ae - a + I + (I - A)ae = -(1 - A) 'Q'Wc 

- QA '\6C 

2. 1 Ra. 
S + S of + mR R er 

l 3 

, 
fJ..'oP 

-I 

-I 

-I 

-I 

O 

Fig 12. Polnät med hög negativ förstärkning fördelad i lokala återkopplingsslingor (DIG-nät). 

1 
_U_2 = __ ~~~-_S~~~,~m~f~~~-. __ _ 
UI S2+S[~e.+r1r-Klmfl+m~d 

c: 

Anmärkning 

n e 
a = m'c= -

I 

I I I 
21T = - + - + - (I - A) 

p me ne mi 

2 I 
w =--

ap mneJ 

vac 
Q = a + I + (I - A)ae 

K :> O 
C 

Q = 

= _1_ 
mne.f 

a = rym c = e/f 

Fig 13. Andra ordningens nät med negativ impedansomvandlare (NIC-nät). 

a 
n e 2. a,92 

Ut $2. 
~tT GYR [Jf Sl,92> O Wop = -- Q.f 

UI S2.+ S~ + 9,92- 1 , 2 ~"'92 
Q= 1 f e.f! 

c-=e/f nV'd,92,C' 

b 9, 

:::E~~~J Q"E 
2. B,81mn +1 

91' 92, > O Ut md Wop .-
mnef' -: 

Uj $2.+ sE 1 +_'_] + 8,92,mn+l 1/ 9192.mn + 1 .1{äC :rit me. m n e.f (la 
a:rvl'l'l e = e/p a + c 

Fig 14. Gyratornät. I a) visas hur en jordad spole ersätts med en kapacitivt belastad gyrator. I b) visas ett annat nät, som realiserats 
enligt tig, 10. 

~ig IS. Passivt RLC-nät ekvivalent till näten i tig II - 14 med avseende på polerna. 

2-
W op = Le 

Q := _1 .dL' 
R Ve: 
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Tab 2~ Ytterligare schematisering av analysresultatet i 6g 20. 
*Uppgifterna gäller med gyratorn realiserad enligt 6g 18f. 
**Förstärkningen kan göras lägre genom att den andra förstärkaren i fig 18c inte behöver kompenseras lika hårt som förstärkare i 

andra nät. Härigenom ökar den ekvivalenta bandbredden WI • 

KÄNSLIGHET 

Nät Passiva Råförstärkning Common mode Antal för-

komponenter F(jw) rejection stärkare 

ratio 

UG LAG HÖG HÖG l 

PF HÖG LAG LAG l 

NF LAG HÖG" LAG 2 

IG LAG HÖG - I 

NIC HÖG LAG LAG l 

GYR* LAG LAG LAG 2 

DIG LAG LAG - 3 

RLC LAG 

torer att i ett syntetiserat RLC-filter ersätta varje spole med en gyra
tor och en kondensator enligtfig 9. 

En annan metod som i stort sett endast kan användas för andra 
ordningens nät visas i fig 10. Man kan se metoden som att polerna 
. bildas genom summan aven RL-impedans och en R C-impedans. 

REALISERING OCH JÄMFÖRELSE A V ANDRA 
ORDNINGENS BYGGBLOCK 
Som nämnts skall här undersökas olika metoder att realisera en and
ra ordningens byggmodul, se tillbaka tillfig 3. Som första steg räcker 
det att söka realisera ett komplext polpar utan hänsyn till nollställe
na, ty, som visas nedan, kan varje nät som realiserar ett komplext 
pol par kompletteras .med ett godtyckligt beläget nollställespar, utan 
att polerna nämnvärt påverkas. Nio olika metoder har medtagits i 
jämförelsen, som görs ifig 11-15. Strukturen enligt den tidigare vi
sade fig 7 ger för olika val av förstärkningen A de varianter som 
visas i fig 11. Dessa benämns i tur och ordning "unity gain, UG", 
"positive feedback, PF", "negative feedback , NF" och "infinite gain, 
IG". Vidare har i fig 12 medtagits ett nät med tre förstärkare, ett s k 
"distributed infinite gain-nät, DIG-nät". Ifig 13 visas ett NIC-nät, i 
fig 14 ett par gyratornät och i fig 15 slutligen visas som jämförelse 
ett passivt RLC-nät. 

De i fig 11 - 15 visade näten har utan hänsyn till nollställenas lä
gen valts så enkla som möjligt för att de olika strukturerna i bildan
det av polerna tydligt skall framgå. 

EXEMPEL PÅ KÄNSLIGHETSANALYS 
Det är väsentligt att förstärkningen A i ett aktivt RC-nät, som är 
återkopplat via en jordad, ideal spänningsförstärkare (se tillbaka till 
fig 7), väljs riktig. För att demonstrera detta ges i tab 1 exempel på 
uttryck för känsijgheterna S;P och S~2QPvid x = m, n, eJ och A för 
det nät som ger UG- och PP-varianterna enligtfig 11 a och b. 

Av tabellen framgår att det endast är känsligheten i (fp som påver
kas av nätets dimensionering. Produkterna av känsligheterna med 
avseende på passiva och aktiva komponenters egenskaper är närapå 
konstant: S!:P . SA P = AQ2. Vidare framgår att för UG-varianten, 
dvs för A ~ l blir känsligheten med avseende på passiva kompo
nenters egenskaperlS;P 1< l. Däremot blir känsligheten med avseen
de på förstärkningen A stor för höga Q-värden,IS~P I >Q2. Kompo
nentspridningen blir också stor, a = l, c>4Q2. Om i stället A görs 
större än l, vilket är fallet för PF-varianten, så minskarIS~pl. Mini
mum är 2Q - l. Men samtidigt ökar alltså känsligheten med avseen-

66 .EL~KTRONIK2 -1970 

- - -

de på de passiva komponenternas egenskaper och komponentsprid
ningen minskar. Typiskt dimensioneringsexempel är då a = c = 1 
varvid 

A ~ 3, IS~"'~fl~QIIS~pl ~ 3Q . (Il) 

ALLMÄNNA SLUTSATSER BETRÄFFANDE 
.KÄNSLIGHETSANAL YS FÖR PASSIVA 
KOMPONENTER 
Vårt exempel visar att det man i en specifik realisering vinner beträf
fande lägre krav på de passiva komponenternas egenskaper får man 
betala med ökade krav på de aktivas. Detta är. genomgående vid ak
tiv R C-syntes. Betalningen sker emellertid i olika form vid olika syn
tesmetoder, vilket antyds längre fram i tab 2. Så kombinerar t ex 
DIG-nätet ifig 12 lägsta känslighet med avseende på passiva kom
ponenters egenskaper, S;P < l, med det lägsta kravet på den enskilda 
förstärkarens egenskaper som någon annan metod kan visa upp. 
Betalningen i fallet med DIG-nätet är tre förstärkare i stället för en 
och inte som i fallet med UG-nätet, vilket ställer högre krav på den 
enskilda förstärkaren. 

NF- och IG-näten ifig 11c och d har bådaIS':;::".e.r/< l. Man kan 
visa att IG- och UG-metoderna har samma grundstruktur, varför 
IG-nätet i fig 11 d har egenskaper som ligger mycket nära UG-nä
tets, t ex låg känslighet för passiva komponenters egenskaper. Det 
finns förstås många fler andra ordningens nät med en eller flera för
stärkare än vad som hittills visats. De medtagna varianterna get 
dock tillsammans med det längre fram visade exemplet på ett integre
rat filter en god bild av vilka olika möjligheter som står till buds för 
att bilda ett polpar med högt Q-värde. NIC-metoden visar sig ha 
samma grundstruktur som PF -metoden [l P och NI C-nätet i fig 13 
har egenskaper mycket liknande PF-nätets. Så gäller 

S::> 2Q - l, IS~~". e.rl= Q (12) 

Gyratormetoderna visar }äg känslighet med avseende på v~riatio
ner hos de passiva komponenternas egenskaper S ap och S'" ap ar" 1 • • gIn gIn 

och 1 respektive O och l för de två näten ifig 14 a och b. Detta gäller 
om gyratorn är realiserad som fig 18 f längre fram visar. Om 
gyratorn realiseras med genomgående jord enligt fig 18 g, fås på 
grund av balanseringsvillkoret känsligheter som överensstämmer 

ISitTror inom II hänvisar till litteraturförteckningen i slutet av artikeln. 



med NIC-nätens. Vad avser känsligheten fOr passiva komponenter 
är således UG-, NF-, IG-, Gyrator-, DIG-näten och det passiva 
RLC-nätet i fig 15 likvärda medan PF- och NIC-näten har högre 
känslighet. Kriteriet för låg känslighet för variationer hos R- och C
storheterna är dels att alla koefficienter framför de RC-produkter 
vars summa ger (J (eller wo) är positiva, dels att nätet inte har en 
"balanserad" struktur. 

u = O 
I =: O 

Fig 16. Tvåpolerna nuIlator och norator är mycket användbara i 
ekvivalenta scheman för aktiva komponenter. De uppträder aIltid 
parvis. I a) visas schemasymbolen för en nuIlator och i b) symbo
le,n för en norator. 

Fig 17. En ideal operationsförstärkare är ekvivalent med ett nul
lator-norator-par. 

a 

A=l 

c 

r 

ALLMÄNNA RESULTAT BETRÄFFANDE KÄNS
LIGHETSANALYS FÖR AKTIVA KOMPONENTER 

Det är svårare att göra en meningsfylld jämförelse meIlan olika näts 
noggrannhetskrav på de aktiva blocken än på de passiva. Det är 
meningslöst att värderande jämföra t ex gyratornätets krav på gyra- .... 
tionskonstanterna gl och g2 med UG-nätets krav på förstärkningen" 

log~ 

U :::: 'F(K U+-K U-) 
ut l 2: 

K, ' K2, ~ 1 
ro 

- -__ okompe.nse.rat 
...... .,( 

\ 
\ 
\ 
\ 
\109 w 

o~----------~-+ 

Fig 19. Den användbara modeIlen av !!n operationsförstärkare 
tar hänsyn till att förstärkaren har ändlig bandbredd, dvs den tar 
hänsyn till förstärkningsbandbreddsprodukten w,. Den redovisar 
också likspänningsförstärkningen Fo samt CMRR hos differentia
lingången. (För definition av U + och U -, se fig 17) 

b 

R 
A=l+~ 

R, 

9 =l , R2, 

Bala~sel'in9s -
VIII kor: 

Fig 18. Realisering av aktiva block med operationsfOrstärkare. Till höger om schemana visas nollator-norator-ekvivalenterna. Operations
fOrstärkarna antas ideala med a) A = 1, b) A> 1, c) A <O och d) A->- 00. I e visas en negativ impedansomvandlare typ INIC, i f) en gyrator 
vars utgång inte är jordad samt i g) en gyrator med genomgående jord. 
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A l = l, så länge man inte känner till hur känsliga gl' gz respektive 
Al är för parametervariationen hos de aktiva blockens primärele
ment, transistorerna, eller vet hur stort antal transistorer som ford
ras. 

För att kunna göra en jämförande analys måste man allt~å kunna 
beskriva samtliga block med samma storheter. Det är intetsägande 
att gå ned på kretsschemanivå eftersom det finns ett otal kretsar som 
realiserar en förstärkare eller ett NIC-nät; men samtidigt måste de 
storheter vi använder ha en direkt relation till de aktiva komponenter 
som är kommersiellt tillgängliga. 

Under arbetet vid institutionen har framkommit att från både teo
retisk och praktisk synpunkt en operationsförstärkare med difTe
rentialingång är en bra minsta gemensam nämnare till vilken de olika 
aktiva blocken kan relateras. Samtliga aktiva block kan nämligen 
realiseras med en eller ett par operationsförstärkare, se fram till fig 
18. 

För den som är intresserad av att djupare studera teorin för aktiva 
Re-nät bör två mycket användbara tvåpoler omnämnas, nämligen 
nullatorn och noratorn. 12] Den förra har strömstyrka och spänning 
lika med noll, den senare har däremot godtycklig strömstyrka och 
spänning, se fig 16. Ett nullator-norator-par utgör en ekvivalent till 
en ideal operationsförstärkare, fig 17. vilket ger nullator-norator
ekvivalenterna enligtfig 18. 

Passiva kO\l1I=>onenter 

Operationsförstärkarna har definierats av sin typiska likspän
ningsförstärkning Fo, förstärkningsbandbreddsprodukt W I och ändli
ga "common mode rejection ratio", CMRR enligtfig 17 och 19. 

För att kunna jämföra de olika metodernas krav på de aktiva 
komponenterna måste man beräkna känsligheterna för Fo och lt, se 
fig 19. där ~ är en matematisk storhet med vilken man karaktärise
rar egenskaperna hos en flytande, icke ideal differentialingång. I figu
ren ges sambandet mellan x och CMRR. Man måste vidare studera 
inverkan av att förstärkningsbandbreddsprodukten WI är ändlig. I 
fig 20 ges känsligheterna rör Fo, w I och". De angivna värdena är app
roximativa men dock signifikanta för de olika näten vid Q-värden 
större än omkring 5. Ytterligare schematisering ges i lab 2. Den som 
är intresserad av mer detaljerade resultat hänvisas till [l] i vilken ges 
en god insikt i vad de olika metoderna kräver i form av stabilitet och 
bandbredd av de aktiva komponenterna - särskilt om filtren byggs 
med små integrerade operationsförstärkare, t ex Philco's P A 7709 
med Fo = 45000 ggr, w/Or = 5 MHz, CMRR = 90 dB och ett 
pris av ca 10: - st vid inköp av 100 st. Men kraven på förstärkning, 
bandbredd m m kan i huvudsak direkt föras över på realiseringar 
med diskreta transistorer. 

I fig 21 visas ekvivalenter mellan nullator-norator-par och transis
torer. Här tas förstås inte hänsyn till de extra kretsar som i många 
fall behövs för att ge transistorerna nödvändig likströmsmatning. 

Aktiva komponente.r 

Nät Pol känslighet Amplitl.ld känsl. Pol käns I i 9 het Amplitudkänsl . Polkäns\ighet Amplitudkåos! Pol kän:'lig htt Amplitlld~ 

15:1 IS:op IHI 
IS~IIS~4 ISIHI\ma)( I S ap II S wopl IS1H1Ima>< IS~I IS~~ Isl~llmJ)( I Sx \max 

CA) f o w lOl W1 W1 ~ 

UG 1 0.5 0.5' Q 
2Q~ Q - QWop Q · a.wQP 20.2- 2Q· Q -- - 2.Q '- -
Fo Fo W1 (.1,)1 

PF Q 0.5 1 . Q 9Q - 9 .a - 4 .5Wop 4.5 . a:op 2.Q - 2'0. 
Fo to OJ, I 

NF 1 0.5 0.5' Q 
9Q2 4.5Q2 1 Q 9 Q3UJop4.s~ 9Q2.. Qwop 0.5 0.5' o. 
Fo ~ 4.5Q· F. -

o 
w1 W. w, 

16 1 0.5 0.5 . Q 
2Q2. - 2Q .it - QUJop Q . Qwop - - -
Fo Fo 

001 w. 

NIe.. Q 0.5 1 Q 7Q 0.5 
7 Q Qwop 3.5Wop 35 . Qwop Q - 1 . Q - Fo 

. 
Fo ~ w, w, . .UJ. 

"* 1 0.5 0.5' Q 
2.Q 2.. Q wor 1 · Qwop 2.Q 2..Q GYR Ta - - - -

Fo (.U1 (.01 

016- 1 0.5 0.5' Q 
Q 0.5 

1 ~ 
QW~ O.5Wop l · QWop -

Fa 
-- - -
Fo Fo W. w1 (.01 

R Le.. 1 0.5 - - - - - - - - - -

Fig 20. Känsligheten hos olika andra ordningens nät med avseende på egenskaperna hos aktiva och passiva komponenter. För de
finitioner av Fo, W I och H, se tig 17 och 19. 

*Uppgifterna gäller för en gyrator realiserad enligt tig ISf. Om den i stället realiseras med genomgående jord enligt tig ISg fås på grund av 
balanseringsvillkoret känsligheter som närapå överensstämmer med NIC-nätets. 

a b 

2. 2. 
2. 

Fig 21. Realisering av nullator-norator-par med ideala transistorer. En nullator och en norator i serie verkar tillsammans som en oändlig im
pedans och kan utan inverkan läggas in på lämpliga ställen i ett nät så att en transistorrealisering är möjlig. 
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DE TEORETISKA JÄMFÖRELSERNA 
BEKRÄFTAS AV PRAKTISKA FÖRSÖK 
Vid institutionen har får att prova den matematiska modellen för en 
operationsförstärkare inverkan av förstärkarparametrarna uppmätts 
för ett flertal nät. Mätningarna har skett för polfrekvenserna 1kHz 
och 10 kHz och får olika Q-värden: 7, 50 och 220. Förstärkarna har 
isolerats termiskt från RC-nätet och värmts upp 30 °C över rums
temperatur. De härvid observerade ändringarna i polfrekvens, W op, 

och dämpning, Up redovisas i fig 22a och b. I de nät som endast 
behöver I en förstärkare har genomgående samma förstärkare an
vänts. För att man skulle kunna jämföra mätresultaten med de gjor
da teoretiska jämfårelserna har Fo och W1 samt deras ändringar med 
temperaturen uppmätts får de använda förstärkarna och värdena 
har satts in i känslighetsuttrycken ifig 20. 

Det visar sig att i ändringen av polfrekvens dominerar bidraget 
från S::; f P, vilket stämmer väl överens med de i fig 22a redovisade, 
uppmätta värdena. Känsligheten ökar med ökad polfrekvens och är 
vad beträtTar PF-, NIC-, DIG- och gyratornäten oberoende av Q
värdet. UG- och IG-näten är som väntat känsligare än de övriga och 
skillnaden accentueras får höga Q-värden. 

F ör dämpningen u P stämde den uppmätta ändringen inte särskilt 
väl överens med den beräknade. De uppmätta värdena blev större 
men behöll i stort sett samma inbördes proportioner som känslighe
terna i fig 20. Känsligheten ökar får ökande polfrekvens och Q-vär
de. UG- och IG-näten är känsligare än de övriga. Det bör påpekas 
att inverkan av "common mode rejection ratio" inte har kunnat be
räknas då det har varit svårigheter att bestämma K. Detta kan vara 
en förklaring till avvikelserna mellan uppmätta och beräknade värden. 

Inverkan aven flytande, icke ideal ditTerentialingång hos förstär
karna har inte tidigare behandlats i litteraturen. Då CMRR bör vara 
starkt beroende av temperaturändringar bör nät med flytande får
stärkaringångar vara känsligare än nät med jordade ingångar ifall 
näten i övrigt har samma känslighet. Som tidigare nämnts har UG
och IG-metoderna samma grundstruktur för realisering av polerna. 
Ekvivalensen framgår direkt av nullator-norator-ekvivalenterna en
ligt fig 23. Enda skillnaden är att näten är jordade i olika punkter. 
UG- och IG-näten har alltså samma känslighet vad avser Fo och wl' 
men det senare är oberoende av CMRR. Gyrator- och DIG-näten 
har också inbördes lika egenskaper utom vad avser CMRR. 

Förstärkarna utsattes för temperaturchocker varvid känslig
hetsändringen får UG-nätet blev mycket stor, för IG-nätet måttlig, 
för gyrator-nätet liten och för DIG-nätet mycket liten. Resultatet 
stämmer väl med den inverkan av K som angivits i fig 20. Mätning
arna enligt fig 22a och b, vilka utförts så att temperaturen hunnit 
stabilisera sig i förstärkarna gav dock inget belägg får att nät med 
flytande ditTerentialingång skulle ha större känslighet. 

Näten med flytande ditTerentialingång .är också känsligare än 
andra nät med avseende på strökapacitanser och ingångsimpedanser 
på förstärkaringången. Det framgår tydligt av tig 22 e att mätt u P 

ligger långt över dimensionerat värde får UG- och gyratornäten. Vid 
försöken var nätens impedansnivå 10 kIl och strökapacitanserna 30 
pF. 

De praktiska försöken visar också att UG- och IG-näten endast 
bör användas vid Q< 10. Anledningen är den stora komponent
spridningen (e > 4Q2, se tillbaka tillfig 11). Kondensatorer med höga 
kapacitanser och små fårlustfaktorer kan inte göras i rimliga dimen
sioner. Kondensatorer med små kapacitans er är å andra sidan käns
liga med avseende på strökapacitanser och läckresistanser. PF- och 
NIC-näten bör inte användas vid Q> 50 på grund av nätens käns
lighet för variationer hos de passiva komponenternas egenskaper. 
Gyrator- och DIG-näten erbjöd inga svårigheter vid Q-värden upp 
till 220. 

Ytterligare en väsentlig faktor vid val av nät är möjligheten att 
enkelt trimma dämpningen u P och polfrekvensen W op - helst obero
ende av varandra. Nät med samma storleksordning på komponent
värdena och nät som enkelt kan kompletteras med nollstälien är att 
föredra. Praktiska synpunkter på detta lämnas i en följande artikeL 

D 

a 
~<? 

• flo == 1kHz 

Q • fo ,.. la kHz 

220 

50 ~~PI ~~NIC~ 
7 

~g~@ ~Wop% 
~ 
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2.2.0 

50 
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-0.3 -3 ---10 -30 -100 -l 

c 
~ er Q -

Z20 

~~ ~ 2.18% 
50 

~ . ~ 
'.:"'- -. 

7 

~~~~ A<Tp% 
-.. 

- 50 o so 100 

Fig 22. Resultat av försök utförda vid KTH. I a) och b) visas 
ändringar i polfrekvens och dämpning hos olika nät som funktion 
av Q då förstärkarnas temperatur höjs 30 °C. I c) redovisas avvi
kelser från dimensionerat op orsakade av strökapacitanser och 
andra ofullkomligheter hos näten. 

a b 

Fig 23. Nullator-norator-ekvivalenter till a) UG-nät och b) IG-nät. 
Ekvivalenterna har Samma struktur. De är endast jordade i olika 
punkter. • . 
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nya produkter 
mätinstrument 

Mätnyheter från Johan Lagercrantz 
Johan Lagercrantz KB har fått ett ---~-"._---------
antal nytillskott till sitt sortiment 
av mätutrustn ingar: 
• General Radio typ 1790 är en 
datorstyrd provningsutrustning 
för logiska enheter. fig 1. Dessa 
kan vara enkla digitala steg. inte
grerade kretsar. kretskort eller 
hela instrument. 

Typ 1790 accepterar kretsar 
med upp till 96 ingångar och 
144 utgångar; den gör 1 000 till 
4 000 testerl sek och ger flera 
möjligheter till utläsning av data. 
Felaktiga komponenter. kortslut
ningar. avbrott m m detekteras. 
"GOINO Go "-test eller komplett 
diagnostisk analys kan utföras. 
• Texscan Corp utvidgar sitt 
svepgeneratorprogram med en 
ny serie. Den omfattar tre gene
ratorer inom området 2 MHz -
2 GHz. 

RS-50. fig 2. kan kontinuerligt 
svepa frekvensområdet 2 - 500 
MHz. Start- och stoppfrekvens 
ställes in separat och avläses på 
en linjalskala med 2 % noggrann
het. Ett delintervall kan identifie
ras med hjälp av två puls mar
keringar. Delintervallet kan ex
panderas under ·alternerande 
svepcyklar så att hela svepinter
vallet och delintervallet kan stu
deras samtidigt. 

Frekvensidentifiering kan ske 
med upp till sex kristallstyrda 
markeringsoscillatorer och en 
inbyggd kalibrerad pulsmar
keringsenhet. kontinuerligt in
ställbar inom hela området. 

Utspänningen är 1 V över 50 
U och den kan dämpas 70 dB i 1 
dB-steg och 10 dB kontinuerligt . 

Svepfrekvensen kan varieras 
mellan 0.01 Hz och 100 Hz. En 
inbyggd detektor med logarit
misk förstärkare med över 40 dB 
dynamik relativt utspänningen 
finns. Dessutom kan generatorn 
amplitudmoduleras. 
• Feedback Ltd . England. har 
utvecklat en ny helt trans is
torbestyckad. prisbillig funktions
generator för frekvensområdet 
0.008 Hz - 1.2 MHz. typ TWG 
501 . se tig 3. 

Frekvensinställningen sker i 
åtta överlappande områden. 
Oscilhitorn kan även spännings
styras inom områdena med 
O -15 V likspänning. 

Instrumentet har en överbe
lastningsskyddad utgångsförstär
kare som lämnar 20 V (topp-

Fig 1. General Radios datorstyda utrustning för provning av integrerade 
kretsar. kretskort m m. 

topp). 20 mA med valfri kurv
form : sinus-o fyrkant- eller 
triangelvåg. Kurvformerna finns 
dessutom tillgängliga via separa
ta uttag med 2 V (topp-topp) 
över 1 ku. Dessutom finns ut
gång för synkpuls och 
"snabbfyrkant". stigtid 15 ns. 
Nät- eller batteridrift. 
• En ny skrivare med bra system
egenskaper har utvecklats av 
General Radio ; typ 1522. se tig 
4. Den är av potentiometertyp. 
men använder en linjär pennmo
.tor med skrivhastigheten 65 
tum/ sek. Skrivaren är program
merbar såväl för interna som 
externa funktioner. Inga me
kaniska transmissioner finns. 
Pappershastigheten kan varieras 
i 18 steg. All styrlogik är bestyc
kad med integrerade kretsar. 

Distributör är Johan La
gercrantz KB . Box 314. 171 03 
Solna 3 . 

Fig 3. Feedbacks prisbilliga funk
tionsgenerator. 

Fig 4. Potentiometerskrivare typ 
1522 från General Radio. Skriv
hastighet 65 tum/ sek. 

Lågbrusig förstärkare med hög förstärkning 
Förförstärkaren modell 113 från 
PAR. Princeton Applied Re
search Corp. är en lågbrusig för
stärkare med hög förstärkning för 
signaler med frekvenser från noll 
till 300 kHz. Typiskt brustal. vid 
10Hz och källimpedansen 2 Mil. 
är max 0.3 dB. Vid 1 kHzoch käll-
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impedansen 1 Mil är brustalet 
max 0 .2 dB . 

Förstärkningen kan varieras 
från 10 ggr till 10 000 ggr i ste
gen 1 - 2 - 5 och mellan stegen 
kontinuerl igt är den varierbar. 
Typisk distorsion är. mindre än 
0.Q1 %. 

Förstärkaren har enkel ingång 
och balanserad differentialin
gång. PAR-förstärkaren 113 kan 
matas antingen från nätet eller 
av laddningsbara NiCd-batterier. 

Svensk representant: Telein
strument AB. Box 14. 162 11 
Vällingby. 

Nyheter från 
Hewlett-Packard 

Modell 4440B är beteckningen 
på en ny dekadkondensator från 
Hewlett-Packard. se tig 1. Kapa
citansområdet Sträcker sig från 
40 pF till 1.2 JJF och noggrann
heten är ±0.25 % + 3 pF± . Om 
man ser till det breda täck
ningsområdet får noggrannheten 
betecknas som hög. Därför kan 
4440B med fördel användas 
som kapacitansstandard i kalib
reringslaboratorier. vid brygg
mätningar etc. Kapacitansinställ
ningen sker med fyra dekad
omkopplare i steg om 100 pF 
och dessutom finns en finjus
tering för området mellan 100 
pF-stegen. Denna finjustering 
har upplösningen 1 pF. Keramis
ka kondensatorer med silverbe
lägg använ9s genomgående i 
den dubbelskärmade enheten. 
• Hewlett-Packards nya digi
talvoltmeter. modell 3462A. tig 
2. har i det närmaste oändlig 
ingångsresistans - 10'0 Il. Det 
gör att voltmetern kan använ
das för mätning på sådana svår
mätta utrustningar som stan
dardceller. lastce!ler och hög
impediva givare. 

Spänningsområdena för 
3462A är 1. 10. 100 och' 1 000 
V. OmrådesomKopplingen kan 
ske antingen manuellt. automa
tiskt eller fjärrstyrt. På de högsta 
områdena är inimpedansen 10 
MU 1140pF. 

Tack vare den höga noggrann
heten. ± 0 .004 % av indikerat 
värde ±0.0002 % av fullskaIe
värdet) .. kan den nya voltmetern 
användas vid kalibrering av ex
empelvis lik~pänningsnormaler. 
Den nämnda noggrannheten är 
specificerad för 90 dag'ar och 
temperaturen 20 -30°C. 

3462A har 6 siffrors indi
kering plus en sjunde siffra som 
medger 20 % överskridande på 
samtliga mätområden. Upplös
ningen på t ex 1 V-området är 1 
}N. 

3462A har BCD-utgång för 
matning av digitala skrivare och 
andra digitala instrument. 
• Strömstyrkor ända från 1IJVA 
upp till 500 mA likström levere
ras med samma exakthet av de 
nya konstantströmaggregaten. 
modell 6177 B (se tig 3) och 
6181 B. Variationen j utström är 



I ~ ·t , .. ;$~" .. WiW!liL, 

Fig 1 Dekadkondensator 4440B 
- noggrann med brett kapaci

tansområde 

Fig 2 H-Ps digitalvoltmeter 
3462A med extremt hög in
gångsresistans 

Fig 3 Likspänningsaggregatet 
modell 6177B har extremt hög 
strömstabil isering 

mindre än 25 ppm (± 5 ppm av 
inställt område) även om belast 
ningsvariationen är sådan att 
utspänningen varierar mellan noll 
och maximum. 

Modell 6177B har max ut
ström 50 mA och spänningsbe
gränsningen kan ställas in mellan 
O och 50 V. Modell 6181 B har 
max utström 250 mA och spän 
ningsbegränsning från O till 100 
V. Aggregaten kan programme
ras antingen genom en yttre 
spänning eller genom resistans
variationer. 

Adressen till Hewlett-Packard 
Sverige AB är Fack. 171 20 Sol 
na 1. 

Ny SO MHz pulsgene
rator från Advance 

En ny dubbelpulsgenerator. typ 
PG57 . introduceras av Advance . 
Generatorn lämnar lOV inom 10 
Hz - 50 MHz. Instrumentet har 
separat varierbar stigtid från 6 . 
nanosek till 3 millisek. varierbar 
falltid . fördröjning. period . ampli
tud och baslinje . Enkel - och dub
bel puls . engångsförlopp. inver
tering och polaritet väljs med 
tryckknappar. 

Svensk representant 
dia Metric AB . Fack. 
Solna 3 . 

är Scan -
171 03 
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B I LLIGARE! 

NY FET 
OP-AMP 
2741 CF 

Amelco:s nya FET -OP-AMP 2741 består 
av välkända 741 föregången ovett 
komplett differentialsteg med matchat 
FET-par. 

2741 finns i industriell version 2741 CF 
(O till + 100 °C). Priset är därmed av
sevärt lägre. Det gör den mycket attrak
tiv i industriella tillämpningar. 2741 BF 
är den militära (-55 till + 125 °C). 

Förstärkaren fordrar EJ yttre frekvens
kompensering och är kortslutningssäker. 
Data är väsentligt bättre specificerade 
än för t. ex. 2709 B. Således har 2741 CF 
vid 25 °C j ' sämsta fall 1000 MOhm in
gångsimpedans och 200 pA styrström. 

Pris direkt från vårt lager i lO-tal kr 
128: -Ist. 

OffSET 
.VCC HULL 

12 (41 1 (11 
r---- -- ----------------~ 
I I 

IHVE"TING I I 

I~T 1(~1 : 

OUTPUT 
18ft) 
I 
I 
I 
I 
I 

I I 
• I I 

~S[ :--l zno I 

(NeJ I ':" I L ____ _ ________ _________ ~ 
6U ll 2(10) 

-Vec OffSET 
.... L 

BEGÄR DATABLAD! 

VmnSiO 
(det gäller fälteffektare) 

Kryssa för de rätta svaren och redogör kortfattot 
för slutuppgiften samt sänd in detta senast den 15/3 
1970 till Nordisk Elektronik, som är enväldig jury. 

l. Stryps en N-kanal FET för styrspän
ningen som är 

ffi Positiv? 00 Negativ? ffi Noll? 

2. Pinch-offspänningen Vp kan definie-
ras som? 

ffi V GS(OF F) 00 VOG ffi V OS(ON) 

3. Om styrspänningen V GS = O vid 
Vos ~ Vp är drainstr.ömmen lo = 

ffi I GSS 00 IOS(OFF) ffi loss 

4 . En fälteffekttransistor är strypt fÖr 
VGS ~ 

ffi O-volt 00 Vp ffi En 

5. loss är oberoende av Vos inom en 
bestämd region 

ffi Ohmiska 00 Break-down 

ffi Pinch-off 

6 . Vilket värde på BVoGO har Amelcos 
mest högspända FET? 

ffi 70 V 00 120 V ffi 300 V 

7. I stycketal kostar Amelcos billigaste 
FET 2: 05 kr/ st. Vad heter den? 

8. Redogör för de egenskaper en FET 
bör ha för att vara en bra switch. 

NAMN 

ADRESS 

POSTADRESS 

I höstens FET-tävling, delade Ing. Kenneth Gustavs
son, Karlskoga, och Ing. Anker Lassfolk, Stockholm, 
på priset $ 100. 

'NORIJIsK ELEKTRoNIK * 
Nordisk Elektronik AB, Fack, 103 80 Stockholm 7, telefon 08/24 83 40 

Informationstjänst 39 

- ett Johnson 
företag 
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PEEKEL presenterar en ny 

transistoriserad, batteridriven mätbrygga 

för statiska*) töjningsmätningar 

5 mätpunkter för givare i 1/1-1/2 eller 1/4 - brygga 

Inställbar 
g iva rfakto r 

*) Även dynamiska 
mätningar upp 
till ca 200 Hz 

1-+----1. Till skrivare 

Bekväm och enkel avläsning av töjningsvärdet 
direkt i f.1-strain med en noggrannhet av 
0,1 % (+ 1 f.1-strain) 

Begär Peekels nya översiktskatalog. 

+SvenskaAB BRUEL&KJLER 
KVARNBERGSVÄGEN 25 • 141 45 HUDDINGE· TEL. (OB) 7572730 

Informationstjänst 40 
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Hu~ räknar Ni? 
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Tungrelä i "dual in -I ine" .. kapsel 
Astralux I England levererar ' ett 
nytt USA-tillverkat tungrelä inne
slutet i "dual in -line " kapsel. Re
läet heter Astralux GB 811 och 

tillverkas med kontaktfunktionen 
"normalt öppen kontakt ". GB 
811 kan förses med inbyggd 
diod och elektrostatisk skärm. 

En speci ell fördel med GB 811 
är de många anslutningsmöjl ig 
heterna - 14 stift . Fyra stift är 
tillgängliga för tungkontakten . 
fem för spolen och fem för den 
elektrostatiska skärmen . 

Bryteffekt och -spänning : 3 W 
resp 28 V. Kontaktströmmen får 
högst uppgå till 100 mA och 
överslagsspänningen 150 V lik
ström . 

Distributör i Sverige är A BEMI 
AB . Armegatan 28 . 171 59 Sol -
na . 

Tunnfil msubstrat i halvfabrikat 
från Norge 

Nu finns det möjlighet att fr ån 
Akers Electronics i Norge köpa 
tunnfilmsubstrat lämpliga för 
prototypkonstruktion eller för 
produktion av små hybridserier. 

Substratet som har beteck
ningen UH 3000 är ett glassub
strat med 34 ej anslutna t antal
motstånd på 100 l! ti ll 10 ku. 
Motstånden har i ändarna gu ld
områden avsedda att förb indas 
- allt efter önskemål - med 

halvledarbrickorna. Det finns 
plats för fyra halvledarbrickor på 
substratet. 

Lämplig kapsel i denna krets 
är TO - 5 eller någon större. 

Det är så lunda möj ligt att spa
ra viss möda när det gä ll er den 
egna tunnfilmutvecklingen. mask
konstruktion och etsning. 

Svensk distributör är TH :s 
El ektronik. Fack. 172 2 0 Sund
byberg 1. 

LF-kristall under vakuum imetallkapsel 
Det schweiziska företaget Ebau 
ches tillverkar kvartskristaller 
avsedda för direkt montage på 
kretskort . De finns tillgängliga 
inom frekvensområdet 8 - 1 5 
kHz. meri har någon avnämare 
behov för kristaller med upp till 
600 kHz resonansfrekvens kan 
fabriken även då åta sig leverans . 

Krista llen arbetar under va
kuum i metallkapseln varför Q
värdet blir gott - 10 0 0 0 0 -
och den dagliga åldringen är 
omkring 1 • 10 _ 8. Storleken är 38 
x 11 x 8 mm. 

Ny propellerfläkt 

Priset är lägre än för mot 
svarade kristall i glaskapsel. 

Svensk representant : Gunnar 
Wiklund AB . Kungsgatan 38 . 
111 35 Stockholm. 

Andra generationen av Rotrons 
Centaur fl äkt finns nu ti ll gänglig . 
. Sam ma storlek som tidigare men 
med större kapacitet och lägre 
ljudnivå . Permanentsmorda glid
och kullager ger underhållsfri 

gång. 
Svensk representant är Ad 

Auriema Inc. Humblegatan 1 A . 

Riktkopplare för VH F 

Olektron Corp. USA. introduce
ras på den svenska marknaden 
med en bredbandig riktkopplare 
fö r frekvensområdet 10 - 100 
MHz. Modell BD - 10 - 40 ha r 
mycket jämn koppling över hela 
frekvensområdet . 1 O± 0 .05 dB . 
och har en genomgångsdämp
ning av max 0 .25 dB . Direktivite
ten är 40 d B (min) . M aximal 
inmatad effekt är 10 W . 

Kombinationen av låg dämp
ning och ett ståendevågförhål 
lande på mindre än 1.05 : 1 gör 
det möjl igt att ansluta riktkoppla 
ren direkt i ett system för att 
mäta effektn ivåer och analysera 
vågformer. 

Dimensionerna är 32 x 16 x 
16 mm och vikten är 43 gram. 

Olektron tillverkar också bred 
bandiga riktkopplare för frekven 
ser mellan 4 0 Hz och 50 0 M Hz. 

Svensk representant är Inte
grerad Elekt ronik. Box 140 62. 
10440 Stockholm 14. 

Ny högspänningsregu· 
lator i tjockfil ms
teknik från Helipot 
Helipot tillverkar två stycken nya 
högspänningsregulatorer utförda 
som hybridkretsar i cermetut 
förande . typerna 807 och 808. 
Enheterna lämnar 30 till 60 V 
resp 60 till 12 0 V. Regu latorerna 
har inställbar st rö m begränsning. 
te mperatu rkoefficient ± 0 .0 15 
%/oC. stabi l itet ± 0 .5 %. tempe
raturområde - 55°C till + 125°C. 
M ax utström är 150 mA. Regula 
torerna är kompatibla med inte
grerade kretsar av standardut
förande. 

Svensk representant : AB 
Nordqvist & Berg . Box 4125 . 
102 62 Stockhol m 4 . 

nya produkter 
komponenter 

Stråltetrod för 
marina ändamål 
M -O Valve i England har utveck
lat en stråltetrod. TT 100. för 
användning i ESB -utrustn ingar. 

Röret är konstruerat för att i 
första hand användas som för
stärkarrör i klass A B i marina 
ESB -sändare. 

Uteffekt PE P är 100 W med 
en intermodulation av - 42 dB 
vid anodspänningen 600 V. Hö 
Jer man anodspänningen t ill 850 
V blir PEP lika med 200 W . 

Dessa uteffekter gäller vid 
frekvenser upp till åtminstone 20 
MHz; vid 30 MHz reduceras ef
fekten till ungefär 8 5 % av ovan 
angivna si ffror. 

Klass AB2 rekommenderas . 
Svensk distributör är Scantele 

AB . Tengdahlsgatan 24. 116 41 
Stockholm . 

Lågprisutförande av 
tumhjulsomkopplare 
Stow Electronics Ltd . England. 
har en ny tumhjulsomkopplare på 
sitt program . Den är i miniatyrut 
förande och har konst ruerats för 
tillämpningar där inte all tför hår
da miljökrav före ligger. Omkopp
laren finns med 8 eller 10 posi 
tioner och med decimal eller 
binär utgång. Belysning finns 
som extratillbehör: 

Svensk representant : Svenska 
Pa inton AB . Box 3 26. 17203 
Sundbyberg 3 . 

172 39 Sundbyberg . ~ 79 
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We've got a device 
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for cutting 
modular op amps 

down to • Slze 
LM 10SA. The first monolithic op amp to offer very low 
input currents without sacrificing offset voltage or drift. It 
has a 3 nA max. bias current, 400 pA max. offset current, 
1m Y offset voltage and 5 fLY te max. voltage drift. As 
if you needed more, these specs are guaranteed over the 
-55°e to l25°e temperature range. The LMlOSA also 
offers a significant reduction in power consumption, dra>v
ing only 400 fLA max. at ± 15 Y. 

The LMlOSA is the new op amp standard. It is the first 
monolithic op amp to exeed the performance of potted 
stuff, even replaces chopper stabilized amplifiers in many 
applications. 

It's pin for pin compatible with the LMlOlA and avail
able off the shelf from National distributors. 

Prices in hundred lots: 

LMlOSA -55 to 125°e 
LMlOS* -55 to 125°e 
LM20S -25 to S5° 
LM30S O to 70° 

*3 m Y offset max., 15 fLyt e max. 

Skr.920:oo 
" 370:00 
" IS5:oo 
" 62:-

r---to--

10-8 

!E l' 
~ 

l""""--... B 
i 10-" ~ ~ 

/ 
~ ... 
i FET !i /~MOOULE 

10-10 
r- / 

10-11 ,,' 
-71 -50 -21 o 21 10 71 100 121 

(TEMPERATURE ·C) 

Skriv eller ring oss för ytterligare information 
om op_ amps. AB Elektroflex, Box 355, 17203 
SUNDBYBERG 3. Tel. 08/289290 

~Sintep ILe 
natIonal loear 

ab elektroflex 
TEL. 08/289290 

Informationstjänst 43 
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IREDCOR 
I CLOSED-LOOP MODULER 

ger garanterad systemspecifikation. 

710-216 16-Channel Low-Level Multiplexer 

710-316 64-Channel Multiplexer Sequencer 

710-401 Tricon Amplifier-Fet and Fast Settling 

710-406 Buf-Fet Amplifier 

710-440 Dynamie Bridge Differential Amplifier 

710-501 Rediref-Precision Reference Power Supply 

710-708 0.1 % Sample and Hold 

710-712 Digital-to-Analog Converter 

710-715 0.01 % Sample and Hold 

710-724 1 mV High-Speed Comparator 

710-730 Multiplexer 10-Channel 

710-750 Analog-to-Digital Converter 

710-753 Analog-to-Digital Converter 

N 
ANALOG 
INPUTS 

Datainsamlingssystem 
uppbyggt av REDCOR-moduler 
pris ca 9000: - 26 

18 

64 
OIGITAL 

CHANNEL 
ADDRESS 

38 7 
180----+---'.) 

TRIGGER T F 
39 

770-750 
AOC 

I 

30 

FROM 
COMPUTER 

OR CONTROLLER 

START 
FROM . 

COMPUTER 
OR 

CONTROLLER 

DIGITAL OUTPUTS 
TO COMPUTER 

le-TESTER 990 
Utför puls-, DC-parameter- och funktionstester utan 
yttre extrautrustning, AC-parametertester i kombina
tion med oscilloskop. 

Avsedd för manuell eller automatisk ankomstkontroll, 
typ P rov, konstruktionskontroll och laboratorieanalys. 

Finns j två vers ioner : analog utläsning med noggrann
het 1 0/0, digital utläsning med noggrannhet 0,1 0/0. 

Begär utförliga datablad till 
Er systemavdelning och 
ankomstkontroll! 

SAAB ELECTRONIC 
BALDERSGATAN 2 • FACK. 10041 STOCKHOLM 26 • TEL. 08/240770 
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Getterjonpump utan magnetfält 
Edwards nya Radial Electric Field 
Pump är avsedd för hög- och ul 
trahögvakuumändamål. Liksom 
övriga jonpumpar behöver den 
ingen olje- eller kvicksilverånga 
och kan därför användas vid 
avancerad vakuummförångning, 
studier av ytstruktur etc . 

På två viktiga punkter skiljer 
sig emellertid Edwards pump 
från andra existerande pumpar. 
För det första använder pumpen 
ett elektrostatiskt fält . Den är 
således befriad från permanent 
magneter. Den andra skillnaden 
är att nytt titanium -getter be
läggs på pumpens cylinder
väggar genom sublimation i stäl
let för "sputtering ". 

Pumpen arbetar från 1 O _ 4 torr 
till under 1 0- 11 torr och har en 
pumpkapacitet av 400 l/ s vid 
10 - 7 torr för kväve. 

Svensk representant : Ingen -
jörsfirma Hugo Tillquist , Box 
303 , 171 03 Solna 3 . 

Fixtur för kretskorts montage 
Det engelska företaget Kingham 
Electronics Ltd har utvecklat en 
ny version av sin fixtur för 
kretskorts montage. Fixturen 
finns i tre storlekar för kretskort i 
max format 7" x 7" , 10"x 10 " 
samt 12 " x 12 ". För att underlät
ta monteringen av komponenter 
kan fixturen vridas 30° mot ope
ratören . Enheten är vrid- och lås 
bar runt basen . 

Svensk representant : Data 
Elektronik, Box 19009 , 40012 j 

Göteborg , 

Nya elektron iktänger från Bahco 
Bahco har vidgat sitt tång
program med ett komplett sorti
ment av elektroniktänger. Det 
består av fyra sidavbitare, fem 
ändavbitare , fyra spetstänger, två 
flacktänger och en böjtång . Sorti 
mentet täcker alla gängse an 

råden. Utform 

en av programmet har skett i 
nära samråd med ledande 
svenska och internationella före 
tag inom de närmast berörda 
branscherna . 

AB Bahco har adressen Box 
245 , 101 23 Stockholm 1. 

I Bahcos sortiment av elektroniktänger ingår bl a denna ändavbitare med 
tvärställt ändklipp. Den har långa käftar och är extremt närklippande. 

nya produkter 
produktion 

Ny He-Cd laser ger 3 250 Å 
Spectra-Physics Inc, USA, har 
kommit ut med en kontinuerlig 
helium-kadmium gaslaser som 
ger antingen 50 mW vid 4 416 Å 
(blått) el ler 9 mW vid 3 250 Å 
(UV) . 3 250 Å är den kortaste 
kontinuerliga laservåglängd som 
hittills observerats . He-Cd lasern 
typ 185 är luftkyld . Livslängden 

för plasmaröret beräknas till 
3 000 timmar. Stråldiametern är 
1,5 mm med en divergens på 0 ,5 
mr. Priset uppges vara ca 
50 000 sv kr. 

Svensk representant: Saven 
A B, Björnsongatan 243, 161 56 
Bromma. 

Klicheuppläggning av dubbelsi
diga mönsterkort förenklas 
Bishop Graphics Inc har kli
cheringstejper som underlättar 
uppläggningen av original till 
dubbelsidiga mönsterkort. 

Hela mönstret för de båda 
kretssidorna läggs på samma 
sida när originalet tillverkas . Man 
använder blå tejp för ena sidan 
och röd tejp för den andra . Med 
hjä lp av filter kan man sedan 
separera färgerna vid fotogra 
feringen så att två negativ eller 
positiv erhålls , ett för varje sida 
av mönsterkortet . Metoden be 
skrivs utförligt i teknisk bulletin 
nr 1001 som kan rekvireras från 
Bishop Graphics svenska repre
sentant Olof Palmbäck, Vasaga 
tan 7 , 111 20 Stockhol m. 

Maskinlödning av kretskort 
ZEVA :s TSM-Iödsystem för löd
ning av kretskort har kommit ut 
på marknaden . 

Utrustningen består av .en 
lödenhet och en flussenhet. se 
bilden , Vid lödning kan ingångs
och utgångshastigheterna regle -
ras steglöst mellan 0 - 20 
cm/ sek och oberoende av 
varandra , Beroende på lödupp
giften kan en lämplig stopptid 
mellan 0 - 20 sek i lodbadet väl 
jas. 

Utrustningen kan användas 
för intermittent eller kontinuerlig 

lödning. I det senare fallet startas 
automatiskt en ny lödcykel när 
föregående har fullföljts . Med 
utrustningen enligt bilden och 
två lödstationer klarar man max 
2Iödcykler/ min . 

Som tillbehör finns fixturer i 
olika utföranden , automatisk 
tenn matning samt transportsta
tion för automatisk borttransport 
av färdiglödda kort (syns till 
vänster på bilden). 

Representant för denna lödut
rustning är Sincotron A B, Kross
gatan 30 , 162 26 VäliinJ bY' 
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WINCHESTER ELECTRONICS 
DIVISION OF LITTON INDUSTRIES 

,.. .., 
... 

... ett begrepp när det gäller precisionskontaktdon 

WINCHESTER utvecklar och tillver
kar kontaktdon för de flesta ändamål 
inom elektroniksektorn. 
Detta innefattar att förutom det enkla 
kontaktdonet, passande tillbehör som 
t. ex. kåpor, dragavlastningar och 
kortgejdrar oftast redan finns som 
standard . 

MR 9-152 poliga rektangulära kon
taktdon med stift för pressning, löd
ning och wire-wrap. 

MS 1-48 poliga industriellt kapslade 
don till låga priser. Anslutning med 
lödning eller pressning . 

HW kretskortkontakter med 0.05-
0.2" delning att anslutas med lödning 
eller pressning. 

Ring eller skriv till oss för vidare infor
mation. 

LITTON PRECISION PRODUCTS 
INTERNATIONAL INCORPORATED PRODUCTS 
FACK. 100 41 STOCKHOLM 26 TEL 119790 1143 90 
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Tavelinstrument 
Högklassiga panelinstrument I stort antal utföranden 

Vi har n.öjet att kunna erbjuda Helweg 
Mikkelsens förnämliga panelinstrument till 
fördelaktiga priser och med KORTA LEVE
RANSTIDER. Instrumentprogrammet om
fattar de flesta mät- och övervaknings 
typer. Flertalet instrument kan även er
hållas i specialutförande. 

Kvadratiska panelinstrument 

kan nu i begränsad omfattning erhål
las med smalram i enlighet med DIN
normerna. Som standard levereras 
dessa instrument med kvadrantskala. 
Tillverkningsprogrammet omfattar instrument 
av ett, stort antal typer bl. a. 

• 
Typ DU 147 

elektromagnetiska 
vridspole 

1t V \ \ \ \ \ \ \ l 1-t~"l 
,\' \ 200 250 

vridspole med likriktare 
vridspole med termo kors 
VU-metrar 
tungfrekvensmetrar 
bi metall i nstru ment 
fasföljdvisare 
wattmetrar m. m. 

Begär ytterligare data 

och uppgifter 

" 150 , 
,'100 

..." 

':50 

SMALRAMSUTFORANDE 

om leveranstider från oss 

• Typ DKm-96 VUK-99 

TElTRONIC AB 
Vårbergsplan 31 • Box 4035 • 127 04 Skärholmen 
Telefon 08/7100080 
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Använder Ni integrerade kretsar • • • 

• • • 
• 

VI har strömförsörjningen 

För laboratoriebruk 

För lab. och inbyggnad 

Enkel- och dubbelaggregat PS 
För allmänt 
lab.bruk 

PS 15 0-60 V 1 A 

För linjära och 
digitala kretsar 

PS 16 0-15 V 3 A 

Fördelar med överspänningsskydd: 

Integrerade kretsar förstörs i regel om matningsspän
ningen blir för hög. Då komplexiteten funktionsmäs
sigt ökat betydl igt för dessa på senare t id är det ofta 
ansen liga värden som går till spillo om kretsarna ut
sättes för överspänning. PS 15 och PS 16 kan er
hållas med inbyggt, justerbart, snabbutlösande över
spänningsskydd som skyddar Era kretsar. 

Dubbelaggregat OS 
För linjära kretsar 

operationsförstärkare 

m.m. 

• Två separata likspänningar 
Typ B 

mm 

• Hög stabilitet - 0,1 % 

• Lågt brum - 0,5 mY OS 2. 212 45 

• Kortslutningssäkra 
OS 4. 412 55 

Typ Spänning Ström 
y mA 

• Kiselhalvledare 

• Inbyggd transformator 110/220 V 

OS2 2 x 15 2 x 40 • Kompakta 

OS 212 2 x 12 2 x 40 

OS4 2 x 15 2 x 120 
OS412 2 x 12 2 x 120 

För inbyggnad Modulsystem 
För digitala kretsar 
3,5-5,5 V 1,2-20 A 
TTL, DTL och RTL 
Även 5-7 Y. Serie ISA 6 etc. 

Typ I 
ISA 4 
ISB 4 
Ise 4 
ISD4 
1SE 4 

Spänn ing 
Y 

3,5-5,5 
3,5-5,5 
3,5-5,5 
3.5-5,5 
3,5-5,5 

1,2 
2,6 
4.5 

10,0 
20,0 

För linjära kretsar 
15 V 0,5-8 A 

Även 12 Y 0,7- 10A 
Serie ISA 12 ele. 

Typ 

ISA 16 
ISB 16 
Ise 16 
ISD 16 
ISE 16 

14-20 
14-20 
14-20 
14-20 
14-20 

I 0,5 
1,0 

/

1,8 
4,0 
8,0 

Kompakta och tillförl itl iga inbygg
nadsaggregat i fem storlekar. ISA, 
IS8 och Ise kan monteras i 88 mm 
hög 19" panel. Upp till åtta enheter 
kan monteras i bredd. Inbyggda nit
bussningar ger även möjlighet att 
montera aggregaten på andra sätt. 
ISO och ISE är avsedda för monte
ring i 177 mm hög 19" panel. 
Samtliga aggregat är utrustade med 
kiselhalvledare och kortslutningssäk
ra. De kan även erhållas med in
byggt överspänningsskydd. 
Paneler och lösa apparatboxar f inns 
som tillbehör. 

Typ 

ISA 
IS8 
Ise 
ISD 
ISE 

H 
mm 

85 
85 
85 

165 
165 

AB SEL TRON TELEINDUSTRI 
HUVUDKONTOR 

Box 37 
342 00 Alvesta 
Tel.04n/11810 

Finland: OY Honeywell AB. HelSingfors 

FÖRSÄU NINGSKONTOR 

Box 823 
17108 Solna 8 
Tel. 08/814996 

Norge: Feiring Instrument AlS. Oslo 
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IS 

D B 
mm mm 

170 54 
170 109 
170 164 
300 145 
300 220 



PRISER (25-49 st) 
exkl. sifferrör 

DS 1 Avkodare 
DS 2 Avkodare + minne 
DS 3 Avkodare + uppräknare 
DS 4 Avkodare + minne + uppräknare 
DS 5 Avkodare + UPP/ NER-räknare 
DS 6 Avkodare + minne + UPP/NER-

räknare 

115: -
162: -
179:-
225: -
315: -

353:-

Som tillbehör' finns nätaggregat, kortkontakter 
och sifferrör. 
Begär fullständiga upplysningar! 

DIGITRONAB 
Alvesta 0472/ 129 51 

Distributör : 
AB SELTRON TELEINDUSTRI 

Stockholm Tel 08/824996 • Alvesta Tel 0472/ 11810 

DIGITALA SIFFERMODULER 
med integrerade kretsar 

NU SÄNKTA PRISER 
SE VAD NI FAR 
Modulerna är uppbyggda med TTL-Iogik ... 
· . . vilket innebär enkel anpassning till Er yttre logik. Nivåer, 
tider, ",fan in" och " fan out" framgår av de utförliga data
bladen. 

UPPBYGGNAD 
Modulerna är ej ingjutna ... 

· .. det är inga hemligheter vilka kretsar vi använder. Ni kan 
lätt analysen! kretsfunktionerna. Vid eventuellt fel kan Ni .. 
själv reparera modulen. 

SVENSK TILLVERKNING 
Modulerna är tillverkade i Sverige ... 
· .. v'ilket innebär korta leveranstider för såväl små som stora 
serier och en effektiv snabb teknisk assistans. Ni har väl 
för övrigt vår rapport TR 1 som ingående behandlar modu
lernas användning? 

OCH PRISERNA? 
Framtiden ser ljus ut. Modulerna innehåller integrerade kret
sar och vi kommer att följa med deras prisutveckling. Vi. har 
redan gjort en avsevärd prissänkning på samtliga typer. 
Planerar Ni för produktion om något år? Begär prisindika
tioner från oss - Ni kommer att bli förvånad. 
Ni gör alla gånger rätt satsning om Ni väljer Digitrons mo
duler. 
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POL VAMP AB's program för strömförsörjning avelektronikkretsar och instrument. 

STANDARD SPECIAL 
Likspänningsaggregat från SEN

Strömstabilisatorer för induktiv eller 
ELECTRONIQUE. Typ A, B, AS, 

resistiv last. Till IOO A. 
D, S. 

SPECIAL 
Högspänningsaggregat, högstabila. 

STANDARD 

STANDARD 

Laboratorieaggregat 0-60 V och ström

mar till IO A. II bänkmodeller från 

COUTANT BLECTRONICS LTD. 

SPECIAL 
Inbyggnadsaggregat för omgivnings-

8W, If W, 30 W stabiliserad utspänning, 
temperaturer från - 60 CO till + I20 Ca. 

Likspänningsaggregat i alu-profiler. 

strömbegränsning. 

SPECIAL STANDARD 

Shuntregulatorn BE 2 000 för fasta eller 
DC-DC omvandlare för stabilisering 

variabla spänningar. Programmerbara 
och reducering av batteris p än n ing . 

och med yttre avkänning. 

STANDARD SPECIAL 
Inbyggnadsaggregat från CO UT ANT Likspänningsaggregat med energilag-

ELECTRO NICS LTD. 0-60 V ring som möjliggör nätspänningsbortJall . 

IOO modeller med strömbegriinsning och under 0,2 till 4 sekunder utan påverkan 

överspänningsskydd. 

PCJLYAMPAB->-
175 00 JAKOBSBERG-------! 
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av utspänningens stabilitet. 

För ytterligare informationer om vårt 

strömförsörjnings program, ring telefon 

0758/36770 
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WESTON 
1240 

Helsingfors: 

är en ny kompakt multi meter med 26 områden för mätning av AC och DC spänning , 
AC och DC strÖm samt resistans. Noggrannheten är 0.1 % ± 1 enhet vid DC 
spänning . 

• är en funktionell multimeter. En enda områdesomkopplare i kombination med 
lättmanövrerade funktionstangenter. 

• är en stryktålig multi meter. Overlastskyddad, dels elektroniskt, dels med lätt
åtkomliga smältsäkringar. Ivå sitter i frontpanelen - kan Ni se var? 

• är också en mekaniskt avancerad multimeter. Höljet är lätt och slagtåligt, av 
glasfiberarmerad plast. Kontrollerna och siffertablån ligger stötsäkert försänkta . 
Dubbla ställbara handtag ger alltid rätt arbetsposition. 

• 1240 är även formgiven för montering i panel. 

• är en sant portabel multimeter med måtten 18 X 8 X 20 cm och vikten 2 kg . 
Batteri-pack och läderväska finns som extra tillbehör. 

Schlumberger 
Schlumberger AB 

Schlumberger AB Vesslevägen 2-4 . Box 944 181 09 Lidingö 9 Tel 08/765 28 55 
Informationstjänst 50 
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BRAUN ELECTRCNIC TEMPERATURINSTRUMENT 

ELEKTRONISK PRECISIONS
TERMOMETER THASTOTERM 

Tastotherm - en serie precIsIons
instrument med högvärdig 
elektronik för snabba ocb nog
granna temperaturmätningar. 

Typ Mätområde 
P1 60 + 2100 C 
P2 + 90 ... + 4000 C 
P6 O ...... 6100 C 

Varje mätQmråde fördelat på 4 
mätsteg, vilket ger god avläsnings
noggrannhet. 

Givare: termistor eller 
termoelement 

Mätnoggrannhet : Ca "! 1 % 

Kort inställningstid 
DC-utgång för skrivare 
Elektronisk stabilisering av batteri
spänning. 
Automatisk urkoppling av batteri 
vid urladdning. 
Batteri- eller nätdrift 
Kan levereras med tryckknapps
omkopplare för flera mätställen. 

BRAUN ELECTRONIC 
tillverkar även temperaturskrivare, 
regulatorer, I R-mätutrustning för 
beröringsfri temperaturmätning etc. 

Dieselsektionen . Box 55 . 162 11 Vällingby. Tel. 08/69 02 50 • Telex 1339 

GöTEBORG 
St. Badhusgatan 20 
411 21 Göteborg 
Tel. 031 / 178360 

MALMö 
Skomakaregatan 1 
21134 Malmö 
Tel. 040/129988 
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FALUN 
O. Hamngatan 18 
79100 Falun 
Tel. 023/ 17585 

SUNDSVALL 
Solgatan 17 
85241 Sundsvall 
Tel. 060/11 4275 

NYA PR.ODUKTER FRÅN TRG-CONTROL DATA 

50 x 57 .5mm 
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(Boston Space and Defense System Division) 

Typiska data 

Blandare för millimetervågor med utbytbar 
Schottky-barriär-diod i separat hållare 

Model WAVEGUIDE FREQUENCY RF CONVERSION LOSS (db) NOISE RATIO 
BANDWIDTH - TYPiCAL MAXIMUM No. TYPE BAND (GHJ) (GHz) TYPICAL MAXIMUM 

A965 

8965 

U965 

V965 

E965 

W965 

RG·96/ u 

RG·97 / u 

WR·19 

RG·98/ u 

RG·99/ u 

WR·10 

Diod
switch 
Typiska 
data 

26.5·40 4 5.5 

33·50 4 6.0 

40·60 5 6.0 

50·75 5 6.5 

60·90 6 7.5 

75·110 7 8.5 

Model No.· 

Frequency Range - GHz 

Insertian loss - db 

Isolation - db 

VSWR 

Power-MW 

Switching Speed - nanoseconds 

Size - inches 

7.0 

7.5 

7.5 

8.0 

9.0 

10.0 

A750·SPST 

33.0± 3% 

~ 1.0 

~30.0 

1.50:1 

100 

10 

. 75x. 75x1.50 

Begär närmare informationer från nano teknik 

1.2 1.3 

1.2 1.3 

1.2 1.4 

1.2 1.4 

1.2 1.4 

1.2 1.5 

A750·SPDT 

33.0±3% 

~ 1.0 

~30.0 

1.50: 1 

100 

10 

2.0x1.0x.75 

Box 3045 18303 TÄBY 3 Tel. 0817580485 vx 
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Detta erbj uder H E LI POT : 
1 . VÄRLDENS STÖRSTA PROGRAM AV PRECISIONSPOTENTIOMETRAR. 

2. ETT OSLAGBART URVAL AV TRIMPOTENTIOMETRAR. 

3. EXKLUSIVT SORTIMENT AV CERMET HYBRIDKRETSAR. 

4 . HÖGSTA NOGGRANNHET OCH PÅLITLIGHET. 

5. OCH MYCKET MER. 

HELlPOTS PROGRAM AV KVALITETSKOMPONENTER FINNS I LAGER HOS 

AB NORDQVIST & BERG. KONTAKTA OSS FÖR DETAUERAD 
INFORMATION OM HELlPOTS PRODUKTER. 
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[}o@(1[]@~@(f[) 
InSTrumenT I DIVISION OF BAUSCH&LOMB(j) 

Kontakta oss för ytterligare information 
och datablad 

IY-TY-skrivare 
i plug-in utförande 

• 12 utbytbara plug-in-moduler • Känslighet från 50 pV/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 tidbas 0.25 slcm-25 slcm. 
Pris: 6.910 :-

Mod. 2200-7-8 X-V-skrivare med inbyggd tidbas. Modul 7 med känslighet 
50 pV/cm-25 V/cm i 18 lägen. 
Nolldrift 1 pV/oC efter 5 min. 
Modul 8 med känslighet 50 pV/cm-25 V/cm i 18 lägen och tid bas 0.05 
slcm -25 slcm i 9 lägen. 
Pris: 9.650:-

Funktionsgenerator serie 100 

ElI 
EXACT electronics, inc. 

0,001 Hz - 5 MHz (mod. 100) 
0,1 Hz - 3 MHz (mod. 123) 

Funktionsgeneratorer i miniatyrutförande (16x7.5x21 cm) men med full 
vuxna egenskaper. 
Omkopplingsbar baslinje mellan fast = OV och kontinuerlig = O± 5 V. 
Hög frekvensnoggrannhet och stabilitet med en Kelvin-Varley brygga av 
precisionsutförande. 
Hos mod. 123 kan frekvensen spänningsstyras. 
• Vågformer: Sinus. fyrkant. triangel. ramp och puls. (mod. 100) 

Sinus. fyrkant och triangel (mod. 123) 

• Frekvensområde : 
0. 1 Hz-3MHz för sinus. fyrkant och triangel- (mod. 123) 
0.001 Hz-5MHz för sinus. fyrkant och triangel - (mod. 100) 
0.001 Hz-1 MHz för ramp och puls - (mod. 100) 

• Utspänning: 
15V t-t : 50 ohm - mod. 100 
10Vt-t : 50ohm-mod. 123 

Pris: 2.990:- mod. 100.2.390::- mod.123 

08/82 04tO. SeAN DIA M E T R I C AB · FACK SOLNA I 
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KOMPO 
från 
LAGER 

Strömställare 

Mångpoliga · 
kontakter 

Tidmätare 

Rattar 

Begär specialbroschyrer • 

I ~ dUlMb iMliliJ@! '!:i(@) 
Lövåsvägen 40-42, 161 12 Bromma 

Tel 08/262720 

Jungmansgatan 28, Box 110 26, 
400 30 Göteborg 11 . 

Tel 031/423300 

NTER 
Vårt komponentprogram har under de senaste 
åren vuxit och vi vill därför ge en redovisning av de 
olika komponentgrupperna. 

Automat
säkring 

TRANSISTORER 
MIKROKRETSAR 

D Strömställare 
D Automatsäkring 
OSäkringshållare 
D Laboratoriesladdar 
D Mångspoliga kontakter 

Namn: , 

Laboratorie
sladdar 

Omkopplare 

D Rattar 
D TIdmätare 
D Transistorer Mikrokretsar 
D Omkopplare 
D TIdur 484 

Företag: . . . . . . . . . . . . Tel: . 

Postnummer:. . . . . . . . . . Postadress: .... . .... . . 

I 
I 
I 
I 

Adress : . . . ....... . ...... ... ...... .. . 'J 
L-______________________ --' ..... _ - - - - - - _...-. 
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ULTRA ELECTRONICS (COMPONENTS) Ltd. 
ENGLAND 

UECi 

CONTINENTAL CONNECTOR CORPORATION 
U.S.A. 

ANSLUTNINGSDON . ' 

VIRNINGSVERKTYG 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 56 
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Vägen från en ideskiss till ett färdigt kretskort, 
består av många arbet samma och tidskrävande 
moment. 
Ett av dessa - kretslayouten - underlättas väsent-

ligt av CHARTPAK. IYL ~rpa' ~~ 
CHARTPAK tillverkar ett komplett program av ~11If;. t ~ 
självhäftande rittejper och elektroniksymboler. 
CHARTPAK's ritmetod spar mycket tid och mate-
rialet garanteras hålla en måttavvikelse av max 
0,05 mm. 
CHARTPAK symboler kan även beställas i spe
ciaiutförande, om så önskas. 

CHARTPAK RDTEX 
A SUBSIDIARY OF AVERY PRODUCTS CORPORATION O 

Gråbrödersgatan 2, 
21121 MALMÖ 
Sweden. 

Informationstjänst nr 150 

EL 2 
## ",. ",,,#\J 





Informationstjänst . .. 

DA TEKNI 

;.. 

elektronik 
hjälper Er gärna 
med ytterligare 
upplysningar om 
de produkter som 
annonseras i tid
ningen. Vik ut 
kortet och se hur 
lätt det går till. 

----------------FJÄRR 
SATT Elektronik AB har utvecklat ett f 
verk för automatisk övervakning av utta! 
skor såsom brännolja, bensin eller andra 
kemikalier. Systemet medför att förbru~ 

distributörer dygnet runt kan avhämta 
kvantiteter. Dessa registreras automatiskt 
varje abonnent ackumulerande räkneverk . 

Systemet är även användbart vid motta 
vätskor, då flera leverantörer anlitas och 

GODKAND AV KGL MYNT- OCHJUS 

Kontakta gärna vår R adio- oc 
Industriavdelning när det gäll 

o FJÄRRMANÖVRERI 
O FJÄRRINDIKERING 
O FJÄRRMÄTNING 

SATT 
BOX 3 

T ellusbc 

ELEKTRONIK 

BOX J177 

Frankeras 
här 

10J 6J STOCKHOLM J 

---------------
JAG ÖNSKAR PRENUMERERA PÅ 

elektronik 
ETT HELT ÅR FRAMAT (12 nr varav 1 dubbelnr) 

FÖR 49: - (Bifoga inga pengar- 1021 11391 
inbetalningskort kommer senare.) 

FÖRNAMN 
EFTERN A MN 

FÖRETAG 

ADRESS 

POSTADRESS 



Designed to meet your needs now and throughout 
the Seventies, the new H.S.R. (High Speed 
Reader) 500 from Trend is a low cost computer 
input device that won't become outdated as you 
improve your other computer equipment. 

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. Simple-to-operate multiple 
reader operation is also practicable using the 
H.S.R· 500. 
Talk to Trend for more details of how this 
revolutionary reader can help you - now. 

Trend Electronics Limited 
Scandinavian Branch. 
Maltegårdsvej 18 A. 2820 Gentofte. Danmark - Telefon : 
GE 8030 

I Finland: OV Findip AB 
Helsingfors - Telefon: Helsingfors 71 77 99 

I nformationstjänst nr 153 



Tips on cooling off 
hot semiconductors 

Reducerad temperatur ger ökad livslängd och tillförlitlighet. 
Använd IERC värmeavledande hållare för transistorer och integrerade kretsar. 

BO PALMBLAD AB 
Box 17081 • 10462 STOCKHOLM 17 • Tel. 08/24 61 60 

Informationstjänst 57 
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Ett nytt tillskott till CAMBION's omfattande sortiment av pel
tierelement, typ 801-3958-01 k e r a m i s k termoelektrisk mo
dul med ökad verkningsgrad och bredare temperaturområde. 
Elektriskt motstånd: 400 milliohm vid 27 ± 0,5°C. 
Genomslagsspänning: 500 VDC. 
Vikt: 23 g. Mått: 32 X 32 X 6 mm. 
Oöverträffat i driftsäkerhet och noggrannhet, är detta element 
synnerligen lämpat för krävande applikationer inom militär 
och civil avion ik, för medicinsk apparatur, temp.kontrollbad 
och halvledarkylning inom området - 55°C t i ll + 125°C. 

AB RECTRONIC INC. 
Bisittargatan 24 12659 Hägersten Tel. 08/976000 

Informationstjänst 58 

LAs och HANDTAG 
Nielsen Hardware Corp. 

Fjäderlås med in

byggd fjädring. 

Låskraft 32 kg. 

Handtag med 

grepp av gummi. 

Då man släpper 

handtaget förs det 

till plan läge aven 

inbyggd fjäder. 

Fjäderlås SC-B-83314-42 
Längd 70 mm 

Handtag H 945 
Bredd 130 mm 

Generalagent för Skandinavien: 

BPG-INDUSTRIER AB 
Bisittargatan 24 126 59 Hägersten 08/88 02 50 

Informationstjänst 59 

ELEKTRONIK 2 - 1970 95 



GOERZ UNIVERSALINSTRUMENT SERIE UNIGOR 

UNIGOR 1-5 
SPÄNNBANDSUPPHÄNGDA MÄTVERK, 
HÖGEFFEKTIV AUTOMATSÄKRING OCH POLVÄNDARE. 

UNIGOR 1 för service och starkström 42 mätområden 
inre resistans 3.333Q/V-

3.333Q/v '" 

UNIGOR 2 tör stark- och svagström 34 mätområden 
inre resistans 2S.000Q/V-

" 2.000Q/V '" 

UNIGOR 3 tör elektronik och tele 48 mätområden 
inre resistans 2S.000Q/V-

" 
2.000Q/V'" 

klass 1 
1,5 

klass 1 
1,5 

klass 1 
1,5 

UNIGOR 4 tör elektronik- och halvledarteknik 30 mätområden 
i nre resistans 100.000Q/V- klass 1,5 

20.000Q/V", 2,5 

UNIGOR 5 tör tele och elektronik, mekaniskt mycket robust anpassat 
till MILITÄRA FORDRINGAR och FÄLTMÄSSIGT bruk. 
48 mätområden 
inre resistans 

" 

2S.000Q/V-
2.000Q/V'" 

klass 1 
1,5 

UNIGORBe 

ELEKTRONISK MULTIMETER 
Unigor 6 e för mätning inom 
HALVLEDAR- och IC-TEKNIKEN 
med rörvoltmeterns egenskaper 
Extremt HÖG INGANGSIMPE
DANS upp till 10 MQ 
GEMENSAMMA LINlÄRA skalor 
tör AC och DC 
MÄTNOGGRANNHET ± 1 % 
Högkänslig AUTOMATSÄKRING 
80 MÄTOMRADEN tr. 1 mV, 1 f.lA 
för ström, spänning, resistans, ka
pacitans, temperatur. 

HUVUDKONTOR: Box 55 • 16211 Vällingby. Tel. 08/870250 • Telex 1339 

A/B TRANSFER GÖTEBORG 
St. Badhusgatan 20 
411 21 Göteborg 
Tel. 031 /17 83 60 

MALMÖ 
Skomakaregatan 1 
21134 Malmö 
Tel. 040/ 129988 

Informationstjänst 60 

FALUN 
Ö Hamngatan 18 
791 00 Falun 
Tel. 023/ 175 85 

SUNDSVALL 
Solgatan 17 
85241 Sundsvall 
Tel. 060/ 11 4275 

o ,sCHRACK T'yp RT 
MINIATVR-STEGRELÄ 

• ETT NYTT BYGGELEMENT INOM STYRNINGSTEKNI
KEN 

• IDEALISKT FÖR KOMBINATION AV ELEKTRONISKA 
OCH RELÄSTYRDA ANLÄGGNINGAR 

• GULDLEGERADESLÄPKONTAKTER 

• HÅRDFÖRGYLLDA LEDARE 

• PLUGG-INBAR I SOCKEL PASSANDE TILL STAN
DARDKRETSKORT MED 2,5 mm RASTER 

• LÄGESOBEROENDE FIXERAD MEDELST FJÄDERBY
GEL 

Begär special broschyrer - skriv eller ring till generalagenten 

inggnjdrsfirma 

• Itu.stel,nll' alt 
Informationstjänst 61 
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Tel. 031/92 5590,925591 
Box 51017,40078 Göteborg 51 
Östergärde Industriområde 



Typ3059 
typprovad och godkänd av svensk industri. Provning 
en!. FTL-norm. miljöklass 4. 
För lägsta pris offererar vi gärna en!. Ert årsbehov -
KONTAKTA OSS 

tänk in • • • 

• TK ± 100 PPM std. ± 50 PPM levereras på begäran 
• Nu ännu lägre priser genom EFTA-tillverkning 
• Snabb leverans från lager 

Typ 3059 
22 varv. lW vid 70°C Fukttät. -55/ 
+125°C 100 1 Mo . L.P.Y. J-anslutn. 

Typ 3009 . 
20 varv. 0.75W vid 25°C Fukttät. 
-55/+125°C 100 - 1 MO . P och V
anslutn. 

Typ 3329 
1 varv. 0.5W vid 85°C Fukttät. -55/ 
+ 150°C 10 o - 1 Mo . P.H.W. J08. 
stiftanslutning passande alla fabri 
katstandard . 

~ N- .. d - IL r "II. I veta mer - !ian In.,. 
-------------1 Till AB ELEKTROUTENSILIER 18020 Akers Runö 

D Sänd mig broschyr på modell .... .. ................... . I 

8UJ I AB ELEKTROUTENSILIER I 
180 20 Akers Runö 

Tel. 0764/20110. Telex 10912. 

• 
• 
• .. 

D Sänd mig komplett Bourns katalog .. ... ..... .... ..... . 

Namn: ................................................................................................. -. ...................... . 

Företag : ......................................... -. .................. Tel : ............................................ _._. 

Adress : .................................... ... ....... .......................... ............................................. _ .. 

I 
I 
I 

Postnummer: ...................... Postadress: .................................................. • --------------Informationstjänst 62 
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ALLEN-BRADLEY Förtenta ledare 

motstånd har kvalitet som syns. 
Motsvarar eller överträffar 
alla militära specifikationer. 

Helgjuten konstruktion 

rfj Representeras av 

Fast förankrade och 
inbakade ledare 

Permanent färgmärkning 

Homogen motståndskropp 

Allen-Bradleys fasta motstånd 
lagerföres i ett stort sortiment 
med omgående leveransmöjligheter. 

THURE F. FORSBERG AB Forshagagatan 58-Box 79-123 21 Farsta1-Tel 08/930135 

Informationstjänst 63 

VARFOR KOPA DYRT, 
när det bästa är billigare? 

DATA: 
* Utgång: 0-60 V, 0-15 A 

steglöst. 
* Automatisk inställbar 

strömbegränsning. 
* Kortslutningssäkert * Lastberoende bättre än -+-5 mV * Brum mindre än 1 mV * Nätberoende för -+- 10 % 3 mV 

Ett års garanti 

PRIS 1685 kr. 
Ovriga typer. 

Ax 30-3, Ax 60-2, Ax 60-6 
Ax 60-25. 

98 ELEKT RONIK 2 - 1970 

likspänningsaggregat AX 30-15 

Begär datablad och övriga upplysningar 

Informationstjänst 64 

RADIAK 
Tel. 08/85 50 62 

Vasavägen 9. 18274 Stocksund 



ail.RBII8LlslRI 
MIll Böa TlLLPÖllLITLlaBBT skär, borrar, rengör, graverar, avgradar, med 

precision utan hetta och vibration. 
D 1 50--300--500 tecken/sek. 
D Fotoelektrisk avkänning 
D Stegas i båda riktningarna 
D Stoppar eller backar på varje tecken 
D Läser alla remsfärger 
D RTL i driv- och kontroll kretsar 
D Avpassad för Imhof racksystem 
D Tyst gång 
D Fördelaktigt pris 

Problem med bearbetning av hårda eller spröda material 
kan enkelt lösas med S. S. White Airbrasive Unit. 

Utrustningen används vid tillverkning av halvledare. juste
ring av tryckta kretsar. rengöring av komponenters uttags
ändar vid epoxy- och polyesteringjutningar. borttagning av 
lackskikt på trådar från transformatorer och spolar etc. 

Dessutom ingår den som basdel i S. S. White utrustning. 
mest använd världen över. för justering av motstånd på 
tjock- och tunnfilmskretsar. 

Electrographics remsläsare kommer att möta Ert krav. 

IIILIS 
Ert lödstift för tryckta kort 

D För 1.25- 1.4 eller 0.97-1.05 mm 
hål 

D Enkelt och snabbt monterat 
D Lättring runt stiftet under skallen 

garanterar säker fasthållning 
D Guldpläterade eller doppförtennta 
D Exceptionell mekanisk stabilitet 

gör "Snales" lämpliga som test
punkter. komponentstöd och an
slutningar på TL-kort. 

Kontakta oss tör demonstration. 

J1GIOa PROPP 
subminiatyr utförande 

o Teflonisolation 11 färger 
O För chassihål 2.4 mm 
D För TL hål min. 1 mm 
D Säker kontaktgivning 
D Kontaktresistans 0 .002 fl 
DArbetsspänning 1.800 V = 
D Max ström 5 A 
D Kapacitans till chassi 0.6 pF 
D Temperatursområde -550 till 

+2000 

BIRB 
jack och propp 

D ~eflonisolation 1 1 färger 
D För chassihål 4 mm 
D Jack för TL 1 - 1 Ovägs 

med parallell montering och 0.11/ 
moduldelning 

DArbetsspänning 2 .000 V = 
D Max. ström 2 A 
D F. Ö. som miniatyrutförande 
D Även andra storlekar 

OXLEY ÄR ERT SVAR PÅ GOD KONTAKT FÖR DE FLESTA ÄNDAMÅL 

Kontakta oss för ytterligare information 

LIF Produkter AB 
Box 2054. 12702 Skärholmen 2 • Tel. 08/886520 - 88 65 21 

Informationstjänst 65 
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I'eglerleknik 

Processdatorövervakat 
system styr distribution av 
flytande bränslen 

lPPRÄTTANDE AV 
OROERKCRT 

OROERKORT 

KUNDKORT '? 

CRDER- OCH 
KUIIlKORT 

INMATNING 
AV IlATA 

LAGEROROER 

ORDERINGÅNG 

KOMPLETIERING AV 
LAGERORDER .... 

lAGERCROER TILL 
CHAUFFÖR 

Fig 1. Flödesplan för första fasen. 
orderingången . i ett oljedistributions
system där Nokia PP 6500 utnyttjas. 
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Processdatorer har i allt större 
omfattning fått överta överva
kande funktioner även på en låg 
teknisk nivå, där fördelarna lig
ger i förenklad pappershan
tering och bortrationalisering av 
manuell arbetskraft. 

UDK621646 
DO Långt driven standardisering, upp
byggnad i modulsystem, fOga eller inget 
behov av programmering från kundens sida 
och kort inkörningstid är några av de fak
torer som bidrar till att göra processtyrning 
med dator ekonomiskt attraktiv även då 
man rör sig på relativt låg teknisk nivå. 

Det finländska företaget Oy Nokia AB 
har nyligen presenterat ett system för över
vakning och styrning av oljedistribution, 
PP 6500, som förefaller uppfylla flertalet av 
de ovan nämnda kriterierna och som här 
skall presenteras närmare. 

ORDERINGÅNG OCH 
-BEHANDLING 
Systemet förutsätter att samtliga le
veransorder kommer in per telefon. Order
mottagaren utnyttjar ett förtryckt kort av 
typen "mark - sense", där han noterar 
uppgifter om 
• beställarens namn 
• leveransadressen 
• bränsleslag 
• kvantitet. 

Orderkortet är försett med ett löpande 
ordernummer. 

Efter denna bearbetning transporteras 
kortet till kundkortregistret, där beställa
rens kundkort plockas fram manuellt och 
kundnumret noteras på orderkortet. 

Saknas uppgift om beställaren i kund
kortregistret upprättas ett kundkort för 
denne. 

Kund- och orderkort matas därefter till
sammans in i datorsystemet, där mot
svarande data automatiskt går in i orderre
gistret. Kundkortet återgår till kundre
gistret medan orderkortet makuleras. 

Utskrift av lagerorder 
Sedan kund- och orderkorten behandlats 



sker automatiskt en utskrift av lagerordern 
for ifrågavarande beställning. 

DISTRIBUTIONSPLANERING 
Planeringsavdelningen noterar på lageror
dern tankfordonets nummer och tankstäl
lets nummer. 

Den nu fullständiga lagerordern över
lämnas till vederbörande chaufför. 

TANKNING 
Sedan chaufforen fått lagerordern kör 

han tankbilen till angiven tankstation. Skul
le denna vara upptagen fortsätter han till 
något av de alternativa tankställen som är 
angivna på lagerordern. 

Vid tankstationen identifierar han sig 
genom aU mata in fordonets ID-kort samt 
uppgift om ordernummer. Därpå ger han 
startimpuls till datorn, och PP 6500-syste
met läser in 

• bilnummer 
• ordernummer 
• tankställets beteckning 
• tidpunkt. 

Systemet kontrollerar också 
• att ordern finns i orderregistret . 
• att motsvarande produkt finns i tanken 
• att säkerhetsforeskrifter beträffande 
jordning och liknande är uppfyllda - är så 
icke fallet utlöses larmsignal 
• ger klarsignal för tankning. 

Under tankningen övervakar datorn 
• den påfyllda kvantiteten genom mängd
mätaren vars pulser är proportionella mot 
bränslemängden 
• överensstämmelsen mellan påfylld och 
på kundordern 'angiven kvantitet 
• påfyllningshastigheten, som kan regle
ras ned till O. 
Slutligen, efter verkställd tankning, skriver 
datorn ut foljesedel som medförs av 
chauffören. 

FAKTURERING 
I samband med utskriften av fOljesedeln 
överfOrs automatiskt till faktureringsre
gistret uppgift om 
• kundnummer 
• distributionsfordon 
• tankningsvolym 
• tidpunkt för påbörjad respektive av
slutad tankning. 

Utskrift av fakturan kan därefter ske 
omedelbart eller vid godtycklig tidpunkt 
antingen genom utnyttjande av PP 
6500 - systemet eller genom någon annan 
dator. 

DATABANK 
I systemet ingår en databank som innehål
ler uppgifter om order, leveranser, faktu
reringar, tider, fordon och så vidare från 
samtliga normala operationer. 

Denna databank kan regelbundet eller 
vid önskat tiIIfålle ge underlag fOr efterkal
kyler, leveransstatistik etc för vidarebear -
betning i systemdatorn eller i någon annan 
dator. 

TANKNING 

INMATNING 
AV DATA 

DATA RÄTT? 

TANKA 

ÖVERVAKNING 
AV TANKNING 

UTSKRIFT AV 
FÖLJESEDEL 

DISTRIBUTION 

ORDERREGISTER 

UTLÖSNING AV 
LARMSIGNAL 

FELKORRIGERING. 

FAKTURERINGS
REGISTER 

Fig 2. Vid tankningen matar tankbilschauffören in fordonets I D-kort och uppgift 
om aktuellt ordernummer varefter tankning under datorns kontroll kan påbörjas . 
Slutligen får chauffören sin följesedel. och kan distribuera varan . 

ENKELT ATT BYGGA 
UT SYSTEMET 
Det av Nokia utvecklade systemet automa
tiserar och fOrenklar de normala rutinerna 
vid bränsledistributionslager där vidare
distribution sker till konsumenterna med 
hjälp av fordon rymmande mindre kvanti
teter. Detta påskyndar givetvis de enskilda 
leveranserna. 

Systemet kan utan svårighet byggas ut 
till att omfatta styrning av tekniska opera
tioner inom distributionslagret som tempe
ratur- och nivå kontroll med tillhörande 
larmutrustningar, larm om beställning
punkter eller gångtidskontroll av fordonen. 

Ä ven på den redovisningstekniska sidan 
kan en utbyggnad lätt göras. Som standard
utrustning finns nämligen direktanslutning 
via datatransmission till administrativa 
datorer. 

Vid uppbyggnaden har man strävat efter 
en enkelhet i konstruktionen, som med fOr 
att endast enkla instruktioner erfordras. 
Säkerhets- och servicekrav är väl tillgodo
sedda och någon driftpersonal fOr utrust
ningen annat än fOr periodisk översyn er
fordras inte. Systemet kan ' levereras 
komplett fårdigt for igångsättning, skräd-

FAKTURERINGS
REGISTER 

UTSKRIFT AV 
FAKTURA 

FAKTURERING 

DATABANK 

Fig 3 . I samband meQ att följesedeln 
skrivs ut överförs alla behövliga data 
till faktureringsregistret varefter fak
turering kan ske vid valfri tidpunkt. 

darsytt enligt kundens egna specifikationer. 
Någon programmering från kundens sida 
erfordras inte. O 
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PATAL OM • • • 
magnetism måste man göra ARNOLD ENGINEERING 
den rättvisan att bli förvånad över att kommersiella mag
netmänniskor. trots att de kan leverera vad som helst 
inom magnetvärlden både den mjuka och den hårda. 
med mycket kort frist. ständigt bemödar sig att i normal 
rutintillverkning få fram material med toppegenskaper. 
Se t . ex. deras Alnico VIII som har en energiprodukt 
5x 1 0.-1 och en koercitivkraft 1650. Eller materialet su
permalloy. varav lindas toroidkärnor av band 0.025 mm 
tunt. Detta materials initialpermeabilitet är 60000. Un
der många års framgångsrik valsning av dessa mången 
gång motsträviga material har Arnold förvärvat avse
värd valsskicklighet. Den används till förfärdigande av 
ultratunna folier av olika metaller och legeringar. An-' 
vändning t. ex. för förpackning i korrosionsskyddade 
avsikter av olika precisionsprodukter. Ultratunna folier 
har naturligtvis många andra användningar. 

När man talar om magneter tänker man på deras attrahe
rande egenskap och vidare på gravitation. acceleration 
och g. Tänker man på g så tänker man på IMPACT-O
GRAPH CORP. Denna firma har sedan länge tillhanda
hållit kluriga stötmätare och -registrerare. 
Dessa små nyttiga apparater införlivar man i sändning
ar av dyrbara och ömtåliga apparater. Under transport 

. registrerar dessa stötskrivare styrkan hos varje stöt. 
som sändningen blivit utsatt för. Den kan också regis
trera tidpunkten. Registrering sker av komponenterna 
i tre mot varandra vinkelräta riktningar. Dessa instru
ment. som naturligtvis kan användas om och om igen. 
har visat sig vara till stor nytta inom transportvärlden och 
har gett tillverkare av ömtåliga instrument mången vär
defull upplysning om vilka faror som lurar under färden. 
De finns i olika utföranden med upp till 3 veckors regis
trering och i priser från kr. 175:- till kr. 2.000-. 

Det är naturligt att man i detta sammanhang börjar tän
ka på värdet av fjärrmätning och indikering av olika 
slag. Från MESL och Edinburgh kommer tjuvlarmet SXl 
som osvikligt och fiffelskyddat slår larm så snart någon 
obehörig rör sig inom den bevakade arean. Effektförbruk
ningen är ca 10 W och apparaten är både ekonomisk 
i drift och lätt applicerbar. 
Begär vidare upplysningar eller demonstration. 
Detta var om upptäckande av obehörig närvaro utan 
direkt bandpåläggning. 
Industrial Electronetics Corporation gör små underverk 
i överföring av mätdata såsom temperatur tryck. accele
ration. torsion . töjning osv. från de ovanligaste platser. 
Hur varierar t. ex temperaturen 2 50 ° i en 1 qo m lång 
torkugn? Vilka är de verkliga påkänningarna i isolatorer
na i en 400 kV ledning vid en brytpunkt med nedisning 
och 35 sekundmeters vind? Vilka vrid krafter verkar på 
axeln till en helikopters lyftskruv? IEC levererar gärna 
mätgrejor för såna här och andra användningar. Hör med 
oss. vi kanske kan ge råd. 
Vid mätning och annan jämförelse måste man ha nor
maler med kända. stabila egenskaper. KELVIN kan le
verera motstånd med stabiliteter. som innebär att re
sistansändringen per år är mindre än 0.003 %. tempe
raturkoefficient. O.ooOOO1/oC. Motstånd med maxav-

vikelse från angivet värde av 25 ppm kostar måttliga 
pengar. Dessa. som naturligtvis är av den högsta bila 
typen. är åldrade 100 timmar med full last vid 125°C 
och chockade med korta stötar av dubbla lasten. De är 
hermetiskt inneslutna i argon och de kan användas som 
fullvärdiga vardagsnormaler. Vi kan också åstadkomma 
kombinationer av sådana resistanser. 
DIGITEC handlar. som namnet antyder. om siffervisande 
instrument. Namnet är välkänt här i landet sedan 6-7 
år både på voltmetrar och termometrar. Här är ett ploCk 
ur DIGITEC-katalogen: Panelinstrumentet 275 monteras 
i en utskärning 95x54 mm. har fyra fulla siffror. Nixie. 
maxfel 0.04 %. områden 4 st 999.9 mV till 999.9 V. 
BCD-utgång (option). avläsningshållning. Priset är kr 
1 900:- till 2300:- i småkvant beroende på utförande. 
Vad sägs om en multimeter med 0.1 % maxfel och pris Kr 
2 340:-? Den heter 262 och mäter 199.9 mV till 1000V 
likspänning. 1.999V växelspänning 40 Hz-20 kHz till 
5OOV. 199.9~A till 1999 mA likström. resistans 200 
oh~2 megohm. Nixie med rödfilter. Dimensioner 
15x12x14.5 cm eller ungefär som två tegelstenslitrar 
mjölk. Modellen 210 är en 0.05 % voltmeter för lik
spänning med områdena 150 mV med oändlig resistans. 
15.00. 150.0 och l000V. 2 megohm. Vikt mindre än 
2 kg dimensioner 14x8x 18 cm pris kr 1620:-. Model
len 270 är en panel meter med presentation 1999 i 
Nixie. maxfel 0.1 %abs.+ 1 siffra 10 spännings- och 
strömområden och kostar i småkvant kr 1 260:-. med 
BCD-utgång kr 1 440:-. Detta instruments kretskort. 
modell 281. är en AlD-omformare för direkt nätanslut
ning. Den kostar i småkvant kr 873 :-. 
DIGITECs termometerprogram är för stort att i detalj re
redovisa här. Följande får räcka : -200°C till lOoooC kan 
mätas. med 24 termistorgivare. 3 platinagivare. järn, 
konstantan. koppar-konstantan och chromel-alumelele
ment. 14 instrumentmodeller alla siffervisande. alla sys
temanpassade. maxfel 0.05°C till 0.75°C beroende på 
områdets omfattning. Ett termometerexempel. Modell 
551-2 är en insticksenhet till presentationsenheten 251. 
som också tar spänningsmätande insticksenheter. mäter 
med termistorkännare från -30° e till + 100°C med fyrsiff
rig presentation. upplösning 0.01° och maxfel 0.3°. 
Den utförliga DIGITEC-katalogen. som vi gärna sänder 
med posten. ger fullständiga specifikationer för det 
nämnda och, dessutom för qe datasamlingssystem i vilka 
ingår. förutom redan nämnda instrument. scanners. mul
tiplexer. remsstans. tryckverk 21 -ställs. klocka. inden
tifieringsgivare. komparator. Ett system. färdig
byggt. med 10 ingångar för analog signal. scanner. 
klocka. voltmeter och tryckverk ener remsstans 
kostar kr 22-24000:-. Systemet kan naturligt
vis utvidgas hart när hur brett som helst. Vi ställer 
gärna upp för att försöka föreslå lämpliga utrustningar. 
TIll slut. En tidsskriftssida är bara en tidskriftssida. 
Utrymmet är begränsat. Det finns mer att berätta. T ex 
om våra operationsförstärkare. analoga hybridmaskiner. 
hypersnabba A-D D-A omformare 8. 10. 12. 15 bits. 
multiplikatorer. allsköns givare. blixtlampor. fotoceller. 
minnesvoltmetrar. elektrometrar. forskningsmagneter. 
kryoutrustningar. förstärkare. analysatorer. mikrovåg
instrument och -komponenter. 
Ring eller skriv I Vi svarar. 

CIVILINGENJÖR ROBERT E O OLSSON AB 

Box 165 591 01 Motala, tel. 0141/12229 
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SEALECTRO 
Detfinnsen Koaxial kontakt i miniatyr förva~ebehov! 

NÄR DET GÄLLER 600 OLIKA TYPER AV MINIATYR KOAXIALKONTAKTER AV 
HÖGSTA KVALITET FÖR FREKVENSOMRÅDET DC-10 GHz resp DC-18 GHz. 

CUNHEI 
Prisexempel: 6:70 

nato storlek 

SRM 

MICRUHEI 
3.5 ggr nato storlek 

ADAPTERS 

TILLVERKADE ENL. MIL C-22557 och MIL C-39012 10 GHz 

JR""""-. 

6:-

TILLVERKADE ENL. MIL C-39012 

1.5 ggr nato storlek 

18 GHz 
ROSTFRITT STÅL 
GULD PLÄTERAT 

FÖR FLEXIBEL ELLER SEMIRIGID KABEL 10 GHz 

GONHEX-SRM samt till: N. TNC. BNC. APC-7. GR-874. GR-900 

Vi för även de flesta miniatyr koaxialkabel såväl flexibel som semi-rigid 

Leverans från lager Lågq priser 

PO LAB Elektronik-komponenter 
Rubingatan 5 42162 Västra Frölunda Tel. 031/454717 
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HAMAMATSU TV 
FOTOMUL TIPLIKATORER 

42 typer täcker de flesta applikationer inom kemisk, fysika
lisk och metallurgisk analys. Ledande instrumenttillverkare 
över hela världen bestyckar nu sina analytiska instrument 
med HTVs pålitliga fotomultiplikatorer som kan levereras 
med av kunden specificerade data och toleranser till konkur
renskraftiga priser. 

Diagrammet visar spektralkurvan för två unika rör, typ R 166 
för UV (1600-3200Ä) som är blind för synligt ljus, samt typ 
R-406 som kombinerar hög känslighet för nära-I R med låg 
mörkström. 

Hamamatsu' TV tillverkar även fotodioder, fotohalvledare , 
IR-vidiconer, elektronmultiplikatorer samt bild-dissektorrör. 
Begär katalog HTV 70 och prislista . Specialoffert lämnas vid 
större kvantiteter. 

Generalagent i Sverige 
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INSTRUMENT AB 

LAMBDA 
Box 27023,10251 STOCKHOLM 27, 
TEL 08-67 11 54 
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nya böcker 

Japan Electronics Buyers 
Guide/69. Tokyo 1969. Dempa 
Publications, Inc, Tokyo Japan. 
Pris ungefär 60 kr. 
För den som söker handelskon
takter med japanska elektronik
marknaden utgör Japan Electro
nics Buyers ' Guide ett utmärkt 
verk. Uppläggningen är föredöm
ligt gjord och resultatet har blivit 
en bok som det är lätt att hitta i. 
Förutom traditionella uppgifter 
om tillverkare och försäljnings
företag hittar man också per
sonuppgifter. aktiekapital. om
sättningssiffror. antalet anställda 
m m för de berörda företagen . ' 

Kartor över Tokyo och Osaka 
avslutar bokverket . (BGWI 

RÖSN ES, TH O R E översättning 
och bearbetning: Vi bygger 
med integrerade kretsar. 
Stockholm 1969. Natur och 
Kultur, 57 s, iII, pris: 9,75 kr. 
Boken ingår i serien " Elektronik i 
praktik ". Innehållet baserar sig 
på en artikelserie i den engelska 
tidskriften " Practical Electronics ". 
Avsikten med boken är ~ enligt 
förordet - att ge amatörelektro
nikern möjligheter att pröva hur 
det är att arbeta med den inte
grerade kretstekniken . 

Boken innehåller fem olika 
byggbeskrivningar över lagom 
komplicerade apparater. I anslut
ning till detta serveras i lättsmält 
form teoretiska genomgångar 
om hur den aktuella apparaten 
fungerar. (BGWI 

RÖSNES, THORE: Elektronik i 
mikroformat. Stockholm 1969. 
Natur och Kultur, 69 s, iii, pris: 
9,75 kr. 
Boken ingår i serien "Elektronik i 
teori och praktik". Författaren 
beskriver principerna för tillverk
ningen av olika typer av integre
rade kretsar. Därefter belyses 
digitala och linjära grundkretsar 
och dessa avsnitt följs av kopp
lingsexempel lämpade för ama
törbygge. 

Boken avslutas med ett kapi
tel om MSI och LSI. 

Som allmänt omdöme kan 
man säga att boken är inte bara 
lämplig för amatörer på elektro
nikområdet utan även för elektro
niker som vill ha en saklig lättläst 
tvärinformation inom området 
integrerade kretsar. (BGWI 

BERGTOLD, FFiITZ (översätt
ning och bearbetning RÖSN ES, 
THO R El: Nybörjarens elektro
nikbok komponenterna. 
Stockholm 1969 Natur och Kul
tur, 87 s, iII, pris 13,75 kr. 
Boken ingår i serien "Elektronik i 
praktik ". För den i elektronik helt 
obevandrade är det en utmärkt 
introduktion i ämnet . Jämsides 
med den sansat framställda teo
retiska elektroniken presenteras 
de vanligaste komponenterna . 

(BGWI 

BRE DOW, GERHARD, över-

sättning och bearbetning av 
RÖSNES, THORE: Elektronik i 
bilen . Stockholm 1969. Natur 
och Kultur, 74 s, iii, pris: 11,75. 

Boken ingår i serien ' "Elektronik i 
praktik" . Den är avsedd för den 
som har bilen som hobby och 
som dessutom inte står helt 
främmande inför principschemat 
för en elektronikkrets. 

Efter en kort genomgång av 
ett konventionellt tändningssys
tem behandlas en mångfald elek
troniska kretsar lämpade att an
vändas i bilsammanhang. Ex
empel: elektronisk varvräknare, 
automatisk garagedörröppnare, 
elektroniskt tändningssystem 
m fl. 

En typisk hembyggarbok. 
(BGWI 

MARKESJÖ, GUNNAR och 
HÖGLUND, INGMAR: Elek
tronik, Del 2 Analoga kretsar 
och Del 3 Effektkretsar. Stock
holm 1969. AB Läromedelsför
lagen P A Norstedt & Söner -
Albert Bonnier, A4-format, 133 
s resp 97 s, iII, pris: 26,50 kr 
resp 23 kr, moms tillkommer. 
De här böckerna ingår i den serie 
om tre, som utarbetats i anslut
ning till Sveriges Radios media
kurs i elektronik för gymnasiets 
elever i årskurs 4 . (Se Elektronik, 
nr 9 , 1969, s 70: "Aktuell 
elektronikundervisning . . . ".1 Böc
kerna kan användas både till 
kursen och för separatstudier. De 
två nya delarna föreligger i pro
visoriskt utförande och kommer 
senare att omarbetas och 
kompletteras något för att däref
ter ges ut i bokform, dvs ges 
samma utförande som del 1 i se
rien (se Elektronik nr 9; 1969, s 
117). 

• Del 2, Analoga kretsar, be
handlar transistorförstärkare av 
olika typer. såväl diskreta som 
integrerade. En stor del av fram
ställningen är utförd för att ge 
läsaren en intuitiv förståelse av 
väsentliga egenskaper hos de 
vanligaste förstärkarstegen, upp
byggda med bipolära transistorer 
eller fälteffekttransistorer. Boken 
är indelad i följande huvudav
snitt : linjära transistormodeller, 
enkla transistorförstärkare, tran
sistorstegets frekvensberoende, 
operationsförstärkare, motkopp
ling, högfrekvensförstärkare, 
oscillatorer m m samt engelska 
och svenska sakregister. 

• Del 3, Effektkretsar, är indelad 
i följande avsnitt : termiska effek
ter, LF effektförstärkare, effekt
likriktare, tyristorkopplingar, ef
fektomvandlare samt sakregister. 

Uppläggningen av stoffet i de 
två nya delarna är av samma 
höga klass som i Gunnar Marke
sjös tidigare böcker. Ämnesom
rådena presenteras som väl av
gränsade avsnitt med repeti
tionsfrågor och litteraturhänvis
ningar. (Gel 



SÄKERHETSKLÄMMAN 
Isolermaterial Polyamid 6.6 grå 
Slagfast; ej brännbar, krypströmsäker 
S-märkt samt godkänd i de flesta länder 

Skruvlösa 
Insticksklämlister 
2,5 mm2 typ 236. 

~ 

~ 
c 

Begär specialbroschyrer - skriv eller ring till generalagenten 

Anslutningsklämmor för tryckta kretsar. 
(Rastermått 5 och 10 mm) • 
. . • med fast inbyggd klämkropp i isoleringshöljet. 

Kontaktelement för inbyggnad. 
Mångpoliga jackar utan hölje. 

~C) c{ ... ~RE:b 00) 

lc)\::) r{ .... ~: D 00) 

För alla jackanordningar. använder vi den under årslångt 
arbete utvecklade »gaffelkorskontakt». Förutom en kostnads
gynnsam tillverkning har även den elektriska kontaktens teo
retiska krav uppfyllts. 
De fyra kontaktytorna av ett sammanfogat kontaktpar är så 
s!llå att man nästan kan tala om kontaktpunkter. 
Med. gaffelkqrskontakten uppnås ett mycket högt specifiskt 
kontakttryck, varje skänkelpar fjädrar oberoende av det andra. 
Tack vare den speciella kontaktformen uppnås lång fjäder
väg vid hög kontaktpressning. 

i n Q g n Jö r s f i r m a 
• Itulslel,nll, alt Tel. 031/92 55 90, 92 55 91 

Box 51017, 40078 Göteborg 51 
Östergärde Industriområde 
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Elektroteknik 
på HANNOVER MÄSSAN 1970 

En koncentrerad inblick i det 
internationella utbudet inom branschen. 
Maskiner och anläggningar - nyheter 
och problemlösningar. En enastående 
marknadsöversikt för idag och imorgon -
viktiga kontakter - tillförlitliga 
informationer - säkra dispositioner. 
Ni ser vad Ni - och Era kunder -
verkligen behöver. 

HAN NOVER
MASSAN 
19~OL~rdagen 25 a~ril
• sondagen 3 maj 

Näringslivets 
framtids marknad 

Branschprospekt med utställarförteckning inom 
denna bransch erhålles kostnadsfritt hos: 
HANNOVER MÄSSANS SVERIGEKONTOR 
Deutsche Messe- und Ausstellungl?-AG, 
Danderydsgatan 4, STOCKHOLM O, 
Fack S -10041 Stockholm 26, Tfn.: 209516 + 209562 
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FET 
som switch 
Siliconix för FET 

PROBLEM 

:L C> 
T 

OUT 
o 

Konst ruera en krets som samplar Cm med 200 os öppningslid och som 
bibehåller deua avJåsnings\'ärde i minimum 0,01 s: 

gh'ct \"ärde Cm - ±. lOV 
matningssp!inning _ .:6: I SV 
Rp.-n · 25 ohm 

LÖSNING 

Använd en FET swih:h 2t'\.H93 och en FET source follower 2N.p I7A. 

VG [ +lOV 
- 15V 

+15V 

2N4117A 

karakteristika mr 2N~393: \'p < 3V, T4'l(ll\l < 100 ohm 
gatesp2nning "id tillslag + lOV, ,-id frAnslag - IS\'. 

OUT 

2N41 17A: hög ingängsimpedans, I I'5{ma:a:) < IpA. 

Bara en av m~nga användnings
möjligheter för Siliconix FET, 
vilka kan erh~llas överallt i Europa. 

Fö'r ;Ytterligare information tag 
kon takt med ,' 

AB ELEKTRoHoLM 
FACK 
17 1 20 S OLNA 1 
TEL. OB/B2 02 BO 

SILlCoN IX LlMITEo 
SAUN DERS WAY 

SKETTY PARK 
SWANSEA, SOU T H WALES. 

TEL: 0792 21221/2 TELEX: 4B197 

Siliconix Limited 
Informationstjänst 71 



AGA TRANSOLD 
Komplett lödutrustning med AGA STRIPPER 
- den elektriska skaltången för tefJonkabel 

M2 

• Väldimensionerad fulltransformator - skild från nätet 

• Lågspänningsuttag för moderna, snabba löd pennor 

• Effektuttag - 55 VA - för skaltång 

• Elektrisk skaltång - snabb och effektiv 

• Lödpenna med under arbete bytbara spetsar, 1-6 mm 

• Praktisk hållare för lödtenn 

• Nätströmbrytare och signallampa i fronten, automatsäkring 
baktill 

AGA TRANSOLD är den moderna, snabba och effektiva löd ut
rustningen för alla elektroniska laboratorier och verkstäder, ser
vice- och instrumentarbeten. Ett elektronikverktyg baserat på er
farenheter och behov - konstruerad av elektronikfolk - för 
elektronikfolk! 
AGA, Lidingö, konstruerade och tillverkar denna ändamålsenliga 
lödutrustning - från början avsedd endast för internt bruk. Den 
blev snabbt oumbärlig vid arbeten med halvledare, elektronik-
komponenter, kretskort och instrument. Nu kan den även bli Er! 

DATA: 
Nätanslutning 220 V, 50-60 Hz 
Skaltång 1,8 V, 30 A. 
Lödpenna 6 och 24 V, 40 W 

Nu@-märkt! 
NORGE: Feiring Instrument AlS, OSLO, tel. 2311 80 
DANMARK: V. H. Prins, KöPENHAMN, tel. 968844 

le' 
" (' I 

+~ .. " ; -,- ~?it---:... 

I ' 

" 
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SAKRINGSHÄLLARE 
för höga fordringar beträffande hållfasthet, 
isolation, fuktsäkerhet etc. 

för finsäkringar med dim 
f) 5 mm längd 20 Q 25 mm 
f) 6,3 mm längd 25-30 Q 32 mm 
'" 1/4 II läDgd 1", 1131161" Q 1 1/4 II 

Svenska finsäkringar: 
'S-märkta, miljöprovade för militärt bruk. 

PRESTOTEKNIK AB 
Kontor och expedition: Tel. 840220 
Hornsgatan 78, 117 21 Stockholm 



Reglertrans
formatorer 
med dokumenterad 
kvalite och finish 

VRIDMOTSTAND 
Effektområden 10-750 W. 
Ringformig steatitkropp med ce
menterad lindning. För normala 
motståndsvärden användes kop
par-nlckel-t~åd (WM 50) . för höga 
motståndsvarden krom-nickeltråd 
(VW 110) . 
Overtemperaturen i lindningen l ig
~~Joc~'d normal belastningen vid 

VRIDTRANSFORMATORER 
1-fasutförande 0.65 amp till 60 amp 
0-220 V. Andra sekundärspänning 
ar: Q-6O V ti II <>-440 V3-fasutföran 
de upp t ill 3x 3 amp. 3 X380 V 
Andra sekundärspänningar : 3 x O-
220 V till 3XQ-500 V. Levereras 
även i kapslat utförande samt för 
tavelmontage. 

~D.J. STORK 
Holländargatan 8 

111 36 Stockholm, 08-23 53 45 

för utveckling 
av logikappara
ter. Ett verkligt 
universalinstru
lT)ent . Utgångar 
för klockpulser. 
synkrona st yr
pulser i binära 
positioner och 

resetpuls . Kan styras från yttre generator och lä mnar 5 V = reg
lerat till IC-kretsar. Kostar under 1 000: -. Närmare upplys
ningar från LUGAB Box 60011 951 06 LULEÅ. 

76 

ELEKTRONISKA 
TIDRELÄER 

NATTESTAD TIMER 
12 el 24 volt - lik- och 

växelström - plug-in utförande 
monterad på oktalsockel -
tidområden 0-1 500 sek 

~ ~I 
• lO •• 

SVENSKA NATTESTAD 

~ __________________ ~NATTESTAD 
. Gust Rydbergsgatan 5. 217 55 Malmö 
Tel.: 040/610 10-916354 
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aB informerar 

OSCILLOSKOp· 
KALIBRATOR 
hl.l.iil' ~~EN~ l modell 156 

med 3 funktioner 
• spänning 

• sveptid 

• stigtid 

Data: 

Spänning: 1 Of..lV -
20V/deln. 
Sveptid : lOnS -
0.5 sek/deln . 
Stigtid : ~ 3 nS 

G&E BRADLEY LTD 
tillverkar även ström- och spän
ningskalibratorer. mikrovågskäl
lor. telemetriutrustningar. oscillo
skop. 

Värt att veta ... 
Alfred 

Statham 

North 
Atlantic 

Svepgeneratorer 
och analysatorer 

Temperaturskåp 

Servoinstrument 
O/A-A/O omvandlare 
fasvinkelvoltmetrar 
vinkelpositions
indikatorer 

Utförliga 
datablad 

B egiir ytterligare information 

Ajgers Elektronik AB 
Fack. 126 11 Stockholm 32 
Tel 08/46 42 46. 464262 
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läH aH välja 

leleltlcl 
electro 
technical 
controi 
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en for alla 

Dl .... " .... . ;., 
Dl .......... .. 
Dl .......... .. 
Dl .......... .. 
Dl .......... .. 
Dl ... , ...... .. 
Dl .......... .. 
Dl .......... .. 
Dl .......... .. 

Lembcke 
08-680820 
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•• 

ar Ni intresserad av 
prototyptillverkning 
av tryckta kretsar? 
Vi erbjuder ett komplett utrustningsprogram 
omfattande 

fotoresistapplicerings- och 
framkallningsmaskiner 

kopieringsutrustning 

etsmaskiner 

borrmaskiner m. m. 

Dessutom erforderliga kemikalier, Brady-tape etc. 

Ring oss för konsultation eller 
besök vår utställning. 

EDVARD SCHNEIDLERAB 
Elektronikavdelningen 
Malmskillnadsgatan 54, Stockholm 
Tel. 232420 
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Läges
givare 

Typ RLP för 
mätning av . 
rätlinig rörelse. 

För längder under 1 m och ned till 1 mm får man en enklare och 
robustare mätanordning med potentiometrC!r för rätlinig rörelse. 
Typ RLP tillverkas i 9 olika funktionsslaglängder som standard. 
Upplösning : Från 0.015 mm till 0.2 mm. 

Typ SG 3 för mätning av 
förskjutning. kraft. töjning 
och vikt. 

S'NEMA 

Givare av fritrådstyp. Mät
objektet anslutes till den 
gängade överföringsstången . 
Rörelseområde: :j: 0.038 mm 
Kraftområden: Olika områ
den från ca ± 0.25 N till 
ca 12 N. 

Upplösning : Oändlig . 
Det är enkelt att mäta med 
SG 3 och RLP. Kontakta vå
ra ingenjörer. så får Ni upp
lysningar och råd. 

FACK 20 • 12305 STOCKHOLM - FARSTA 5 • TEL 08-940090 
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LABPOT@ H10S 
med 10-varvs Helipot 
precisionspotentio
meter och 1000-delad, 
låsbar skala. 

• Liten och kompakt 
• Tung, står stabilt 
• Formgiuten. lackerad lätt

metall 
• Elektriskt skärmad med 

jordskruv 
• Schema och data på fronten 
• Lågt pris: 140 kr! 
Standardvörden från 100 ohm till 100 
kohm med ± 0.1 % linearitets- och 
± 1 % motståndstolerans. 

Ring oss redan I ~, = J 
dag för datablad! ~ 

AB NORDQVIST " BERG 
Box 4125 • 10262 STOCKHOLM .. 

Tel. 08/44 99 80 

Informationstiänst 82 

ELEKTRONIKS PRENUME
RATIONSTJÄNST 

Postadress: box 3263 
103 65 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 adressänd
ringsblanketten. Observera att 
ovanstående gäller även vid 
tillfällig adressändring. 

ANNONSÖRSREGISTER 

AEG/SATT 92 
Aero Materiel AB 13 
Ajgers Elektronik 108 
Beckman Gunnar AB 1 
Bergman & Beving 35 
BPG-Industrier AB 95 
BrGel & Kjaer Sv AB 72 
Bäckström Gösta AB 16 
Chartpak Rotex 91 
Ekonomisk Företagsledn 27 
Elektroflex 76, 77 
Elektroholm AB 74 
Elektronlund AB 17 
Elektroutensilier 97 
ELIT 89 
EMI 38 
Ferner Erik AB 42 
Forsberg Thure AB 98 
HABIA 14 
Hannover-Messe 106 
ITT Components 15 
Källman Kuno AB 11 
Lambda Instrument AB 104 
Lagercrantz Johan KB 111 
Lembcke AB 109 Bilaga 
Lit Produkter 99 
Litton Precision Products 80 
LM Ericsson Telemateriel 32 
Lugab 108 
3-M Company 29 
Merck E 2 
Midland Sil icones 34 
Mi-croponent 108 
Nanoteknik 86 
Nordiska Instrument 10 
Nordisk Elektronik 71 
Nordqvist & Berg 

73, 87. 107, 110 
OKAB 112 
Olsson Robert E O 102 
Oltronix AB 9 
Palmblad Bo 95 
Plessey 12, 22 
Polab Elektronik Komp 103 
Polyamp AB 84 
Prestote1<nik 107 
Pulsteknik 96, 105 
Radiak 98 
R C A International 21 
Rectronic AB 95 
Saab Electronics 78 
Sandblom & Stohne 28 
Saven AB 25 
Scandia Metric 88 
Scantele AB 5 
Scapr.o 93 
Schlumberger Sv AB 85 
Schneidler Edvard 110 
Saltron 82, 83 
Semikron 28 
SGS Semiconductor AB 

SiJi.conix Ltd 
Sprague 

36, 37 
106 
40 
26 Slenhardt M AB 

Stenhardt Komponent-
bolag Bilaga 
Stork OJ AB 108 
Svenska AMP 20 
Svenska Nattestad 108 
Svenska AB Philips 6. 41 
Svenska Radio AB 8 
Swema 110 
Teleinstrument 7, 23 
Teltron ic 81 
Texas Instrument 31 
TH:s Elektronik 30 
Transfer 86, 96 
Trend Electronics 94 
Transitron 18 
Ultra .Elektronics 90 
U. S. Trade Center 4 
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Snabb direktvisande 
RLC-meter 

Universalinstrumentet 
för komponenttest 
Anslut Er komponent. Ställ in funktion och mätom
råde. Avläs. Så snabbt och enkelt arbetar Ni med 
Radiometers nya RLC-meter MM2. Med god nog
grannhet och till lågt pris. 

MM2 mäter 

RO,1 n 
LO,1 ,uH 
CO,1 pF 

- IMn 
- IOOH 
- 500 ,uF 

Noggrannheten är 2 % av avläst värde plus l % av 
fullt skalutslag. 
-60 till + 60V yttre förspänning kan anslutas. Skri
varutgång finns för t.ex. registrering vid miljöprov. 

RADIOMETER 
COPENHAGEN 

RLCMETER ..... 
RlC ~ 
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08/830790 
JOHAN LAGERCRANTZ KB 

Gårdsvägen 10 B, Box 314, 171 03 Solna 3 



NY/fETEp 
f ORSV FA BR IK SVERK 

FIRMEN( 
ROEDERo ~N~:. ~RK STADE 

X3 EL 

Iran " 8300 Landshut TYSKLAND 

Ledande specialtillverkare av kondensatorer och motstånd 

Moderna, miljötåliga, tillförlitliga och lättmonterade kvalitetskomponenter har alltid varit en primär målsättning inom 
Roederstei n-gruppen. 

Med stigande arbets- och servicekostnader är det inte endast komponenternas inköpspris, utan driftsäkerli~t ink!. gara ti
åtaganden som bestämmer totalpriset hos en färdigtillverkad apparat eller utrustning . 

Roederstein-komponenter ä r sälla n ma rknadens bill igaste - men utgör oftast ett av de ti IIförl itl igaste alternativen. 

Några exempel: 

ROE 
elektrolytkondensatorer, serie EK, från 1 uF 63 V till 470 uF 6,3 V. Temp .-område 
-40 till + 70°C. Kan även erhållas i bipolärt utförande . 
Det runda utförandet och speciellt utvalt gjuthartsmaterial garanterar fullstän
dig täthet även efter många års drift. 

ROE 
elektrolytkondensatorer, serie EB, från 1 uF 63 V 
till 1900 uF 16 V. Temp.-område -40 tri I +85°C . 
Vissa värden för tonfrekvenstillämpning samt i 
bipolärt utförande. Motsv. M 2427:2, miljöklass 
40/85/56. 

,r 

RES1STA S-4 
monteringsklara ytskiktsmotstånd, 0,5 W vid 70°C. 
Stiftavstånd 2 moduler = 5 mm. 
Motståndsvärden från 10 ohm till 4,7 Mohm, to!. :t 5 % . 
S-6 och W-6, motstånd för 1 och 2 W, stiftavstånd 4 moduler = 10 mm. 
Långtidsstabilitet < 0,5 %. 

RES1STA SK-2 
ytskiktsmotstånd 1/8 w - 1/4 w vid 70°C, längd 6 
mm, diam. 2,4 mm. Försvarsstandard M 2400:1, 
typprovad hos HL (protokoll 95:1450) . Miljö
klass 55/125/56. 

RES1STA MK-2 
högstabila metallfilmmotstånd, 1/8 w vid + 125° 
C, dimensioner lika SK-2. Lagerföres mellan 100 
ohm och 100 K i temp.-koeff . 50 ppm och 100 ppm, 
tolerans - 1 %. Motsv. M 2400 :2, miljöklass 55/ 
170/56. 

SK-2 

MK-2 

Närmare information från 

EK 

S-4 

OLOF KLEVESTAV AB 

[j}!f{/jjffj S ~ 
Box 601 . 12606 Hägersten 6 

Telefon 08/88 Q1 35 
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Med största sannolikhet. • • 
. . . är det oss Ni skall kontakta om Ni konstrue
rar mikrovågsutrustningar. Vi har en modern 
produktlinje av mikrovågskomponenter, från 
leverantörer vilka alltid strävar efter att låta 
sina utvecklingsavdelningar ligga långt fram i 
tiden - med andra ord, företag med stark inno
vationskapacitet . 

. . . kan AEL Israel på kort tid och till låga priser 
tillverka den antenn, förstärkare eller oscillator 
som ingen annan har på sitt tillverkningspro
gram. 

Sannolikt är det också att vi har det Ni söker 
när det gäller integrerade kretsar, operations
förstärkare, dataomvandlare, mikroswitchar 
eller fotoceller. 

Kontakta oss på' Komponentbolaget så skall vi 
ge Er information om de produkter som finns 
på vårt försäljningsprogram. 
Markera ruta och siffra på Era intressegrupper 
- sänd in svarskupongen och se själva. 



A. DIODER 

1. Blandardioder 
2 . Detektordioder 
3. Backdioder 
4. PIN-dioder 
5. Avalanchedioder 
6 . Tunneldioder 

B. STRIPLINE - MICROSTRIP 

1. Beamlead -dioder. kondensatorer 
2. Chips- motstånd. kondensatorer 
3. Piller-dioder. motstånd. kondensa-

torer. avslutningar. dämpare 
4 . Stripline - switchar och modulatorer 

C. KOAXIAL-MINIATYR 

1. DC-spärrar OSM 
2. Dämpare OSM 
3 . Avslutningar OSM 

D. SYSTEMKOMPONENTER 

1 . Oscillatorer 
2. Blandare 
3 . Switchar 
4 . Multiplikatorer 
5. Detektorer 

- -

A 8 C D E F G 
1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 
5 5 5 
6 6 

Titel 
Namn 

Avd 
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H I J 
1 1 1 
2 2 2 
3 

E. FÖRSTÄRKARE 

1 . Videoförstärkare 
2. Antennförstärkare 
3 . Parametriska förstärkare 
4 . Avalanchediod-förstärkare 

F. ANTENNER 

1. Begär samlingskatalog 

G. FILTER 

1. Lågpassfilter 4 . Bandspärrfilter 
2 . Högpassfilter 5. Diplexers 
3 . Bandpassfilter 6 . Filter- Detektorer 

H. TRIMMERKONDENSA TORER 

1. Lufttrimrar 
2 . Glastrimrar 
3 . Kvartstrimrar 

I. INDUKTANSER 

1. Fasta induktanser 
2. Variabla induktanser 

J. VÅGLEDARKOMPONENTER -

HÖGEFFEKT 1. Filter 
2 . Fönster 

K. LASER 

"'" 
1. CO 2-laser 
2. Nd-YAG-Iaser 
3 . Optiska tillbehör 

P&M 

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

K 
1 
2 
3 

Komponentbolaget 
Grimstagatan 89 
16227 Vällingby 

Frankeras ej 
Komponentbolaget 
betalar portot 

Företag _____________ _____ _ 

Adress 

Postadress 
Telefon 

Svarsförsä ndelse 
Kontonummer 4119 
16210 VÄLLINGBY 1 


