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Telonie 

System 201 är ett storbilds
oscilloscope för samtidig visning 
eller jämförelse av upp till tre 
analoga förlopp. Hela bildytan 
kan utnyttjas utan risk för 
förväxling genom att varje signal 
får sin egen färg. Likspännings
kopplade ingångsförstärkare 
med hög känslighet ger system 
201 fler användningsmöjligheter. 

Presentations 
System 201 

System 201 är speciellt lämpat 
för alla svepta mätningar på 
MF-steg", filter, förstärkare, 
transducers, högtalare. Byggt 
för både lab- och industrimiljö 
passar instrumentet också i 
processkontroll för övervakning 
och jämförelse mot standard
kurvor eller referensnivåer. Både 
horisontella och vertikala 
referenslinjer kan alstras och 
externa tid- eller frekvens
markeringar kan läg'gas in. 
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System 201 är utmärkt för visning 
av medicinska förlopp, för 
kontinuerlig patientövervakning, 
EEC, hjärtverksamhet o.dyl. 

Vid skolundervisning kan System 
201 förenkla demonstration av 
exempelvis fas- och amplitud
förhållanden genom den tydliga 
separeringen i olika färger. 

- Jovisst, om Ni föredrar svartvitt, 
fråga efter modell 202. 
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in this issue 

The Swedish market for electronic equipment . . .. 39 
Some figures and comments on exports and imports of elec-

use of a differential phase whift method has been developed 
at the Technical High School of Lund, Sweden. 

tronic equipment on the Swedish market. The article is also 
published in English. 

Electronics industrial expansion in the USA 46 
The tantalum thin film circuits of to-day . . . . . . . . .. 58 

In a series of three instalments Elektronik here starts a 

With the exception of certain sections, the expansion of the 
electronic market id the USA continues. No definite statistics 

bTief summary of the tantalum thin film technology of to-
day. The first section deals with methods for producing 
capacitors and resistors, the second continues with appli
cations and in the third and last a discussion concerning 
distributed components. 

for 1969 are available yet, so the figures recorded are par-
tially estimated. 

The use and properties of transducers . . . . . . . . .. 49 
A survey of transducers with electric output, available on 
the Swedish market, begins in the next . issue of Elektronik. One computer serves several American hospitals 60 
This introductory article takes up general aspects on develop-
ment, prestanda, and use of transducers. 

"Diffodulo"-a data modem system. . . . . . . . . . . . .. 54 
An interesting theory concerning data transmission with the 

Active RC-networks-a summary . . . . . . . . . . . . . . .. 61 
The fifth and last instalment of the article on active Re 
networks ends with the practical aspects on circuit design. 

Dig=--=----=ita=--=--=-l~ec-=----=o~rd_=__=____=e=____=____r_ 
The T5000 is probably the most re
liable digital magnetic tape recorder 
in fully computer-compatible format 
you can find anywhere . It has 12 
months PROVEN OPERATION be
hind it. 

We didn't want to sav too much 
abouttheT5000 untilwewere SURE 
of its performance. We 've had it 
working internationally with discer
ning and demanding users. Now 
we 're sure. You will find the T5000 
a valuable contribution to your ope
ration . 

The T5000 fits easily into any sys
tem with out headache - your inter
face problems have been anticipated 
right at the design stage. 
BRIEFLY : 
Reliability Proven All solid-state mo
dular construction . 
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No relays . All logic is I. C. 
Simple to Operate Simple tape path. 
Automatic loading into vacuum co
lumns. 
Ideal Tape Handling Vacuum co
lumns give optimum tape packing . 
Proportional servo dynamie braking. 
Precision Tape Drive Electronic 
damping eliminates any incremen
tal capstan drive resonances. 
Packing Density: 200,556 or 800 
b.p.L 
Feed Modes a. Increment.al on com
mand. b. 37 .5 ·Lp.s. (other speeds 
to special order) 
Increment Rate a. 0-300 charact
ers/see at 556 and 200 b. p. L 
b. 0-500 characters/secat 800 b.p.i . 

(1200 characters/ sec to special 
order) 

Start Time 2 mSec at 37.5 . Lp.s. 

RACAL - THERM/ON/C 
L/M/TED 
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PM 323lhar data för dator . , ,. . 

• Bandbredd 0-15 MHz 
• Känslighet 1mV(5 MHz) 10 mV(15 MHz) 
• Signalfördröjning 
• Separata kanoner - äk~a 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 f9r ytterligare upplysningar. Boka tid 
för en demonstration . 

PHILIPS, 
InformatiO{lstjanst 3 . 
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~' r------------------------------------------------------------------------------------, 

Om man smusslade lite i 
kalkylen kunde man förr få det 
till att det var billigast alt siälv 
löda ihop sina räknedekader. 
Som när husmor köper en halv gris och under da
gars hårt jobb styckar den till ugns- o. grytmoduler. 

Förresten, värre, eftersom husmor sällan har ett in
täktsalternativ. Men när man själv köper dioder, 
transistorer och andra halvledarelement och löder 
ihop dem till elektroniska räknedekader, använder 
man dyrbar personal som hindras från att göra nått 
lönsammare. Men ofta kommer inte lönekostnaden 
fram i kalkylen. 

Men det är också sant att det inte funnits räknede
kader till vettigt pris. Förrän nu. Electromatic elek
troniska räknedekader är billiga i inköp och pris-

Nordiska Instrument 
Wibom & Son K/B 
Box5132 
102 43 Stockholm 5 
08/249290 

.1 

rationella tack vare det avancerade modulsystemet. 
Och om man så vill: kombinationen med Multiswitch 
förvalsomkopplare. 

Electromatic är alltså ett modulsystem av sifferindi
kator, räknedekad med eller utan sifferindikation 
och diverse tillsatsenheter som pulsformare, förför
stärkare, minnen, förteckenindikatorer, räknerikt
ningsomkastare, 90° fasföljdkännare etc etc. Siffer
enheten består av ett NIXI-rör, elektroniken av binär
deciamalavkodare. Etc, etc, ring oss och låt 0$$ 

skicka er den stora katalogen om Electromatic. Ni 
får den så snart den kommer från trycket. 

Informationstjänst 4 
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typ 3077 

- ny högkänslig XY -skrivare· 
Den nya XV-skrivaren från YEW ligger verkligen »i främsta 
ledet» vad beträffar känsligheten - 1 00 )lV/em. Dessutom finns 
ytterligare egenskaper att glädjas åt: 

D Hög ingångsimpedans 

D Dubbla slädkontakter - viktigt för servoskrivare 

D Flytande, skyddade och skä,rmade ingångskret-

sar - ger utmärkta common mode-egenskaper 

D Hög noggrannhet och utmärkt repeterbarhet 

D Stor skrivyta - 250x250 mm 

D Stort urval perifer utrustning 

och så några data . .. 

Ingångskänslighet: från 0,1 mY/cm till 10 Vlcm 
(16 områden) 
Pappersformat: 270 mm x 20 m (rulle) 
Tidaxelsvep: 0,5/1/2,5/5/10 s/cm 
Noggrannhet: ± 0,3 % (full skala) 
Skrivhastighet: ca 1 s för max utslag på båda 
axlarna 
Ingångsimpedans: 1 Mohm på samtliga områden 

Begär närmare upplysningar från generalagenten: 

Informationstjänst 5 
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I. . ~_. ~ , 
Det är ett högklassigt lösningsmedel. Det är ett universalt lösningsmedel. 

Det är effektivt. 

Och det är splitter nytt ! 
ChIorothene * VG är ett lösnings

medel från Dow - världens största till 
verkare av klorerage lösningsmedel. 

VG är utvecklat speciellt för alla 
slags ångavfettning och har samma 
fördelar som vår etablerade produkt, kall 
avfettningsmedret ChIorothene NU; 
ingen termisk tändpu"nkt ellerflampunkt 
som kan' bestämmas genom standard-

8 , ELEKTRONIK 6 '':'" 1970 

~:.Mm.:.h.'No. .... 

Det gör rent lättare .. . 

t ,~. $ ., 

är behagligare att handskas med .. . 

test, låg giftighet, optimal lösnings
förmåga. 

Man uppnår väsentliga fördelar när 
man ångavfettar med ChIorothene VG
det går åt mi ndre lösningsmedel, 
behovet av värme och vatten minskas, 
rengöringstiden blir kortare, temperaturen 

Chiorothene VG 

4·av~ 
Informationstjänst 6 

Det är säkert. 

i avfettningsdetaljer och utrustning blir 
lägre. 

Ni kommer utan tvivel attfinna VG 
vara det effektivaste, säkraste, mest 
ekonomiska ångavfettningsmedlet för 
all rengöring. Beställ det eller begär ett 
prov från Dow Chemical AB, 
linnegatan 76,11523 Stockholm, 
cp 08/246680 ellerfrån närmaste 
Dow-distributör. 

• Varumärke - The Dow Chemii:al Company 



TT 537 Transistor and LF 120 LF Signal 
Diode Tester Generator 

.- -. 

Avo Digital Svstern B 150 Universal 
Measuring Bridge 

VCM 163 Valve 
Characteristic Meter 

• • O Annu ett elektroniksteg framat ! 

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 
ti II 100 Mn. Batteriernas I ivslängd 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. 08-22 31 40 

l"fnr""'Atin"~tii:i"ct 7 
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W. W. FISCHER 

SJÄLVLÅSANDE KONTAKTDON 

Fischer självlåsande kontakter av 

patenterad konstruktion 

Stort urval , 250 varianter 

Utförande för högspänning 

Koaxial 50 och 57 ohm 

Utförande för termoelement 

Isolation av PTFE eller keramik 

Kontakthus i förkromad mässing, 

specialutförande i rostfritt 

Tryck och vakuumtät utförande 

Honkontakt av specialbrons, 

hankontakt av mässing 

Plätering: 10 flAg och O,? flAu, 

alternativt 4 flAu 

Kontaktresistans: <2 mohm 

Temperaturområde: PFTE-iso

lering -180°C till +210°C 

keramisk isolering upp till 

400° C 

J.~RNTORGET 7, 41304 GOTEBORG 
TELEFON 031/1701 20, TELEX 21072 

Informationstjänst 8 
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Modell3550 
elektroniskt filter 
Krohn-Hites elektroniska filter, modell 
3550, är ett multifunktionsfilter för frek
vensområdet 2 Hz - 200 kHz. Det kan så
lunda arbeta som hög- och lågpassfilter, 
som bandpassfilter och bandspärrfilter. 
De olika funktionerna väljs enkelt med en 
omkopplare på frontpanelen. Variations
området för filtret går visserligen upp till 
200 kHz, men om 3550 används som hög
passfilter medger det signaler på upp till 
3MHz. 

TEKNISKA DATA 
Frekvensområcte 
Bandbredd 
Kalibreringsnogg"rannhet 
Insatsdämpning 
Dämpningslutning 
Max dämpning 
Brum och brus 

Likspänningsstabilitet ut 

Flytande signaljord 

2 Hz-200 kHz 
0,2 Hz- 3MHz 
± 5% 
OdB 
24 dB/oktav 
60 dB 
200 pV 
± 1 mV/oC och 
± 1 mY/timme 
omkopplingsbart 

KROHN-HITE CORPORATION 

Modell 4100 
tryckknapps
generator 
Krohn-Hite's tryckknappsavstämda gene
rator har, trots sitt synnerligen moderata 
pris, egenskaper som man - tills nu -
endast kunnat få hos dyra precisionsge
neratorer. Den lämnar exempelvis samti
dig sinus- och kantvåg med frekvenser 
från 0,01 Hz till 1 MHz och med en ut
effekt på 0,5 W vid en belastning av 50 
ohm. Frekvensnoggrannheten är ± 0,5 % 
OCh återinställningsnoggrannheten är 
± 0.01 %. För ökad frekvensnoggrann
het finns en synkroniseringsingång för 
låsning till en noggrann yttre signal källa. 

Frekvensområde 
Uteffekt 
Harmonisk 
distorsion 
Frekvensnog-
grannhet 

TEKNISKA DATA 

0,01 Hz-1 MHz Amplitud-
0,5 W stabilitet 

Frekvensgång 
0,02% Inre impedans 

Stigtid för 
0,5% kantvåg 

Prospekt och närmare upplysningar genom generalagenten : 

Informationstjänst 9 

0,002% 
± 0,05 dB 
50 ohm 

20 ns 

ElEKTRONIK 6 - 1970 11 
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Med den nya teknikens 
krav på MÖNSTERKORT. .. 

Integrerade kretsar ger lägre kostnad 
per funktion men ställer stora krav på 
monteringsteknik och mönsterkort. 
Onskar Ni kort för säker dopplödning 
med dual-ir)-line-komponenter? 
Låt oss visa Er våra mönsterkort fram
ställda enligt vår nya teknik = NT-KORT. 
NT-korten framställes genom aU mönst
ret först etsas fram. Kortet täckes sedan 
med en genomskinlig epoxylack och ef
ter borrning metalleras hålen med kop
par. Mönstret är på så sätt ingjutet. 
Endast hå.lkragarna ligger i ytan . 

Jämtlandsgatan 151, Box 85, 162 12 Väll ingby l 
Tel. ; 08/372640 

Informationstjänst 10 

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

Vårt tillverkningsprogram omfattar också : 

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

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

Nickel-Rhodium, Nickel-Guld eller 
enbart guld. 

/ 



Nå, vad brukar digitala volt
mätare med 0,2% noggrannhet· 
kosta? Fundera verkligen 
innan ni vänder på tidningen. 
Innan ni gissar behöver ni veta följande. Roband 
1500 är en komplett digital voltmeter med fyra om
råden (ImV -1000 V) med automatisk teckenväxling 
och med mätfelet 0,2 % av avläsningen ± 1 siffra. 

Den är utomordentligt enkel att betjäna. En enda 
ratt att vrida på och det ska mycket till innan ens 
den helt okunnige ska lyckas komma på ett sätt att 
köra sönder den. 

Ingångsimpedansen är 100 Mfl. Störspännings
dämpningen 27dB: Dämpningen av obalansen är 
120 dB vid likspänning, 80 dB vid 50 hz och 10 Kfl 

Nordiska Instrument 
Wibom & Son K/B 
Box 5132 
10243 Stockholm 5 
08/249290 

~I 

obalans. Mättid 0,5 sekunder. Overspänningen är 
1000 V på samtliga områden. Temperatur för funk
tion 0-50°C. Långtidsdrift 0,1 % per år. Tillförlitlig
het MPBS 11.000 timmar. 

Mogen för en gissning? 4.800:-? lite högt. 
3.200:-? Inte så dum gissning, sannolikt har ni bra 
inblick i den här branschen. Vänd nu på tidningen 
och se det rätta priset. 

Intresserad? Ring och begär en noggrann specifika
tion om Roband 1500 - vi blir glada över att få 
skicka den. 

Informationstjänst 11 
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Snabbaste fakta 
, ... 20 punkterjs 

--"""" ...... .og; .oo .f MIn ..., -- . -- -• 

-J,rush 

Den här nya skrivaren från Brush gör 
upp till 20 mätningar/s på 2 till 8 kana
ler. Därför är den lämpad för registrering 
av snabbt varierande mätvärden: tem
peratur, flöde, tryck, last, kemiska pro
cesser, läge osv. 
Skriften är ren och tydlig på veckat pap
per. 12 pappershastigheter kan väljas 
med tryckknappar på panelen. 

Några ord om flexibilitet - Datapoint har 
tre arbetssätt. 1) Punktskrivare. Ni väljer 
med tryckknapp vilka kanaler som skall 
registreras. 2) "Intensivmätning" på en 
eller två kanaler med snabbare förlopp, 
längre samplingintervall på ovnga. 
3) Kontinuerlig analog registrering av 
valfri kanal, frekvensrespons 5 Hz över 
full skala. 

Datapoint är noggrann, 99,5 % av f.s. , 
tack vare ett kontaktfritt lägesservo som 
prövats i många Brush pennskrivare. 

Flerkanals analoga pennskrivare 
Den lilla bilden visar Brush 2+2-kanals 
skrivare Mark 220. Mätområde 1 mV ~ 
500 V, stigtid 5 ms över full skala, vikt 
12 kg. I samma serie finns även Mark 
260 med 6+4 kanaler. 

Skriv efter datablad med utförlig teknisk 
information. 

TEKNISK UNDERVISNING 
Skriv efter katalog 
över läromedel 

~ (;!)-~-im-sta-:a-t~-n 8-9'-~-2-2~-VÄ-'LN_LlN-G-B~-_A __ R __ D_T_-T-e~-08-/8-7~-240-
~ Repslagargatan 7, 41318 GOTEBORG Tel 031/143820 

Informationstjänst 12 
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Komponentindustrin inom EFTA
området 
Komponentindustrin spelar en 
allt större roll inom EFTA-län
derna. Den klarar sig dock då
ligt vid en jämförelse med kon
kurrenterna i EEC-länderna, 
USA och Japan. Detta är vad 
man kommit fram till vid Ba
telle-institutet i Geneve. Resul
tatet ha'r publicerats i en s k 
EFTA-bulletin. 

Efterfrågan på elektronik
komponenter i Europa uppskat
tas för 1970 till omkring 2,2 
miljarder dollar. Detta belopp 
ökar med 3,5-4,5 % per år. Att 
den totala tillväxten inte är 
större, trots den oerhört stora 
efterfrågan på halvledare, be
ror på att den övriga 'kompo
nentmarknaden är mycket sta
tisk. Omsättningen av halvleda
re har ökat med 13-14 % per 
år sedan 1965. 

Ar 1975 beräknar man att den 
skall uppgå till över en miljard 
dollar, dvs 40 % av den totala 
omsättningen av elektronik
komponenter. 

Marknaden för integrerade 
kretsar uppskattas i Geneve
undersökningen till mellan 350 
miljoner och 450 miljoner do l
lar redan år 1975. 

På hela den europeiska 
marknaden är efterfrågan idag 
mindre än hälften så stor som 
på USA-marknaden. Men detta 
förhållande kommer förmodli
gen att ändras inom de när
maste tio åren. För närvarande 
bildar EFTA-länderna den 

minsta av de fyra marknader
na. Detta framgår av följande 
uppgifter rörande omsättningen 
under år 1969 (i miljoner dol
lar) : I EFTA-länderna 900, i 
EEC-länderna 1 300, i Europa 
totalt 2200, i USA 4800 och 
i Japan 1 300. 

De enskilda länderna svarar 
för följande omsättning : EFTA 
Storbritannien 660, Sverige 80, 
Schweiz 70, övriga 90. EEC 
Frankrike 500, Västtyskiand 
600, Italien 180 och Benelux 
200. 

Inom EFTA-området upprät
tade endast ett inhemskt före 
tag, nämligen Marconi-Eliott, 
en halvledarfabrik. Däremot 
har amerikanska och europeis
ka halvledarföretag utanför 
EFTA ivrigt investerat i nya 
fabriker. I synnerhet i Storbri
tannien har antalet USA-filialer 
ökat kraftigt. Ett annat attrak
tivt land är Västtyskiand. En
dast ett EFTA-företag äger en 
fabrik utanför sitt eget land. 

Nedan följer omsättningen 
under det senaste året för de 
främsta komponentti Ilverkarna 
inom EFTf-området. Efter nam
nen anges totalomsättningen 
och. inom parentes de andelar 
som rör halvledarna. 

Plessey 88 (8-12) , Thorn 70 
(O) , GEC-EE 34 (10-15) , Fer
ranti 5-6 (5-6) , AB Electronic 
14 (O) , Brown Boveri Schweiz 
10-15 (10-15) , och ASEA 4-
6(4-6). 

Japansk PAL-tillverkning utan 
licens 
Trots att den japanska expor
ten av färg-TV-mottagare till 
USA, där man använder NTSC
systemet, har blivit allt trögare 
har Sh arp beslutat att i Thai
land upprätta en fabrik för till 
verkning av färg-TV-mottagare 
enligt PAL-systemet. Matsushi
ta ·har redan byggt en fabrik i 
detta land. 

Japanernas beslut har väckt 
uppmärksamhet bland färg-TV
tillverkare över hela världen 
och man väntar sig .att lanse
ringen av de japanska färg
TV-mottagarna skall stöta på 
stora svårigheter. Anledningen 

är att AEG-Telefunken vägrat 
japanerna t i llverkningsrättighe
ter för PAL. 

Sharp hävdar dock att pro
dukten inte nått sin slutform 
utan är utförd som halvfabri
kat. Den skulle därför inte ford
ra tillverkningslicens från 
AEG-Telefunken. 

Sharp har en tillverkningska
pacitet på 800 till 900 färg-TV
mottagare per månad. 

Matsushita tillverkar inte si 
na färg-TV-mottagare under 
eget namn utan under namnet 
National Thai. 

nytt från industrin 
handel 

Den medicinska elektronik
marknaden i Japa.n 
Japan har under de senaste 
åren enligt tidskriften Japan 
Electronic Engineering ökat till
verkningen av medicinska elek
tronikprodukter kraftigt. Under 
perioden januari-september 
1969 var det totala utbudet ca 
39 miljoner do llar. Detta skulle 
innebära att den totala omsätt
ningen av elektronikprodukter 

för medicinskt bruk under 1969 
skulle ligga på omkring 50 mil
joner dollar. Under 1970 beräk
nas utbudet till 61 miljoner dol
lar. 

Apparatur för mätning och 
reg istrering av somatiska till
stånd samt elektroniska analys
utrustn ingar svarade för 60 % 
av det totala utbudet. 

Den danska elektronikindustrin 
Den danska elektron ikindustrin 
ökade under 1969 sin omsätt
ning jämfört med de föregåen
de två åren med: 50 % till om
kring 1,6 miljarder Dkr. Mätin
strument för industriellt bruk 
svarade för merparten av pro
duktionen, men tillverkningen 
ay radio- och färg-TV-mottaga-

re låg inte långt efter. 
Exporten ökade med 130 

miljoner Dkr till 850 miljoner 
Dkr. Av dessa svarade radio
och TV-industrin för 140 miljo
ner Dkr. Den danska elektro
nikindustrin svarar redan för 
7 % av landets export av in
dustriprodukter. 

Italienska framtidsplaner 
De italienska myndigheterna 
beräknar att fram till 1980 kom
mer drygt 198 miljarder lire 
(100 lire = 0,83 Skr) att inves
teras för utveckling av elektro
nikindustrin i landet. Man har 
anslagit 42 miljarder lire för 
uppförandet av speciallaborato
rier, medan till de löpande ut
vecklingsarbetena under åren 
1970-1975 har anslagits om-

Pro Electron 
Den internationella samman
slutningen för tillverkare av 
elektronikkomponenter, Pro. 
Electron, har hållit sitt fjärde 
årsmöte. 

Medlemsantalet har under 

kring 110 miljarder lire. 
Elektronikindustrin inom den 

s k IRI-koncernen, som 1969 
omsatte omkring 57 mi Ijarder 
lire, beräknas fram till 1980 ha · 
ökat sin omsättning till. drygt 
300 miljarder lire per år. För 
att uppnå detta mål måste an
talet anställda öka från 18000 
till 53000. 

1969 ökat från 40 t i ll 42. Anta
let registrerade typnummer för 
elektronrör, halvledare och in
tegrerade kretsar steg från 
1206 år 1968 till 1 652 år 1969. 

Brittiskt universitet startar 
FoU-företag 
Universitetet i Leeds, Storbri
tann ien, kommer enligt the Fi
nancial Times att bilda ett fö
retag för forskn ing och utveck
ling, University of Leeds Indus
trial Services. Avsikten är 'att 
man skall teckna kontrakt på 
FoU med såväl inhemska som 

utländska industrikoncerner. 
Den första konsultationen kom
mer att vara kostnadsfri och ic
ke bindande. 

Det nya företaget beräknas 
kunna vara i drift mot slutet av 
året. 

Hayakawa ändrar namn till Sharp 
Hayakawa Electric Co Ltd har 
ändrat sitt namn till Sharp Cor
poration. Man ansåg nämligen 
att termen " electric" inte läng
re var adekvat för ett företag 
som nu tillverkar elektroniska 

bordskalkylatorer, färg-TV-mot
tagare och elektronisk utrust
ning. Att man valde namnet 
Sharp beror på att " Sharp" re
dan var företagets varumärke. 
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STABILISERAD 
LIKRIKTARE 

Vi presenterar här ett av fyra nya aggregat: 
De övriga är: 0-60V 0-12A, samt 0-120V 0 -6A och 0 -240V 0-3V. 

GO 
16 ElEKTRONIK 6 - 1970 

0-30 V 0-20 A 
Levereras i 19" rack. Med eller utan huv, beroende på användningsplats. 
Helt i kisel. Programmerbar. Fjärravkännande. Kortslutningssäker. 

Data: 
Spänning 0-30 V reglerat med 10-varvig potentiometer 
Ström . 0-20 A reglerat med 10-varvig potentiometer 
Brum max 1 mv ett 
Nätberoende vid ± 10% Max 10 mV 
Lastberoende O till full last Max 10 mV 
Max omgivningstemp + 60° C 
Nätanslutning 220 V 50 Hz 
Utgångskapacitans 500 ,uF 
Kylning Fläktkyld med dammfilter 
Temperaturdrift max 0,005% eller 1 mV/ oC 
Fjärravkänning max 1 volt i huvudledn ing 
Lampind ikering på konstantspänningsmod eller konstantströmsmod 
Stabilitet i konstantströmsmod typiskt 0,2% 
Nätfilter verksamt inom 0,1- 100 MHz 
Transformatorn är elektrostatiskt och mdgnetiskt skärmad 

LEV FRÄN LAGER 

GUNNAR BE'eKMAN AB 
Kirunagatan 42 • 16225 Vällingby. Tel. 08/386650 
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Beckman redo för inbrytning 
på den svenska tjockfilmmark
naden 
Unde.r IM 70 tillkännagavs att 
Beckman Helipot startat till
verkning av tjockfilmkretsar 
vid sin fabrik i Glenrothes, 
Skottland. Kretsarna .är av 
kundtyp och till en början kon
centrerar man sig på passiva 
kretsar, t ex stegnät. Senare 
skall man även ta upp aktiva 

nät på programmet. Enligt upp
gift från både Beckman och 
den svenska representanten, 
Nordqvist & Berg, räknar man 
med att kunna gå ut på den 
svenska marknaden med kon
kreta erbjudanden redan i slu
tet av innevarande år. 

AB Martinsson & Nordqvist - ett 
nytt företag inom instrument
området 
AB Martinsson & Nordqvist he
ter ett nybildat företag, som 
marknadsför mätinstrument 
samt kommunikations- och da
tautrustningar. Programmet om
fattar idag bl a produkter från 
de engelska företagen Dynam
co Ltd och Croydon Prec Instr. 

I styrelsen för det nybildade 
företaget ingår direktör Gösta 
Nordqvist i AB Nordqvist & 
Berg. Båda företagen står helt 
självständiga från varandra 
även om ett visst samarbete 

Ny logotype för 
Televerkets 
I nd ustriavdel n i ng 
Televerkets Industriavdelning i 
Nynäshamn registrerade i sam
band med en omorganisation 
vid årsskiftet 1968/1969 in varu
märket Teli , som är en förkort
ning av Televerkets Industriav
delning. I samband därmed ut
formades en logotype, som 
kommer att införas successivt 

kan komma att äga rum. I sam
band med starten av det nya 
företaget har AB Nordqvist & 
Berg till detta överlåtit sina in
strumentagenturer. Avsikten är 
att AB Nordqvist & Berg skall 
vara ett renodlat komponentfö
retag. 

AB Martinsson & Nordqvist 
har adressen Kvarngatan 14, 
11626 Stockholm. Telefonnum
ren är 08-44 99 80, 42 40 50 och 
434450. 

eli 
från och med årsskiftet 1969/ 
1970. 

Den nya logotypen presente
rades redan i månadsskiftet ok
tober/november på utställning
en »Elfack 69» i Göteborg. 

Två nya agenturer till Isotronic 
Isotronic AB i Täby har på den 
svenska marknaden introduce
rat de amerikanska företagen 
Nuclear Diodes Inc och Tran
sistor Automation Corp. 

Nuclear Diodes produktom
råde är inriktat på materiaI
forskning. Exempel på produk
ter är icke-dispersiva röntgen
spektrometrar för avsökande 
elektronmikroskop, mikroson
der samt radioaktiva källor. 

Tran~istor Automation vän
der sig till halvledartillverkar-

na. I tillverkningsprogrammet 
ingår sonduppsatser för mät
ning på halvledarskivor. Vidare 
ingår utrustningar för positione
rlng och hantering. 

Ny adress för 
ITT Data Service 
ITT Data Service har flyttat till 
nya lokaler. Gatuadressen är 
Sorterargatan 8 och postadres
sen Fack, 16210 Vällingby. 

nytt från industrin 

handel 

Televerket och LME planerar 
ett gemensamt utvecklings
bolag 
Televerket och Telefonaktiebo
laget LM Ericsson har träffat 
avtal om att bilda ett samägt 
utvecklingsbolag. Detta skall 
bedriva avancerat utvecklings
arbete med huvudinriktning på 
elektroniska tillämpningar in
om telekommunikationsområ
det. Bolagets namn föreslås bli 
Ellemtel Utvecklings AB. 

Under förutsättning att pla
nerna godkänns av riksdagen 
och LM Ericssons styrelse un
der våren , · beräknas det nya 
bolaget kunna börja sin verk
samhet redan den första au
gusti detta år. 

Utvecklingsbolaget kommer 
till lika delar att ägas av LME 
och Televerket. Aktiekapitalet 
kommer att bli 10 miljoner kro
nor. 

Verksamheten skall förläggas 
till Stockholms-området, men 
lokalfrågan är inte löst ännu. 
Antalet anställda beräknas 
uppgå till 400 om ca två år och 
inom fem år till 600. Persona
len kommer i första hand att 
rekryteras från Televerket och 
LME. 

Utvecklingsbolaget skall be
driva utveckling och konstruk
tion inom området automat
stationssystem och digitala 
transmissionssystem för tele
kommunikation med härtill hö-

rande abonnentutrustningar. 
Den första arbetsuppgiften ef
ter starten uppges bli elektro
nisk telefonstationsutrustning. 

Enligt uppgift i Veckans Af
färer den 27 april 1970 kom
mer bolaget även att utveckla 
dataterminaler, vilket blir ett 
helt nytt område för såväl Te
leverket som LME. De produk
ter som bolaget utvecklar, 
kommer att tillverkas av del
ägarna. 

Bolagets verksamhet kom
mer huvudsakligen att utgöras 
av utvecklingsarbete, som be
ställs av delägarna. Inom dessa 
givna ramar kommer man dock 
att ägna sig åt visst självstän
digt utvecklingsarbete. 

För sådana utvecklingspro
jekt, som faller utanför det nya 
bolagets verksamhetsområde 
och för arbetsuppgifter som in
te lämpar sig för gemensamma 
projekt bibehåller Televerket 
och LME sina egna utveck
lingsavdelningar. 

Den gemensamma produkt
utvecklingen inom utvecklings
bolaget skapar även förutsätt
ningar för ett samarbete i frå
ga om tillverkning av telemate
riel. Televerket och LME har 
därför även beslutat inleda ett 
produktionssamarbete. 

Corecta Elektronik ombildas 
Corecta Elektronik i Spånga 
har ombildats till aktiebolag. 
Företaget har utökat sin verk
samhet till att, förutom kurser 
och konsulttjänster, även om
fatta planering och originalun-

derlagsframtagning. 
Adressen är liksom tidigare 

Tisslingegatan 8, 163 61 
Spånga. Telefonnumret är oför
ändrat 08-7600900. 

Gunnar Pettersson har utvidgat 
sin Monsanto-agentur 
rngenjörsfirinan Gunnar Pet
tersson i Farsta har utvidgat 
sin agentur för det amerikans
ka företaget Monsanto. Hittills 
har agenturen gällt räknare 

men den har nu utökats till att 
omfatta också Monsantos pro
gram av lysdioder, lasrar, foto
reläer och fotodetektorer. 

Olof Palmbäck har flyttat 
Firma Olof Palmbäck har flyt
tat. Den nya adressen är 
Kungsgatan 55, 111 22 Stock-

holm. Telefonnumret är ändrat 
till 08-208010. 
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ULTRA ELECTRONICS (COMPONENTS) Ltd. 
ENGLAND 

UECi: 

CONTINENTAL CONNECTOR CORPORATION 
U.S.A. 

ANSLUTNINGSDON 

,VIRNINGSVERKTYG tillverkade av STANDARD PNEUMATIG U.S.A. 
TRYGKLUFTSDRIVNA - 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 14 
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Vart går man . 
när man köper 

plast 
nyheterna 

plast 
i bygge 

Som funnits i tjugo år och alltså hunnit bli väl 
inarbetad hos plastindustrin. Tryckupplagan 
är 4.200 ex varav 3.200 går till betalande 
prenumeranter. 
I Plastvärlden finner man ett stort utbud på 
plastbearbetningsmaskiner, plastråvaror och 
plasthalvfabrikat. 

Sveriges största specialtidning inom plast
området med en tryckupplaga av minst 11 000 
ex per utgåva. 
Innehållet speglar det mesta som händer i 
nyhetsväg på plastområdet, huvudsakligast 
i Sverige men även världen över. I PIastnyhe
terna finner Ni de nya produkter Ni letar efter 
men även legotillverkare av plastprodukter. 

Specialtidskriften inom byggplastområdet. 
Den utkommer med två nummer per år och 
har en upplaga på nära 11000 ex. I Plast i 
Bygge finner Ni de nya byggplastprodukterna 
och de nya möjligheter som ständigt uppen
barar sig när det gäller användning av plast 
på byggområdet. 

Plastvärlden , Plast i Bygge och PIastnYheterna utges av Fackpressförlaget , Hälsingborgsgrup
pen. Gemensam adress är Box 183, 251 03 Hälsingborg. Tel. 042/ 126345 
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iRl~T~ electronic, 

Exportör : 

EXPORT-IM PORT 
VOlKSEIGENER AUSSENHANDELSBEmIEB DER 
DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK-

DDR 102 BERLIN ·ALEXANDERPLATZ 
HAUS DER ELEKTROINDUSTRIE 

Elektroniska komponenter 
tå liga och tillförlitliga 

RFT-komponenter uppfyller alla krav, som den moderna elektroniken 
ställer: hög belastbarhet och små toleranser, lång livslängd, hög till
förlitlighet även vid extrema temperatur- och klimatförhållanden. 

Orsakerna härtill är: framgångsrik forskning och utveckling, automa
tiserad tillverkning, hård kontroll och inte minst mångårig oerfarenhet. 

45.000 vetenskapsmän, ingenjörer och fackmän inom forskni~g och 
industri svarar för ett 9mfattande program av kvalitativt högtstående 
elektroniska komponenter: elektronrör. halvledarkomponenter • mot
stånd. kondensatorer. kontaktkomponenter • isoleringsmaterial. 

Fråga oss gärna om Ni vill veta mer om tekniska data och speciella 
leveransmöjligheter. Fackingenjörer med stor erfarenhet lämnar råd 
i alla Era applikationsfrågor. 

Informationstjänst 16 
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En klurig tekniker förstår, 
andra kan bara konstatera! 
Livslängden, driftssäkerheten 
hos kompakta Stabpac Blå! 

Metallfilms
motstånd 

Valbar stabilitet 

Recept 

Två utgångar 
Fjärravkänning 
Programmering 

Receptet för lång livslängd och driftsäkerhet utan egentlig 
konkurrens är följande : 

En varm och en kall sida, åtskilda av termiska barriärer, 
kyld elektrolytkondensator, kyld transformator, kylda tran
sistorer, termiska barriärer, blå kylprofiler, metallfilmsmot
stånd, genomtänkt byggsätt och teknisk klurighet. Lite det 
blå också, som krydda kanske. 

Receptet ger ett kompakt aggregat som tål hög omgivnings
temperatur. 
Stabpac Blå! 

OLTRONIX 

Specialkonstruerade blå 
=,,---- kylprofiler med hög 

Priser 
0,25 % stabilitet 
Stabpac 6 W 
Stabpac 15 W 
Stabpac 30 W 

0,1 % stabilitet 
Stabpac 45 W 
Stabpac 90 W 

0,01 % stabilitet 
Stabpac 3 W 
Stabpac 6 W 
Stabpac 15 W 
Stabpac 30 W 
Stabpac 2 X 30 W 
Stabpac 45 W 
Stabpac 90 W 

värmeavledningsförmåga 

överspänningsskydd 

350: -
380 : -
450:-

585: -
685:-

295: -
450: -
480: -
550:-
800:-
675: -
775: -

Samtliga priser gäller exkl. moms 

Oltronix AB· Jämtlandsgatan 125·16229 Vällingby· Telefon 08/87 0330 
Köpenhamn 294800 . Oslo 37 2940· Helsingfors 71 77 99 

Informationstjänst 17 
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Förtydligande 
Från Rank Precision Industries, 
England, har med anledning av 
innehållet i notisen »Nordqvist 
& Berg får engelsk agentur» på 
s 15 i Elektronik nr 3 1970 in
kommit en önskan om förtydli
gande. 

Rank Precision Industries, 
RPI, utgör en av de tre huvud
blocken i The Rank Organisa-

tion . I RPI ingår fyra divisioner 
med i förekommande fall olika 
svenska representanter. Nord
qvist & Berg representerar en
bart Rank Taylor Hobson, som 
specialiserat sig på fiberoptis
ka komponenter. En annan divi
sion är Rank Electronics Tubes, 
som sedan länge represente
ras av ITT Komponent. 

Philips bygger storlager 
Philips har i Norrköping börjat 
bygga ett stort centrallager för 
färg-TV- och radiomottagare, 
audioutrustningar och mikro-

våg ugnar. Det nya lagret beräk
nas tas i bruk vid årsskiftet 
1970/1971. 

Rysk station för satellitmottagning 
på Kuba 
Sovjetunionen skall enligt upp
gift bygga en station för satel
litmottagning på Kuba. Via den
na station skall bl a radio- och 
TV-program utväxlas mellan de 

Ny VD vid Controi 
Data Sweden AB 
Till ny VD vid Controi Data 
Sweden AB har utsetts direktör 
Sven Ericson. Han efterträder 
direktör John Heldan, som läm
nat företaget. Sven Ericson var 
tidigare försäljningschef vid fö
retaget. 

Smith Kline Instru
ments utser 
försäljningschef 
för norra Europa 
Ingenjör Mats Lenna har av det 
amerikanska företaget Smith 
Kline Instrument division Cor
bin-Farnsworth utsetts till för
säljningschef för norra Europa, 
med uppgift att understödja 
och samordna försäljningen av 
företagets produkter i Norden .. 

Elema-Schöna nder 

båda länderna. 
Vid överföringen kommer 

man att använda sig av det rys
ka kommunikationssatellitsyste
met Molniya. 

niska marknadsföringen inom 
röntgensektorn . 

PR- och reklamchef 
vid Gylling 
Teledata AB 
Reklamekonom Wolfgang O 
Wehner har utsetts till ·PR- och 
reklamchef - en nyinrättad be
fattning - vid Gylling Teledata 
AB. Wolfgang O Wehner var 
tidigare assistent till försälj
ningschefen. 

Bo Knutsson AB 
Ingenjör Lars Olov Jaensson 
har hos Ingenjörsfirman Bo 
Knutsson AB anställts som an-

nytt från industrin 

handel 

Nybildat engelskt företag 
kontaktorganisation för engelska 
och svenska företag 
Industrial Publicity Advisers Ltd 
heter ett nybildat engelskt före
tag, som kommer att arbeta 
som kontaktorganisation för 
engelska och svenska företag. 

Svenska tillverkare, som vill 
ha en engelsk representant, 
kan få en marknadsundersök
ning för England. rhdustrial 
Publicity Advisers följer även 
upp och kontrollerar verksam
heten, så att företagets produk
ter annonseras och blir kända 

på den engelska marknaden. 
Svenska importföretag, som 

önskar få en engelsk agentur 
inom området instrument och 
komponenter, kan också få en 
undersökning gjord samt för
slag på lämpliga företag, upp
gifter om deras anseende, lik
viditet, policy m m. 

Adressen till Industrial Pub
licity Advisers är 14 Parkhurst · 
Road, Guildford, England. 

H-P bygger ny fabrik i Singapore 
Hewlett-Packard har startat en 
fabrik i Singapore för i första 
hand hopsättning av kärnmin
nen för datorutrustningar. An
ledningen till att man lokalise
rade fabriken just till Singapore 

svarig för bl a produkterna om
kopplare av fabrikat Rudolf 
Schadow KG och potentiomet
rar av . fabrikat Wilhelm Ruf 
HG. Lars Olov Jaensson kom
mer närmast från firma Wilh 
Carl Jacobsen AB. 

Ny marknads
direktör vid 
Honeywell 
Diplomingenjör Reijo Kaukonen 
har, utsetts till marknadsdirek
tör vid Honeywell AB samt till 
chef för koncernens industriel
la och vetenskapliga datorverk
samhet i Skandinavien. Reijo 
Kaukonen var tidigare teknisk 
chef för dataavdelningen vid 
Honeywell AB. 

är enligt uppgift dels stadens 
goda läge för marknadsföring 
i Sydostasien dels den mycket 
goda tillgången på tekniskt 
kvalificerad arbetskraft. 

personnytt 

VD i Ellemtel 
Till verkställande direktör i det 
av Televerket och L M Ericsson 
samägda Ellemtel Utvecklings 
AB, har föreslagits överingenjör 
Erik J Eriksen. Han är för när
varande teknisk chef vid L M 
Ericssons Transmissionsdivi
sion. 

AB Martinsson 
& Nordqvist 
Verkställånde direktör och del
ägare i det nystartade företaget 
AB Martinsson & Nordqvist är 
ingenjör Olof Martinsson. Han 
var tidigare försäljningschef vid 
Oltronix AB. I ledningen för det 
nybildade företaget ingår även 
vid Nordqvist & Berg, Gösta 
Nordqvist. 

Civilingenjör Georg Fredzell 
har av Elema-Schönander ut
setts till utvecklingschef inom 
röntgensektorn. Georg Fredzell 
var tidigare chef för den tek- Sven Ericson Erik J Eriksen Lars Olov Jaensson . Wolfgang O Wehner Olof Martinsson 
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SYSCOM Pinboards 
- programmerings'avlor 

Mindre komplicerade programme
ringar klaras elegant med våra 
kopplingstavlor. Byt program enkelt 
och snabbt med hjälp av program
malIar. Använd kortslutningspinnar 
eller komponentpinnar, silver- eller 
guldpläterade allt efter behov. 2-
polig koppling, indikeringslampor 
eller speciell färg på tavlorna är 

inget hinder. Fråga oss om storle
kar från 5 x1 O till 200x200 hål. 

Hög kvalitet - stort användnings
område - lågt pris. 

P. S. 
Har Ni mera invecklade kopplingar, 
fråga då efter våra programmerings
system. 

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! 

'J Varumärke för AMP Ine. Harrlsburg, P.a. USA 

AMP 
Box 144, 162 ,12 Vällingby 1 - Tel. 08/890420 Svenska AM P A.B. 

Infqrmationstjänst 18 
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Värdefulla 
TEFLON@egenskaper 

utnyttjade här: 

Krympslang 
av TEFLON motstår alla kemikalier, är steriliserbar 
och temperaturbeständig upp till 260°C. Ex. på krymp
förmåga: från innerdiameter 3,7 mm till 1,2 mm vid 
0,5 mm väggtjocklek. 

Ultra Tunn TEFLON-isolerad kopplingstråd 
för t ex micro-motorer. Isoleringen motstår alla kemi
kalier. Aldras inte. Från AWG 26 till 36. Testad 1000 V 
i vatten och 1500 V i luft. Max servicespäMing 250 V. 

-------Jag är intresserad av 
D Krympslang D Wire-wrap D UT kopplingstråd 
D TFEGLID 

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

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

.... .. .... ......................... ...... .................. ........ ......... ................ .... ........ ................ ..... E~ .. ~. :::? ~ --------

TEFLON-isolerad tråd för wire-wrap 
Entrådig ledare. Försilvrad koppartråd alt. försilvrad 
legering TF. Ledningsförmåga 99 % resp. 85 %. Från 
AWG 20 till AWG 32. Finns i 6 färger. 

TFE-GLlD torrfilmssmörjmedel 
för plast, gummi, trä, metall m m. Smörjer utan att 
smutsa. Värmebeständigt, olje- och vattenavvisande. 
Finns med och utan vidhäftningstillsats. Lämpligt 
även som elektroniskt smörjmedel. 

® Registered Trade Mark, DU PONT 

Informationstjänst 20 
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"Spelar Ni sifferspel?" 
eller "Hur kan en elektronikkonstruktör ge 
exakt information ögonblickligen?" 
Det är enkelt - med användning av ITT:,s\program 
av sifferindikatorer. Dessa ger Er möjlighet att 
visa alla siffror med eller utan decimal-punkt, 
plus- qch minustecken och växelströmssymbol. 
Alla ger exceptionell skärpa och långt liv. 
Det stora område inom vilket dessa ITT -rör 
används omfattar: 
Elektronisk databehandlingsutrustning. 
Mätapparatur. 
Styrsystem för maskiner. 
Signalkretsar. 

Hissindikatorer. 
Kanalvisare i telekommunikationsutrustning. 
Positions- och tidsindikatorer för flyg 
och järnväg. 
Tag gärna kontakt med oss för ytterligare 
information. 

ITT Komponent 08/83 00 20 
Nybodagatan 2, 
Fack, 171 20 Solna 
ITT Komponent är en avdelning av Standard Radio & Telefon AB 

KOMPONENTER ITT 
Informationstjänst 21 
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KEYSWITCH 

• 

Reläer att lita på - Keyswitch 's! En noggrann 
kvalitetskontroll i varje tillverkningsfas gör 
Keyswitch's produkter till pålitliga komponenter 
som gör trogen tjänst. Och ändå är priserna 
synnerl igen gynnsamma. 

Ur Keyswitch 's sortiment visar vi här KMK 3P, 
ett kapslat, driftsäkert relä för upp till 7,5 A. 
KMK1 , enpoligt okapslat relä ur samma serie 
samt SM4P, ett kapslat 4-poligt miniatyrrelä 
enl internationell standard. 

Mera om Keyswitch 's kvalitetskontroll och data 
på deras reläer får Ni från AB Gösta Bäckström . 

AB GtiSTA BÄCKSTRÖM TELEFON 540390 

BOX 12089 
-I edande I elektron i k 10223 STOCKHOLM 12 

Informationstjänst 22 
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Kan vi ' intressera Er för 
en prisbillig och universellt 

användbar funktionsgenerator? 
Där är ~råga om vår nya modell hp 3310A. 

Den kostar 3.480:- och här är några av dess egenskaper. 

Givetvis lämnar den sinus-, fyrkant- och 
triangelvåg, dessutom positiva och nega
tiva pulser samt ramp. Lägg därtill möjlig
heten för likspänningsoffset, frekvensom
råde från 0,0005 Hz till 5 MHz, och Ni 
förstår att det inte är fråga om en vanlig 
funktionsgenerator. 
Dess många funktioner gör den till ett 
idealiskt instrument för undervisningsla
boratoriet. Ni kan prova och demonstrera 
funktion~n hos differential-och integre
ringSkretsar. Använda kantvåg och puls
utgång för att demonstrera hur linjära och 
icke linjära kretsar reagerar. Använda 
lågfrekvensområdet för att simulera en me
kanisk funktion till en analog dator, eller 

för att utvärdera egenskaperna' hos elek
·tromekaniska system. Använda rampen 
för att demonstrera hur komparatorkretsar 
fungerar. 
Ni kanske i stället för 331 OA behöller färre 
möjligheter till lägre kostnad, eller flera 
till högre. Även i sådana fall kan vi erbjuda 
en passande lösning. Kontakta därför Mr
maste hp-kontor! 

Sverige: Hewlett-Packard Sverige AB 
Svetsarvägen 7, S 171 20 Solna l , tel. (08) 98 12 50 
Hagåkersgatan 9 C. S 431 04 Mölndal 4. tel. (031) 276800 
Danmark: Hewletl-Packard AlS 
Datavej 38. DK-3460 B.irkered. tel. (01) 81 6640 
Finland: Hewletl-Packard Öy • 
Bulevardi 26. P.O. Box 12185. Helsinki 12. tel. 13730 
Norge: Hewletl-Packard Norge AlS 
Nesveien 13. Box 149. N-1344 Haslum. tel. 538360 

HEWLETT iii PACKARD 

• 

Informationstjänst 23 
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r--------------- Vcc 2B 2A 2Y 

1A 

1B 

1A 1B 1Y GNO 
POSITIVE LOGIC: y ' - AB 

8 PIN PLASTIC DUAL IN LINE P·Pack 

2A 

2B 

Kretsen är helt monolitisk 
----------------

Kortfattade data för utgångstransistorerna (O till 70 0 e) 

Kollektor - Emitterspänning UeE max 
Bottenspänning UeE sat le= 300 mA max 
Kollektorström (kontinuerlig) I e . ..... . . 
Kollektorström (max) le peak ....... . 
Omslagstid tpd till/från le = 200 mA max . . , 

Mått i tum 

INDICATES 

30 V 
0.7 V 
400 mA 
500 mA 
20 nS 

_ Data för grindarna överensstämmer med de som gäller för SN74-serien. 

För ytterligare information kontakta : 

TEXAS INSTRUMENTS SWEDEN AB 
Box 14066. 104 60 Stockholm 14. Tel. 08/679835 

AB GÖSTA BÄCKSTRÖM 
Box 12089. 10223 Stockholm 12. Tel. 08/540390 

Informationstjänst 24 
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4096-bitars minne på en bricka 
Electronics Arrays, Inc. Moun
tain View, Kalifornien, har nyli
gen börjat producera ett fast 
halvledarminne (ROM) med 
4096 bitars kapacitet. Halvle
darbrickan, som har ungefär· 

liga måttet 2,2 mm i fyrkant, in
nehåller 4692 transistorer. 

Priset för detta minne som 
har beteckningen EA3300 är i 
stycketal ungefär $ 175. 

Fairchild kommer tillbaka som 
innovatör 
Enligt kollegan Electronics har 
nu Lester Hogan lyckats få 
Fairchild Semiconductor Divi
sion .. på fötter .. igen och man 
kan nu hålla tämligen korta le
veranstider. Man kan vänta sig 
att det från Fairchiids forsk
ningslaboratorier åter kommer 
fram nya halvledarprocesser. 

Electron ics ger ett exempel 

på vad Fairchild helt nyligen 
har presenterat : en MOS-tran
sistor som tillverkas genom en 
kombination av silicon gate
processen och komplementär
processen. 

Resultatet blir en krets vars 
snabbhet sträcker sig upp till 
10 MHz. Erforderlig drivspän
ning är 1,5 V. 

utställningar och konferenser 

Följande utställningar och kon
ferenser är planerade: 

I EUROPA 1970 
27/5-4/6: " Mesucora IV» , In

ternationell utställning över 
instrument, elektriska maski
ner, belysningsanordningar 
m m, Paris. 

20-2417: " Conference on Di
electric Materials, Measure
ments and Applications, Uni
versity of Lancaster, England. 

2-13/9: S:t Eriks~Mässan , 
Stockholm (Storängsbotten). 

6-15/9: Internationell utställ
ning över verktygsmaskiner, 
Hannover. 

8-12/9: " Die 3. Konferenz 
liber Magnetische Signal
speicherung .. , Konferens 
över informationslagring i 
magnetminnen av olika typer, 
Budapest. 

7-9/10: "The V. Microwave 
Power Symposium of the In
ternational Microwawe Insti
tute (IMPI), Canada .. hålls i 
Haag, Holland. 

9-15/10: Stockholms Tekniska 
Mässa, Stockholm (Storängs
botten) . 

15-16/10 : Elektronikkonferen
sen EK 70. Arrangör är SHI, 
Stockholm. 

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

5-11 111 : " Electronica 70 .. 
Mlinchen. 

I USA 1970 
2-5/6: " Conference on Preci

. sion Electromagnetic Mea
surements .. , Boulder Labora
tories of NBS, Colorado. 

25-28/8: .. Wescon, Western 
Electronics Show and Con
vention .. , Los Angeles, Kali
fornien. 

26-28/10: .. Eascon, ' Electro
nics and Aeropspace System 
Conference .. , Washington , 
DC. 

Konferensen EK 70 framflyttad 
Konferensen EK 70 som elek
troniksektionen vid SHI ämna
de arrangera i Stockholm den 
28-30 maj har måst uppskju
tas. Orsaken är att ett allt för 
ringa antal deltagare anmält 
sig. 

Istället kommer EK 70 att 
äga rum 15-16 oktober i sam
band med Tekniska Mässan. I 
huvudsak är det ursprungliga 
konferensprogrammet oföränd
rat. 

nytt från industrin 

teknik 

Samarbete Canon-Texas 
Instruments ger elektronisk 
kalkylator i fickformat 
Strax före Hannover-mässan 
tillkännagav Canon Inc i Japan 
att man nu börjar sälja en 
bordskalkylator med verkligt 
små dimensioner - 20 cm 
lång, 10 cm bred och 5 cm hög. 
Vikt 820 gram. 

Kalkylatorn som har beteck
ningen .. Pocketronic .. gör såle
des skäl för sitt namn. 

Pocketron ic har 12-siffrig ka
pacitet och klarar alla fyra räk
nesätten, kedjemultiplikationer 
och -divisioner, konstantberäk
ningar, blandade kalkylationer 
och potensberäkningar. 

Utskriften sker på remsa av 
termosensitiv typ. Remsan lig
ger i kassett i 100 m längd . 

Addition och subtraktion kla
rar kalkylatorn på 1,6 sek inklu
sive utskrift på remsan. Multi
plikation och division sker på 2 
sekunder. Kalkylatorn placerar 
automatiskt ut decimalkomma 
med fast inställning av 4 deci
maler. 

Pocketronic kan arbeta i tre 
timmar på laddningsbart batteri 
eller direkt från nätet. • 

Priset i USA kommer troligen 
att ligga strax under 400 dollar. 

Texas Instruments' roll i sam
manhanget är att man utvecklat 
och tillverkat de MOS-LSI-kret
sar kalkylatorn är uppbyggd av. 
Totalt innehåller Pocketronic 
tre LSI-kretsar. 

- Mönsterkort varför? -------

o o 
När är de motiverade? 
Vilka underlag erfordras? 
Hur skall de göras? 

o 
CORECTA ELEKTRONIKs 

• _ Kurser och MK- Kompendium 
_ lämna r s ya r e n I • Al' 

- TIsslingeplan 8 16361 Spånga Tel. 08-7600 900 

Informationstjänst2S 
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SEMIKRON 
presenterar 

•• •• 
HOGSPANNINGS 
VENTILER 
* .Controlled Avalanchedioder 

* Kompakt uppbyggnad 

*Controlled Avalanchekarakteristiken in
nehålles även vid 150° C. junc. temp. 

Komplett program av kiseldioder, tyristorer, 
kisel- och selenbryggor för kretskort, tran
sientskydd m.m. 

Begär fullständiga informationer och tekni
ska data. 

Annons nr. 4 i vår serie om 9 annonser. 

• För kvalite och driftsekonomi. 

• Omgående leveranser från lager. 

SEMIKRON Nordiska AB 
Box 4028, Storholmsbackarna 98 
12704 Skärholmen 4. Tel. 08/7107825 

INTROMETER 
7000 

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

7000 INTROMETER mäter bl a: 

LJUDNIVA • BELYSNINGSSTYRKA • 
TEMPERATUR . VARVTAL . TÖJNING 

AB TRANSINTRO 
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ETT NYTT SVENSKTILLVERKAT MÄTSYSTEM FÖR MÄTNING 
AV ICKE-ELEKTRISKA STORHETER 

BEGÄR SAMLINGSBROSCHVRI 

Ett företag i Navigatorgruppen 
Strandbergsgatan 49, 11251 Stockholm, Telefon 08/131365 
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ReA-TA72DS 
(naturlig storlek) 

Här får ni nu världens effektivaste transistor för 
arbete vid 2 GHz, med världens högsta uteffekt 
och världens största förstärkning . Utöver dessa 
fördelar erbjuder den nya "overiay" kiseltran
sistorn av npn-typ också 11 W uteffekt med 
11,5 dB förstärkning vid 1,2 GHz och 60% 
verkningsgrad. 

Kapseln är av helt ny typ: hermetiskt sluten, 
'keramik-metall, koaxialtyp, som kan användas 
för höga signalnivåer i koaxial-, stripline- och 
lumped-constant-kretsar. 

RCA's fleremitter "overiay" -konstruktion är 
nyligen patenterad . 

RCA-TA7205 är avsedd för säker funktion 
inom sådana områden som mikrovågskom
munikation, S-band telemetri, mikrovågslänkar, 
fasradar, avståndsmätarutrustningar och kolli
sionsvarnare. . 

Begär närmare upplysningar från RCA:s 
representant på er plats eller från RCA:s åter
försäljare. Tekniska data kan också erhållas 
från RCA Electronic Components, Commercial 
Engineering, Section ES 6-70, Harrison, N. J., 
USA 07029. I Europa: RCA International Mar
keting SA, 2-4 rue du Lievre, 1227 Geneve, 
Schweiz. 

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

5,8W 
(typiskt värde) uteffekt, 
7,6 dB förstärkning, 
45% verkningsgrad 
vid 2 GHz i 
jordad baskoppling, 
den nya RCA-TA7205 

Informationstjänst 28 
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ALLEN- BRADLEY Förtenta ledare 

motstånd har kvalitet som syns. 
Motsvarar eller överträffar 
alla militära specifikationer. 

Helgjuten konstruktion 

rrl 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 79-12321 Farsta l-Tel 08/930135 

34 ElEKTRONIK 6 - 1970 
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ASHCROFTTRYCKVAKT 

Informationstiänst 30 

Prisbillig 
Korrosionssäker 

Overtryckssäkerhet : 400 0/0 
Tryckområden : 0--250 mm v.p. 

0--210 kg/cm2 

Repeterbarhet: 0,5 % 

TiII- och frånslag inom 1 0/0 

INGENJORSFIRMAN REGULA AB 
Box 13, 121 21 Johanneshov 1 

Telefon: 08/81 0220 
Göteborg 031/17 0915 
Sundsvall 060[154220 



Så här skrivs Singapore på 
kinesiska - huvudspråket 
i landet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

SGS SEMICONDUCTOR AB 
S G S Tel. 0760/40120 MÄRSTA 

Svensk distributör: 

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB ELIT 
Tel. 08/26 27 20. 031/42 33 00 

Informationstjänst 3l 
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PLESSEY VRIDOMKOPPLARE 
Typ 40 mm Omkopplarfunktioner er
hålles genom att ta bort ej önskade 
förbindningar. Kortslutande och ej 
kortslutande funktioner kan kombine
ras på samma däck. Anslutningen av
sedd för kortkontakt eller mönster
kort med 0,1" delning. 
Typ 25 mm 8 st standardfunktioner. 
Anslutning med 0,075" delning. 

Gemensamma egenskaper 
• Tillförlitlig och robust . 
• Rotorkontakt i upptill 

12 godtyckliga lägen. 
• Konstant och lågt kontakttryck. 
• Lågt vridmoment och stabil chassi 

konstruktion. 
• Exakt och säker inställnings- . 

mekanism. 
• Laminat av högsta kvalitet. 
• Enkel uppkoppling. 

HERMETISKT 
SUBMINIATYRRELÄ, 
"HALF CRYSTAL CAN" 

TYpeN 2-poligväxling. Glas-metallin
kapsling. Temperaturområde -65°C 
till + 125°C. Balanserat ankare i 
kombination med högt kontakttryck 
ger utmärkt driftsäkerhet även under 
svåra chockförhållanden. Låg kon
taktresistans tillgodoses med guld
pläterade tvillingkontakter. CN-reläet 
tar resistiv last av upp till 2 A vid 
28 V likspänning eller 1 A vid 115 V 
växelspänning, 100.000 operationer. 
CN-reläet passar för mönsterkort med 
5,1 mm delning. Sockel och låsfjäd
r~r kan levereras för plug-in -tillämp
nlngar. 

~ .. 
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TUMHJULSOMKOPPLARE FÖR DECIMALA OCH BINÄRA 
TILLÄMPNINGAR 

..Jo. ••••••• ~ . 

Plessey-serien är lättmanövrerad och 
ger tydlig avläsning. Siffermodulerna 
kan lätt kombineras till önskad block
storlek. EECo-omkopplarna minskar 
väsentligt antalet löd punkter och re 
ducerar avsevärt kostnaden för led-

ningsdragning. Plessey-serien är idea
lisk för lågnivå och flerkretsomkopp
ling. Plessey-serien finns i fem olika 
utföranden. Vissa typer levereras med 
inbyggd belysning samt tät omkopp
lardel. 

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

I 
I 
I 
I 
I 
I 

D Plessey vridomkopplare D Hermetiskt sU'bminiatyrrelä "Half crystal can " 
D Tumhjulsomkopplare för. decimala och binära tillämpningar 

Namn 

Adress ________________ ______ _ 

_ ____________ Telefon _________ _ 
El 6 - 70 

CD PLESSEY Components 
L Hammar & Co AB, Vanadisvä gen 24, 11346 Stockholm, Tel : 08/ 311481 ----------------

/ 
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t 
SlEMENS 

I underläge? 
la, och stryktåliga. 

Underläge? 

På sätt och vis . På tryckta kretskort under eller bakom kåpor 
på apparater och anläggningar används numera inom de 
mest skiftande områden Siemens MKH-kondensatorer typ 
B 32234. De är utförda i metalliserad polyester och lager
hålls i 100, 250 (FTL-provad*), 400 ' och 630 V. Storleken är 
DIN-normerad och konstruktionen trots det lilla formatet 
mycket robust, vilket gör att de klarar hårda påfrestningar 
under lång tid . 

Lättare och säkrare montage 

Siemens MKH-kondensatorer B 32234 levereras nu med dis
tansklackar. Detta betyder att de lämpar sig bättre för våg
lödning. Samtidigt hindras fuktighet från att kvarstanna mel
lan kondensator och kretskort. 
Kondensatorn kan även levereras med 26 mm långa anslut
ningstrådår mot normalt 4 mm. 

Prova själv Siemens MKH-kondensatorer typ B 32234. Tag 
kontakt med Svenska Siemens AB, sektion TK, Fack, 104 35 
Stockholm 23. Tfn 22 96 40, rikstfn 081229680. 

*) Godkänd av FTL för införande på gult blad i FTT-listan . Swd 2·717 

Sie·mens MKH-kondensatorer
en ekonomisk lösning även för Er 
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Beecham 
didrll invenllhe 

Pill 
Some facts do take 

a little swallowing. 
When a famous 

name has been strongly 
associated with a 
product to a point 
where they are 
virtually synonymous, 
it's easy to labour under 
a misconception. 

But inventions 
rarely make headlines 
for their inventors. 
In fact, the failure 
rate amongst inventors 
is incredibly high. 

Nowadays, the 
people who are busily 
engaged in discovering 
fresh applications 
for mature concepts are 
theoneswho 
make the news. 

Transitron 
are making news in the 
electronics field, 
through their 
development ofI.C.'s and 
discrete semiconductor 
devices. 

They've 
developed 

their products to the 
high standards of 
reliability and quality 
demanded. 

These 
characteristics are 
available to industry 
now. 
Transitron Triacs: 
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 the UK. 180 mA to 25 A in,10 packages. 
and we've proved our point. 
Ask for data. There's a lot available. 
Transitron Electronic 
Sweden AB 
Bagarfruvägen 94 
123 55 Farsta Sweden .el 08/9373731_1 1 

~\~' ' 

~. ~ ,;;f~. • /y/ ...... ~. . ',,~,;,' ~ .. 
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Development buyS success-
ask TRANSITRON 

Distributors: 
NORGE, British Import A/S, P.O. Box 2582 Soiii, Munkedamsveien 59B, Oslo 1, Tel. 41 59 35 Telex 16743 FINLAND: Dy Per G. Thömte AB ., Nordvägen 3, Hagalund. Tel. 46 60 49. Telex 121401 

DANMARK: Hans Buch &. Co. A/S, Svanevej 6, Kopenhamn NV. Tel. Taga 5170. Telex 5197 
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elektronik 
I TEORI OCH PRAKTIK 

Elektronikmarknaden i Sverige 1969 
av NORMAN PARSONS 

Svensk elektronikstatistik, baserad 
på uppgifter från Sveriges Statistis
ka Centralbyrå. 

UDK 38f.l4(48S): 62/.379.39 

D tO Sveriges import av elektronik pro
dukter uppgick år 1969 till ett värde ay 
l 500 Mkr. Detta belopp är drygt 300 Mk'r 
högre än motsvarande belopp för närmast 
föregående år, tig /, och innebär en ök
ning med 26 %. Som jämförelse kan näm
nas att importökningen var 14 % från 1964 
till 1965, 18 % från 1965 till 1966, 26 % 
från 1966 till 1967 och 5 % från 1967 till 
1968. 

I mportökningen från 1968 till 1969 be
ror till stor del på att införandet av färg
TV här i landet påverkade importel1 av 
såväl kompletta mottagare som kompo
nenter. 

Värdet av den svenska exporten av 
elektronikprodukter uppgick 1969 till l 200 
Mkr, vilket innebär en ökning med 31 % 
jämfört med 1968 års exportvärde. Ex
porten ökade således procentuellt mer än 
importen. Detta betyder att handelsba
lans snart uppnåtts inom den svenska 
elektroniksektorn. 

Om värdet för . telefonutrustning räknas 
bort blil' exportvärdet 530 Mkr, vilket in
nebär en ökning med 22 %. 

Statistik över den svenska produktionen 
av elektronikprodukter finns tillgänglig en
dast för åren fram till 1967. Värdet av 
produktionen uppgick 1967 till l 780 Mkr, 
vilket var i stort sett lika mycket som un
der 1966, men 12 % mer än under 1965. 

Den svenska konsumtionen av elektro
nikprodukter inkl komponenter uppgick 
1967 till ett värde av 2160 Mkr, vilket 
innebär en ökning med 3 % jämfört med 
1966 års konsumtion. De närmast föregå
ende två åren var ökningen 13 %. Större 
delen av konsumtionsökningen åren 1965-

1967 gällde professionell elektronikappa
ratur, huvudsakligen datorer och radio
kommunikationsutrustningar. Konsumtio
nen av komponeri.ter var i stort sett oför
iindrad och konsumtionen av hemelektro
nikprodukter minskade märkbart. 

Marknadsöversikter som baseras på of
ficiell statistik blir alltid mer eller mindre 
ofullständiga. Detta har också påpekats i 
samband med tidigare års marknadsöver
sikter i Elektronik. 1 Exempelvis har en 
värdemässigt sett så stor grupp som tele
fonväxelutrustning tagits med och klassi
ficerats som till 100 % elektronisk appara
tur. Å andra sidan har flygplansutrustning, 
som är en annan stor grupp, fast mer 
fluktuerande, uteslutits trots att den till 
ca 20 % utgörs av elektronikapparatur. 
Exempel på andra produkter som inte ta
gits med i statistiken är verktygsmaskiner, 
robotar och kablar. Vad t ex motstånd och 
telefonapparatur beträffar har man upp
skattat hur stor andel av denna grupp som 
kan betraktas som elektronikprodukter. 

Utförligare 
statistik 
tillgänglig 
En mer detaljerad statistik finns till
gänglig för den som önskar ytterliga
re uppgifter. Statistiken omfattar 100 
produktgrupper och redovisar de se
naste f yra årens värden för svensk 
elektronikkonsumtion, -produktion, 
-export och -import från de största 
leverant.örsländerna. Statistiken kan 
rekvireras från artikelförfattaren, Nor
man Parsons, Swedish Market Infor
mation, Tulegatan 30, 11353 Stock
holm, tel 32 8490, 43 03 53. 

Underenheter, såsom högtalare och lik
riktare, har inkluderats i gruppen kompo
nenter, men hade lika väl kunnat hänföras 
till gruppen komplett apparatur. 

IMPORTENS FÖRDELNING pA 
PRODUKTHUVUDGRUPPER 
Av 1969 års totala elektronikimport ut
gjordes 46 % av professionell elektronisk 
apparatur (mot 55.% år 1968), 25 % ut
gjordes av komponenter (22 % år 1968) 
och 29 % av hemelektronikprodukter 
(23 % år 1968). 

Importen av professionell elektronik
apparatur ökade något. Den kom upp till 
1967 års nivå efter en nedgång på 4 % 
under år 1968. Gruppen mät- och prov
ningsapparatur svarar för praktiskt taget 
hela ökningen. Importen inom denna grupp 
har trefaldigats under den senaste tioårs
perioden. Datorer svarar fortfarande för 
hälften av importvärdet inom professio
nell elektronik, trots att importen av dato
rer har legat på praktiskt taget samma 
nivå under åren 1967-1969. Importen av 
radar- och radionavigeringsutrustning låg 
1969 betydligt under 1966-1967 års im
portnivå. 

Värdet av 1969 års import av kompo
nenter inkl underenheter var 44 % högre 
än under 1968 och 74 % högre än under 
åren 1965-1967. Elektronrör och halv
ledarkomponenter svarade för nästan hälf
ten av importen inom denna grupp och för 
en ännu större andel av ökningen inom 
gruppen. Motstånd och reläer svarade för 
hälften av den å'terstående importen. 
Grupperna underenheter, transformatorer 
och likriktare ökade minst. 

Importen av hemelektronikapparatur 
ökade med 62 % jämfört med 1968 års 
import, och importvärdet var dubbelt så 
högt som under 1967 och tidigare år un-

I Se Hur statistiken tolkas. ELEKTRONIK 
1969, nr 6, s 36. ~ 
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der 60-talet. Det är huvudsakligen färg
TV-mottagare och komponenter till dessa 
som svarar för importökningen, men im
porten av övriga hemelektronikprodukter, 
speciellt bandspelare, har också ökat. 

Import. av professionell 
elektronikapparatur 
Som nämnts ovan svarar datorer för hälf
ten av impor.tökningen inom sektorn pro
fessionell elektronikapparatur. Efter det 
markanta uppsvinget 1966- 1967 har emel
lertid importen av datorer stagnerat något 
under de senaste tre åren. Av det totala 
importvärdet 350 Mkr för datorer under 
J 969 svarar underenheter för 25 % och 
elektroniska räknemaskiner för 5 %. USA 
har passerat Frankrike som det ledande 
leverantörslandet. Både Västtysk land och 
Storbritannien levererade kompletta dato
rer till ett värde av ca 30 Mkr. Den väst
tyska andelen har därmed sjunkit till en 
tredjedel jämfört med 1967, medan den 
brittiska andelen har varit oförändrad se
dan 1966. 

Mät- och provningsapparatur utgör den 
näst största gruppen inom professionell 
elektronisk apparatur. Importen inom 
denna grupp uppgick 1969 till 172 Mkr, 
vilket innebär en ökning med 15 % jäm
fört med importvärdet 1968. Hälften av 
importen kom från USA och Västtysk
land. Importen från USA, som varit oför
ändrad under flera år, ökade. Den väst
t yska andelen däremot är i stort sett den
samma som under 1968. Importen från 
Storbritannien är något ~ lägre än från 
de ovannämnda länderna, men ökar sakta. 

Voltmetrar och andra elektriska mät
instrument svarar för 30 % av instrument
sektorn; 70 % av importen kommer från 
Storbritannien, VästtyskIand och USA. 
Storbritannien svarade år 1969 för hela 
importökningen (13 %) inom instru·ment
sektorn. 

Gasanalysatorer, pH- och rH-mätare är 
nästa stora grupp, och därefter följer en 
Instrumentgrupp som inkluderar bl a 
tryck- och nivågivare samt termostater. 
Importen inom den sistnämnda gruppen 
kommer _ huvudsakligen från VästtyskIand 
och Storbritannien. 

Radiokommunikationsutrustning impor
terades under 1969 till ett värde av 103 
Mkr. Detta är ungefär samma värde som 
det för 1968 men en fjärdedel lägre än 
medelvärdet för J 966- 1967, dvs innan 
beställningarna från försvaret minskades. 
Importen av radarutrustning ökade och 
nådde samma nivå som under 1966. 
Frankrike och Italien är nu huvudleveran
törsländer inom denna grupp i stället för 
tidigare Storbritannien. Importen av radio
kommunikationsmottagare minskade till 
en tredjedel av 1967 års importnivå och 
kommer nu till större delen från Dan
mark, J apan och Storbritannien. Tidigare 
svarade USA för den största andelen. Im
porten av TV-kameror från Storbritan
nien, Holl and och Västtysk Iand låg 1969 
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Fig 1. Värdet av den svenska importen av 
elektroni kprodu kter. 
Value of Swed ish imports of electronic 
equipment. 



på ungefär samma nivå som den gjorde 
1968. . 

Medicinsk elektronisk apparatur impor
terades till ett värde av 42 Mkr såväl un
der 1968 som 1969. Statistiken för denna 
produktgrupp är dock ofullständig. Hälf
ten av importen utgjordes av röntgen
apparatur, av vilken hälften kom från 
Västtyskiand och större delen av återsto
den från Holland. Importen av hörappa
rater ökade efter att ha varit i stort sett 
oförändrad under sex år. Tre fjärdedelar 
av denna import kom från Danmark. 

Telefonutrustning, som utgör en stor 
del av den svenska elektronikproduktionen, 
importerades i ringa omfattning. Värdet 
av importen under 1969, huvudsakligen av 
underenheter och teleprintrar, uppgick 
till 30 Mkr. Hälften av denna import kom 
från Västtyskiand och Danmark. . 

Import av komponenter 
Närmare hälften av komponentimporten 
avser elektronrör och halvledarkomponen
ter. Båda dessa grupper representerar i 
stort sett lika stora importbelopp. Efter 
att ha varit i det närmaste konstant under 
en fyraårsperiod ökade komponentimpor
ten med 30 % år 1968 och med 50 % år 
1969, då den uppgick till totalt 176 Mkr. 
Bildrör för färg-TY-mottagare importera
des till ett värde av 34 Mkr och bildrör 
för svart-vi t-mottagare till ett värde av 
6 Mkr. Praktiskt taget all denna import 
kom från Holland. Övriga elektronrör 
kom till ungefär lika stora andelar från 
Västtyskiand, USA, Storbritannien och 
Holland. 

Av halvledarkomponenter importerades 
38 % från USA, 22 % från Storbritannien 
och resten från Västtyskiand, Holland och 
Italien. 

En fjärdedel av importerade komponen
ter utgjordes av motstånd, reläer och om
kopplare. Importvärdet för denna grupp 
uppgick 1969 till 96 Mkr, vilket är 50 % 
mer än medelvärdet för åren 1965- 1967. 
Två tredjedelar av denna import kom 
från USA och Västtyskiand. Importen 
från alla de ovan nämnda fem länderna 
ökade, vilket framgår av tig 2-6. 

Underenheter för radioapparatur impor
terades till ett värde av 39 Mkr, vilket är 
42 % mer än medelvärdet för de närmast 
föregående två åren. En fjärdedel av im
porten kom från Danmark och en fjärde
del från Västtyskiand. Högtalare svarade 
för mer än hälften av importen inom den
na grupp och även för större delen av ök
nmgen. 

Kondensatorer importerades till ett vär
de av 25 Mkr, dvs 60 % mer än medel
värdet för de närmast föregående tre åren. 
Hälften av importen utgjordes av fasta 
elektrolytkondensatorer. Två tredjedelar 
av kondensatorimporten kom från USA, 
Västtyskiand och Holland. 

Importvärdet för induktansspolar upp
gick till 22 Mkr. Ökningstendensen är un
gefär densamma som under åren dessför
innan. Större delen av importen kommer 
från Finland och Storbritannien. 

Import av 
hemelektronikprodukter 
Färg-TV-mottagare importerades för 92 
Mkr, mottagare för svart-vit TV för 54 
Mkr och komponenter till TV-mottagare 
för 85 Mkr. Även importen av mottagare 
för svart-vit TV har ökat, jämfört med 
importen åren dessförinnan. Två tredje
delar av färg-TV-mottagarna, hälften av 
komponenterna och en fjärdedel av mot-

tagarna för svart-vit TV importerades från 
Västtyskiand. Norge, Finland och Öster
rike har ökat sina andelar inom denna 
produktgrupp. 

Importvärdet för radiomottagare upp
gick till 76 Mkr, vilket är avsevärt mer 
än under de närmast föregående åren. 
Något mer än hälften är batteridrivna 
mottagare, som importeras från Västtysk
Iand, J apan och Holland. Importen från 
dessa länder har f ö varit oförändrad un
der flera år. Importen av nätdrivna mot
tagare har fördubblats sedan 1966. Av 
dessa mottagare kommer hälften från 
Västtyskiand och en fjärdedel från Dan
mark. Bandspelare och dikteringsmaski
ner importerades under 1969 för 68 Mkr, 
vilket värde ligger 40 % över den statiska 
nivån för importen under de närmast fö
regående fem åren. En fjärdedel av denna 
import kom från Norge, en fjärdedel från 
Österrike och resten huvudsakligen från 
Västtyskiand, Japan och USA. 

IMPORTEN FRA N OLIKA LÄNDER 
Under 1969 importerades 68 .% av elek
tronikprodukterna från Västtyskiand, 
USA, Storbritannien, Holland och Dan
mark. Motsvarande importandel var i 
mitten av 1960-talet 77 % och 1959 drygt 
90 %. Huvuddelen av importen från »öv
riga länder» utgjordes av databehandlings
utrustning från amerikanska dotterbolag 
i Frankrike. Av den totala importen kom 
12 % från de skandinaviska grannländer
na, varvid Danmark svarade för mer än 
hälften. J apans andel i importen uppgick 
till 2 %. 

Allmänt kan sägas att större delen av 
komponenterna för apparatur avsedd för ~ 
försvarets räkning importeras från USA, " 
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Fig 2. Värdet av importen av elektronikprodukter från Väst
tyskland. 
Value of imports of electron ic equ ipment from West Germany. 
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Fig 3. Värdet av importen av elekfronikprodukter från USA. 
Value of imports of electronic equipmEmt from USA .. 
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Flg 4. Värdet av importen av elektronikprodukter från Stor
britannien. 

Flg 5. Värdet av importen av elektronikprodLkter från Holland. 
Value of imports of electronic equipment from the Netherlands. 

Value of imports of electronic equipment from Britain. 

medan komponenter för hemelektronik
apparatur kommer från europeiska län
der. Integrerade kretsar och vissa typer 
av halvledarkomponenter importeras ock
så till stor del från USA. 

Den svenska importen från ovanstående 
fem lände!! och utvecklingstendenserna 
under senare år illustreras i tig 2-6. 

Aren 1968-1969 kom den största an
delen av den svenska elektronikimporten 
från Västtyskiand, se tig 2. Importen där
ifrån minskade emellertid under tioårs
perioden 1959-1969 från 42 % till 26 % 
och det är möjligt att den kommer . att 
minska ytterligare. Trots att importen av 
färg-TV-mottagare ökade starkt under 
1969 ligger importen från Västtysk land 
kvar på 1968 års nivå. 

Importen av professionell elektronik
apparatur från Västtyskiand uppgick 1969 
till endast två tredjedelar av importen 
1968 och utgjordes huvudsakligen av da
torer och radiokommunikationsutrustning. 
Däremot ökade importen av komponenter 
med 33 % och av hemelektronikapparatur 
med nästan 100 %. 

Inom komponentsektorn utgjordes hälf
ten av den svenska importen från Väst
tyskland av reläer, motstånd och omkopp
lare, medan resten utgjordes huvudsakli
gen av elektronrör och halvledarkompo
.nenter. Inom hemelektroniksektorn svarade 
färg-TV-mottagare för hela ökningen. 

Den svenska elektronikimporten från 
USA ökade inom praktiskt taget alla pro
duktgrupper (se tig 3) med undantag för 
radiokommunikationsmottagare. Ar 1969 
uppgick importvärdet för dessa till endast 
en tolftedel av motsvarande medelvärde 
för åren 1965-67. Detta är den huvud
sakliga förklaringen till att importen från 
USA sjunkit från 20 till 18 % av den to
tala svenska elektronikimporten, trots att 
denna allmänt tenderar att gå uppåt. Da
torer och delar till dessa repr.esenterar 
fortfarande hälften av importen från 
USA, och denna import väntas öka ytter
ligare. Den största ökningen 1969 uppvi
sade emellertid gruppen halvledarkompo
nenter, reläer och motstånd. 

Utöver importen direkt från USA till-
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Flg 6. Värdet av importen av elektronikprodukter från Danmark. 
Value of imports of electronic equipment from Denmark. 

kommer importen från amerikanska före
tag i Västtyskiand, Storbritannien och 
andra länder. 

Den svenska elektronikimporten från 
Storbritannien fortsätter att minska pro
centuellt i förhållande till den totala 
elektronikimporten. Den brittiska andelen 
år 1969 var 10 %. Värdemässigt sett lig
ger emellertid den brittiska andelen 15 % 
över den statiska nivån för åren 1966-68, 
se tig 4. Denna ökning gäller för alla 
elektronikprodukter som normalt impor
teras från Storbritannien. 

Professionell elektronikapparatur, hu
vudsakligen datorer och mätapparatur, 
svarade för 56 % av importen från Stor
britannien. Radar- och radiokommunika
tionsutrustning, som åren 1966-67 utgjor
de en ungefär lika stor andel, importeras 
nu i relativt liten omfattning. 

Elektronrör och halvledarkomponenter 
svarade för mer än hälften av Sveriges 
komponentimport från Storbritannien. In
om hemelektroniksektorn dominerade 
bandspelare, dikteringsmaskiner och kom
ponenter för TV-mottagare. 

Importen av elektronikprodukter från 
Holland (se tig 5) uppgick till 8,5 % av 
Sveriges totala elektronikimport. Det är 
en något högre andel än under de när
mast föregående två åren, men endast en · 
tredjedel av importen under »TV-boo
men» 1959-60. Den under dessa år om
fattande importen av mottagare för svart
vit TV fick inte någon motsvarighet i 
form av import av färg-TV-mottagare 
från Holland i samband med att färg-TV 
infördes i Sverige. I stället levereras färg
TV-mottagare från fabriker i' Västtysk-

land och de skandinaviska länderna (inkl 
Philips fabrik i Sverige ) . Svenska Philips 
köper emellertid stora kvantiteter kompo
nenter från Holland. 

Värdet av den svenska komponentim
porten från Holland är högre än värdet 
för importen av grupperna professionell 
elektronikapparatur och hemelektronik. 
Ar 1969 var värdet av komponentimporten 
högre än importvärdet för dessa båda 
grupper tillsammans. Bland produkter som 
importeras från Holland kan nämnas 
grammofoner och partikelräknare. 

Importen från Danmark år 1969 ut
gjorde 6,5 % av Sveriges totala elektro
nikimport. Hemelektronikprodukter har 
tidigare utgjort den största gruppen av 
Sveriges elektronikimport från Danmark. 
Trots att denna import fortsätter att öka 
utgör den nu mindre än hälften av den 
totala elektronikimporten från Danmark, 
se tig 6. De produktgrupper som ökade 
mest 1969 var radiokommunikationsmot
tagare, hörapparater, teleprintrar och hög
talare. 

SVENSK PRODUKTION AV 
ELEKTRONIKPRODUKTER 
Uppgången inom såväl industriell elek
tronik som »konsumtionselektronik» tyder 
på att värdet av den svenska elektronik
produktionen för år 1969 kommer att 
överstiga 2 500 Mkr. Två grupper, för vil
ka produktionsvärdet väntas överstiga 400 
Mkr vardera, är elektronikapparatur för 
försvaret (trots nedskärningarna 1968) 
och hemelektronik. Cirka 80 % av Sveri
ges totala elektronikproduktion avser pro
fessionell elektronikapparatur, av vilke;l 



hälften utgörs av telefonutrustning. Resten 
utgörs av radionavigeringsutrustning (me
delvärdet av produktionen år 1966.1967 
var 202 Mkr) datorer (138 Mkr 1966-
67) och olika typer av instrument (108 
Mkr 1966-67). Av de tre huvudprodukt
grupperna utgör komponenterna den 
minsta inom den svenska produktionen, 
men även denna grupp ökar både i vad 
det rör den faktiska tillverkningen och 
den planerade. 

EXPORT 
Värdet av den svenska exporten av elek
tronikprodukter uppgick 1969 till närma
re 1 200 Mkr, se tig 7. Det är en tredje
del mer än 1968 års exportvärde och dub
belt så mycket som 1966 års. Expansionen 
är mest markant inom sektorn professio
nell elektronisk apparatur, vi lken år 1969 
representerade 86 % av den svenska 
elektronikexporten. T elefonväxe l utrusl-

'ning, som svarar för två tredjedelar av 
detta exportvärde, ökar proportionellt 
mest. 

Datorer är den näst största produkt
gruppen, Ökningen inom denna grupp var 
emellertid relativt liten från 1968 till 
1969. Det rör sig för övrigt till större de
len om datorer som uppbyggts med im
porterade underenheter, och förädlings
värdet är följaktligen relativt lågt. 

Exporten av instrument fortsätter alt 
öka, medan exporten av röntgenapparat lir 
och annan medicinsk apparatur ligger på 
oförändrad nivå. För radiokommunika
tionsutrllstning, som från exportsynpunkt 
är en li ten grupp, noterades en ökning 
som väl uppväger nedgången under 1968. 
Exportvärdet för röntgengeneratorer och 
manöverbord överstiger vida produktions
värdet , troligen beroende på att man i 
statistiken tagit upp den sistnämnda pro
dukten som röntgenapparatur under nå-

gon annan produktrubri,k. 
'Gruppen komponenter och underenhe

ter inkluderar kvicksilverlikriktare (från 
ASEA och uppskattade som 50 % »elek
tronik») till ett värde av 20 Mkr. Expor
ten av övriga komponenter, som under 
åren 1965-68 låg på en ganska låg nivå, 
fördubblades och uppgick 1969 till 80 
Mkr. Det är huvudsakligen transistorer, 
högtalare, förstärkare, mättransformatorer 
och fasta kondensatorer som exporteras. 
Induktansspolar med järnkärna, som 1967 
var den största exportartikeln inom kom
ponentgruppen, exporterades 1969 i be
tydligt mindre omfattning. 

Hemelektronikapparatur exporterades 
1969 till ett värde av 60 Mkr, vilket var 
dubbelt så mycket som under något av de 
närmast föregående tre åren. Inom denna 
grupp utgjorde färg-TV-mottagare 60 %. 
TV-komponenter och mottagare för svart
vit TV 22 % och radiomottagare 10 %. O 

Electronic f;!quipment in Sweden 1969 
by NORMAN PARSONS 

O 'O In 1969 Sweden's electronic imports, 
at 1 500 mkr, we re more than 300 mkr 
higher than in the previous year. This 
26 % expansion compares with 5 % be
tween 1967 and 1968, and 26 %, 18 % and 
14 % for 1967, -66 and -65. The major 
feature of the market in 1969 was the 
breakthrough of colour television, affect
ing imports of both receivers and parts. 

Exports at 1200 mkr increased pro
portion all y more than imports, by 31 %, 
so that Sweden is approaching a trade bal
ance in .electronics. Excluding line tele
phonic equipment the export total was 530 
mkr and the increase 22 %. 

Production figures are available only up 
to 1967, when they tota lied 1780 mkr or 
much the same as the previous year, ",hen 
there had been a 12 % rise. 

Consumption of electronic equipment 
and components in Sweden in 1967, at 
2160 mkr, was' 3 % I~igher than in 1966, 
foJlowing two years with increases of 
about 13 %. Most of the increase in 1965 
-67 was in complete capital equipment 
(industriai electronic equipment), mainly 

A more detailed analysis is available 
showing trends in Swedish imports of 
100 electronic products from the main 
supplying countries over the past four 
years, and also production, exports 
and consumption . Contact the au thor 
of this article - Norman Parsons, 
Swedish Market Information, Tulega
tan 30, 113 53 Stockholm, tel 32 8490, 
430353. 

in radio communications and computers. 
Consumption ' of components showed no 
change, and for entertainment prodlicts 
(consumer products) there was a marked 
contraction. 

The limitations of a survey based on 
official statistics have been pointed out 
in previous issues of Elektronik's annual 
survey.l It should be not ed in particular 
that one 500 mkr product-group, viz tele
phone switchboards and exchanges, has 
been included as if it we re 100 % elec
tronic. On the other hand, it has not been 
practicable to include aircraft, a more 
fluctuating sector averaging about 50 % 
of this va lu e, of ten 20 % electronic. Esti
mates have been made of the percentage 
of resistors, telephone parts etc that can 
be described as electronie, but machine 
tooIs, missiles and eables have been omit
ted entirely. Sub-assemblies including 
loudspeakers and rectifiers are included 
under eomponent , though they could very 
weil have been grouped with c:ompletc 
equipment. 

IMPORTS BY MAIN 
PRODUCT-SECTOR 
Complete capital equipment accounted 
for 46 % total electronic imports in 1969 
(as against 55 % in 1968), eomponents 
for 25 % (22 %) and entertainment ap
paratus for 29 % (23 %). See tig l . 

Imports of complete capital equipment 
rose slightly in 1969 back to the level of 
1967; in 1968 there had been a 4 % 
decline. The increase was almost entirely 
in instruments for measuring and testing, 
for most of whieh there we re mcreases. 
This group has shown a steady rate of 

expansion amounting over ten years 
to a trebling of import - that is not par
alleled in the spasmodic more dramatic 
growth of other seetors. Computers con
tilllled to account for 50 % of this group, 
but the vallle of imports has remained 
practically stationary from 1967 ' to 1969. 
Imports of radar and radio-navigational 
equipment eontinued weil under the 1966 
-67 leve!. 

Imports of eomponents including sub
assemblies we re . 44 % higher than in 1968 
and 74 % higher than in the stagnant 
years 1965- 67. Tubes and semiconduc
tors accounted for nearly half this sector 
and an even higher share of the increase, 
resistors and relays for 50 % of the rest. 
Expansion was least for sub-assemblies, 
transformers and reetifiers. 

Imports of entertainment apparatus we re 
lip 62 % on the previous years, and were 
twice as much as in 1967 or indeed in any 
previous year since 1960. The improve
ment was essentially in colour television 
receivers and parts, but applied to all 
entertainment prodllets, especially tape
rceorders. 

Imports of complete capital 
equipment 
Computers account for 50 % of all com
plete equipment imported into Sweden, 
but there has been a levelling off in the 
past three years following the big upswing 

l See PARSONS, NORMAN: Elektrollik's 
all/wol survey of the official statistics, 
ELEKTRO~'HK 1969, No 6, p 39; and 
Electrollic equipment in Swedell 1967, 
ELEKTRONIK 1968, No 6, p 22. ~ 
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in 1966-67. The 1969 import total of 
350 mkr included 25 % in parts and 5 % 
in e!ectronic ca1culating machines. USA 
has displayed France as the leading 
supplier. Germany and Britain each deliv
cred complete computers to a value of 
about 30 mkr, the German value being 
331;3 % of that in 1967, the British val
Ile remai ning eons tant since 1966. 

Instruments fo r testing and measuring 
form the next largest see tor, with 1969 
imports of 172 mkr, or 15 % more than 
the previous year. 50 % of imports ca me 
from USA and Germany, the form er ex
panding after several yea rs unchanged, 
and the latter all but maintaining the 
marked improvement of 1968. Imports 
from Britain, at a sl ightly lower leve!, con
tinued to expand slowly. Voltmeters and 
other instruments for measuring electri
cal quantities account for 30 % of the 
instrument sector, 70 % of which comes 
from Britain (which accounted for all 
the. 13 % increasc for instrument imports 
in 1969 ), Germany and USA. pH and rH 
meters and gas analysis apparatus are Ule 
next most important group, followed by 
a group of instruments incJuding pressure/ 
level gauges and thermostats, mostly from 
Germany and Britain. 

Radio communications equipment im
ports at 103 mkr were about the same as 
the previous year and 25 % under the 
1966-67 average before the defence cuts. 
Imports of radar equipment recovered to 
the level in 1966, the suppliers now being 
France and Italy instead of Britain. Pur
chases of R T receivers decJined to 
331;3 % of the 1967 level and came from 
Denmark, J apan and Britain instead of 
from USA. Imports of television cameras 
from Britain, the Netherlands and Ger
many continued at the high 1968 leve\. 

Medical apparatus was imported to a 
value of 42 mkr in each of the past two 
years, but the statistics offer a parti cularly 
incomplete figure for this group of equip
ment. X-ray apparatus accounted for 50 % 
of the total ; 25 % came from Germany 
and most of the remainder from the 
Netherlands. There was an expansion for 
hearing aids after six years of unchange'd 
imports; 75 % ca me from Denmark. 

Line telephonie apparatus is a big item 
in Swedish production but a small post in 
imports. Most of the 30 mkr total in 1969 
was for parts and for teleprinters. Ger
many and Denmark account for 50 % of 
imports. 

Imports of components 
Tubes and semiconductors represent near
ly 50 % of component imports. After 
being steady for four years they rose 30 % 
in 1968 and 50 % in 1969, to 176 mkr. 
The total is fairly equa lly divided be
tween tubes and semiconductors. The 
Netherlands supplied nearly all the 34 
mkr of tubes for colour-television' receiv
crs together with the greater part of the 
6 mkr black-and-white tubes ; "other tubes" 
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came fairly equally from each of the Big 
Four. Semiconductor components were 
bought 38 % from USA, 22 % from Brit
ain, and the remainder from Germany, 
the Netherlands and Italy. 

Resistors, relays and switches account 
for 25 % of component imports, and at 
96 mkr were half as much again as the 
:lvcrage for 1965-67. 66% % came from 
Germany and USA. All the Big Five sup-

Fig 7. Värdet av den svenska exporten av 
elektron i kprodu kter. 
Value of Swedish exports of electronic 
equipment. 

pliers shared in the increase. 
Radio sub-assembly imports at 39 mkr 

we re 42 % above the average for the pre
vious two years. A quarter each- came 
from D enmark and Germany. Loudspeak
ers represented over 50 % the to.t/d and 
the greater part of the increase. 

Capacitor imports, at 25 mkr, were 
60 % higher than the average for the 
previous three years, 50 % of ' them being 



of electrolytic fixed type. 66213 % came 
from USA, Germany and the Nether
lands. 

Inductor imports at 22 mkr showed the 
same nsmg tendeneyas in the previous 
years. Most came from Finland and Brit
am. 

Imports of entertainment products 
Television receivers we re imported to a 
value of 92 mkr for colour, 54 mkr for 
black-and-white, and about 85 mkr for 
parts. Even imports of black-and-white 
television we re considerably higher than 
in previous years. Germany dominated 
.imports \vith 66213 % of colour-television 
I:eceivers, 50 % of ports . and 25 % of 
black-an d-white receivers. Norway, Fin
land and Austria also had good sales. 

Radio receiver imports at 76 mkr we re 
weil above those for p;evious years. Rath
er more than 50 % were battery sets -
mostly German, J apanese and Dutch -
which .have been selling to abouth the same 
value for several years. Sales of mains
operated sets have doubled since 1966, 
50 % of them coming from Germany and 
25 % of the remainder from Denmark. 
Taperecorders and dictating machines 
we re imported for 68 mkr in 1969, being 
40 % over the static leve! of the preceding 
five years. Norway and Austria supplied 
a quarter each, Germany, Japan and USA 
most of the remainder. 

IMPORTS BY COUNTRY 
Five countries accounted for 68 % of 
Sweden's electronic imports in 1969. This 
percentage may be compared with 77 % 
in the mid-sixties and over 90 % in 1959. 
The biggest import from "other countries" 
was computer equipment and parts from 
US subsidiaries in France. Sweden's 
three Scandinavian neighbours together 
account for 12 % of imports, over 6 % 
from Denmark. J apan's share is 2 %. r n 
general, US components dominate for de
fence equipment, Europe for consumer 
components, but American integrated cir
cuits and some types of semiconductors 
are also important imports. 

The composition of imports from each 
of the five leading suppliers and their 
trend in recent years is illustra ted in the 
diagrams. 

West Germany was Sweden's biggest 
supplier in 1968-69, see tig 2, but her 
share had radically declined over the pre
vious ten years, from 42 % to 26 % of 
total imports, and may weil continue to 
decline. Not even the big increase in col
our-television imports in 1969 did more 
than maintain imports from Germany at 
their 1968 leve!. Complete capital equip
ment, which in 1967-68 accounted for 
weil over 50 % of the German total, be
came less important in 1969, whereas im
ports of components rose 33 % and 
those of entertainment apparatus n'early 
doubled. Imports of complete equipment 
from Germany in 1969 were mostly com-

puters and radio-communications, and 
\Very only two-thirds as much as in 1968. 
In the component sector, relays, resistors 
and switches accounted for 50 % of Swed
ish imports from Germany, tubes and 
semiconductors for most of the remain
der. The increase for entertainment ap
para tus was entirely in colour-televisioll 
receIVers. 

US expanded her deliveries to Sweden 
for almost all products (tig 3) except 
radio-te legl:aphic receivers, the 1969 val
ue being only 8Y2 % of the average val
liC 1965-67. This was the main fa ctor 
reducing the overall US share of Swed
ish electronic imports from 20 % to 
18 %, for the trend in US e!ectronic ex
ports to Sweden is upwards. Computers 
and parts still represented 50 % of the 
US total, and are expected to expand, 
but the main increase in 1969 was for se
miconductors, relays and resistors. In ad
dition to the expansive trend of sales di
rect from USA, mention should be made 
of imports from US plants in West Ger
many, Britain and elsewhere. 

Bri tain's sh are of Swedish e!ectronic 
imports continued to decline, and for 
1969 was 10 %. In value however imports 
from Britain rose 15 % above the sta tic 
leve! at which they had remained from 
1966 to 1968, and this increase applied 
to almost all products normally drawn 
fro~ Britain. Complete capital equipment 
represented 56 % of the total, mostly 
computers and instruments; radar and 
other radio-communications equipment, 
which was equal in importance in 1966-
67, is nowarelatively small item. Tubes 
and semiconductors accounted for over 
50 % the components Sweden bought 
from Britain, and the main items of en
tertainment apparatus we re taperecorders, 
dictating machines and parts for tel~vi
sion receivers. See tig 4. 

The Dutch share of 81/z % was slight
ly higher than the low leve l of the pre
vious two years, though still only a third 
as much as in the years of the black-and
white television boom in 1959~60. The 
current colour-television breakthrough in 
Sweden is not being met, as then, by the 
delivery of complete sets from Holland; 
deliveries are now made from factories in 
Germany and Scandinavia, including 
Philips' own factory in Sweden, which 
buys mainly Dutch components. The 
Netherlands differs from Sweden's other 
suppliers of eleetronics in that compo
nents are more important than complete 
equipment and entertainment apparatus 
- last year more important than both 
of these together. Gramophones and a 
nuclear particle accelerator can also be 
mentioned. See tig 5. 

Denmark, with a 61/z % share of Swed
ish electronie imports, has alvvays been 
strongest in the entertainment sector bu t, 
though expansive enough, this sector 
now ~accounts for less than 50 % of Dan
ish sa les in Sweden. The Danish prod-

ucts for which growth was most rapid 
in 1969 were radio-telegraphic receivers, 
hearing aids, teleprinters and loudspeak
ers. See tig 6. 

PRODUCTION 
With the boom m industrial and eon
sumer electronics, Swedish produetion 
this year could weil top 2500 mkr. De
fence (despite the cutbacks i~troduced in 
1968) and consumer products are eaeh 
expected to reach a 400 mkr output this 
year. About 80 % of total electronic pro
duction in Sweden is complete capita l 
equipment, 50 % being line telephonie 
apparatus; the other items of consequenee 
are radio-navigational equipment (aver
age annual output 202 mkr in 1966/67), 
computers ( 138 mkr ) and various instru
ments (J08 mkr ). Components make up 
the smallest of the three main product
sectors in Swedish . production, but here 
too there is expansion, both actual and 
planned. 

EXPORTS 
Swedish exports of electronies in 1969, at 
1200 mkr, were a third higher than 1968 
and twice as much as in 1966. See tig 7. 

Complete capital equipment, represent
ing 86 % of Swedish electronie exports, 
re mai n ed by far the biggest and most ex
pansive sector. Telephone switchboards 
and exchanges accounted for two-thirds 
of the value of complete equipment ex
ports and an even higher proportion of 
the increase. Computers were the next 
biggest sector, but showed a relatively 
small increase over the previous year; in 
any case, they are to a large extent ex
ports of assemblies of imported parts for 
a multi-national company, and represent 
little added value. Exports of instruments 
continued to rise satisfactorily, those of 
x-ray and other medical apparatus were 
steady, and the small radiocommunica
tions sector more than recovered from 
the 1968 contraction. Exports of x-ray gen
erators and panels appear in the sta
tistics to a value vastly in excess of produc
tion - presumably because the latter is 
entered in the statistics as x-ray apparatus, 
under another heading. 

Components and sub-assem1::11ies in
cluded 20 mkr mercury. rectifiers (from 
Asea, counted as 50 % electronic). Ex
ports of other components, which had 
been at a depressed level for four years 
up to 1968, doubled to 80 mkr, major 
items being transistors, loudspeakers and 
amplifiers, measuring transformers and 
fixed capacitors. Iron-core inductors, the 
biggest component item in 1967, we re no 
longer important last year. \ 

Entertainment products we re exported .~ 
to a value of 60 mkr, twice as much as 
in any of the preceding three years. Col
our-television receivers represented 60 %, 
television parts and complete black-and
white sets 22 % and radio receivers 10 %. 

O 
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Elektronikmarknaden i USA 
av ERIC LUNDBERG 

UDK 381.14(73): 621.37.621.37/.39 

o .o Utvecklingen inom de amerikanska 
elektronikindustrierna under 1969 nådde 
beträffande utleveranserna från fabrik 
23,5 miljarder dollar, eller något över 
5 % mer än resultatet föregående år. 

Som en kuriositet kan .nämnas att i 
Elektronik nr 6 1969 förutspåddes resul
tatet 23,3 miljarder dollar - kuriositet 
helt enkelt därför att prognoser är vansk
liga ting med en oftast relativt hög fel
procent. 

Samtliga större sektorer inom branschen 
ökade under förra året, omsättningsmäs
sigt sett, och för innevarande år beräknas 
industrigrenens sammanlagda sälj summa 
nå 24,5 miljarder dollar, en ökning på 
4,4%. 

Såväl import som export ökade värde
mässigt under 1969, men handelsbalansen 
är fortfarande för USA: s del positiv -
närmast till allmän förvåning - främst 
beroende på goda exportresultat för sek
torn industriell och militär elektronik, 
varom mer nedan. 

STRAFFTULLAR? 
Den amerikanske presidenten har gett or
der om en djupgående undersökning avse
ende marknadsförhållanden inom kompo
nentområdet och där i synnerhet halvle
darsektorn, motiverad av omsorg om det 
egna landets arbetskraft. 

Undersökningen, som kommer att fort-

\ 1963 \1965 \1967 \1968 

Svart-vit 7,02 7,3 5,11 5,8 

Färg 0,75 2,7 5,50 6,0 

prognos 

sätta kanske hela detta år, avser att fast
ställa om det är rimligt att ändra tull
bestämmelserna för de produkter som 
återinförs till USA efter sammansättning 
i typiska låglöneområden som Hongkong, 
Korea, Taiwan (Formosa), Singapore 
och Mexico. 

Sammansättningsfabrikerna i dessa län
der är ofta dotterbolag tiI[ amerikanska 
koncerner som sålunda utnyttjar de lö
neförmåner låglöneländerna ger till nack
del för arbetskraftsituationen i hemlandet. 

Ändras tullbestämmelserna innebär 
detta att tarifferna kommer att tillämpas 
på importvarans hela värde, och inte -
som för närvarande - enbart på tilläggs
värdet som den utländska sammansätt
ningen gett de ursprungliga amerikanska 
komponenterna. 

HEMELEKTRONIK 
Omsättningssiffrorna för de amerikanska 
tillverkarna av hemelektronik ökade 
snabbt från 1,7 miljarder dollar 1960 till 
3,8 miljarder dollar 1967, varefter en
dast svaga ökningar kunnat observeras, 
som oftast berott på de sjunkande pri
serna och naturligtvis på den kraftiga im
porten. 

Ca 155000 personer är verksamma i 
branschens 350 företag, som trots ökande 
produktion ej funnit anledning öka an
talet arbetstagare, då rent handarbete blir 
alltmer sällsynt på grund av mekanise
ring och automatisering och genom det 

\1969 \1970
1 

5,4 5,1 

6,3 6,5 

Miljarder $ 
'0,0 

a,o 

5,0 

4,0 

3,0 

ökande bruket av arbetsbesparande inte
grerade kretsar och tryckta komponter. 

Färg-TV drar ifrån 
Utvecklingen av striden mellan svart-vit 
TV och färg-TV kan utläsas i tab l, som 
ger antalet från fabrik levererade appara
ter för vissa år, i miljoner styck: 

Färg-TV-försäljningen i USA, som väl 
kan anses ha passerat det första hysteriska 
statusstadiet, ökar fortfarande, främst tack 
vare de tekniska förbättringar som undan 
för undan byggs in i apparaterna: automa
tisk färginställning, mindre komponenter= 
mindre apparater samt rör med intensivare 
färgåtergivning. 

Färg-TV svarar för mer än 80 % av vär
det av all i USA tillverkad TV-apparatur, 
och överstiger värdet två miljarder dollar. 
De föregående årens snabba expansion vän
tas dock bli avmattad, men ändå fortsätta 
i positiv riktning, under det att den svart
vita varianten går stadigt bakåt. 

Grammofoner, skivor, radio 
Antalet tillverkade grammofoner per år 
fortsätter att öka: 

1967 - 5,4 miljoner st; 1968 : - 5,5; 
1969 - 5,6 och för detta år beräknas 5,8 
miljoner. 

Liksom under tidigare år kommer de 
bärbara apparaterna att ha den största 
framgången. 

Detaljhandlarnas försäljning av skivor 
nådde 1,1 miljard dollar 1968. 

Miljarder $ 
'000 

_--------:j aoo 
Produktionen inom USA 

300' 

Tab 1. Antalet från fabrik levererade TV-apparater under olika år, 
räknat i miljoner stycken. 2,0 200 

1965 

\ 

1966 

\ 
1967 .\ 1968 I 1969 

Färg-TV 356 371 362 353 345 
Svart-vit TV 106 100 95 95 89 
Radio 20 21 16 16 16 
Grammofoner 82 84 85 91 96 

Tab 2. Prisutvecklingen för några produktgrupper inom hemelektro
nikområdet. Siffrorna uttrycker genomsnittliga fabrikspriser i dollar. 
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Skivtillverkarna såldc för 370 miljoner 
dollar 1967, för 410 miljoner året därpå 
och ökade ytterligare med 7 % 1969. På 
grund av marknadens beroende av nya 
»hits», »sounds» och »bands» är det 
vanskligt att sia om framtiden i denna spe
ciellt labila bransch. 

Leveranserna från fabrik av radioappa
yater sjönk under 1969 jämfört med året 
innan med närmare 5 % till 21 miljoner 
enheter från 22 miljoner. 

Priserna 
Under 1969 föll fabrikspriserna genom
snittligt för färg-TV-apparater till 345 
dollar från 353 dollar året innan, beroende 
på ökad konsumtion av TV med mindre 
bildyta. Även svart-vit TV gick ner i pris. 

Under 1970 väntas emellertid snittpri
serna öka något för färg-TV på grund av 
ökad användning av det tidigare nämnda 
bildröret med starkare färgintensitet , och 
även på grund av utnyttjandet av andra, 
dyrare komponenter. 

Tab 2 visar prisutvecklingen av några 
hemelektronikgrupper. 

Import- export· 
Under det gångna decenniet har importen 
av hemelektronik till USA ökat med - som 
amerikanerna säger - över I 000 %, från 
87 miljoner dollar 1960 till 894 miljoner 
förra året, och prognosen för detta år talar 
om ett importvärde på jämnt l miljard 
dollar. Importen motsvarar sålunda 20 % 
av landets totala konsumtion. 

Främsta leverantöriänder är Japan, 
Hongkong och Taiwan (Formosa), och de 
produkter som har den största volymen 
omsättningsmässigt sett är små radio- 9ch 
TV-apparater. De säljs antingen under nå
got USA-bolags namn eller behåller sina 
ursprungliga namn, som t ex japanska 
National. 

Exporten har från värdet 71 miljoner 
1960 lyckats pressa sig upp till 135 miljo
ner dollar 1969, med den positiva prog
nosen 160 miljoner för innevarande år. 

Främsta avnämarländer är Kanada, 
Storbritannien och Västtysk land. Bland 
nya marknader framträder i första hand 
Venezuela och Mexico. 

Handelsbalansen för gruppen hemelek
tronik är sålunda starkt negativ med en 
minuspost för förra året på över 3/4 mil
jard dollar. Underskottet torde fortsätta 
att öka, om inte tulltariffernas eventuella 
ombearbetning ändrar importens premisser 
radikalt. 

1960 års summa 
3,L miljarder $ 

Framtiden 
Med en konservativ och försiktig bedöm
ning anses gruppen hemelektroniktillver
kare i USA kollektivt nå en säljsumma av 
storleksordningen 4,5 miljarder dollar 
1975. Då anses också att en del tekniska 
innovationer skall vara ute på marknaden 
och att t ex TV-apparaterna helt kommer 
att vara utförda i halvledarteknik med un
dantag för bildröret; att de vidare kom
mer att vara utrustade med videobandspe
lare för inspelning och återuppspelning av 
omtyckta program ; att de s k kvadrasoniska 
ljudåtergivningssystemen kommer att vara 
förhärskande (de använder fyra kanaler 
och fyra högtalare för 360 0 täckning av ett 
rum) samt att prisbilliga TV-kameror med 
ljudband för hemmabruk kommer att vara 
den stora säljsuccen. 

TELEFON- OCH 
TELEGRAFUTRUSTNING 
Antal företag i USA som tillverkar tele
fon- och telegraf utrustningar, där statis
tiskt sett även tjuv- och brandlarmsystem 
inräknas, är totalt 90 med 152000 anställ
da. Dessa tillverkare beräknas 1970 sälja 
för 3,48 miljarder dollar, en ökning med 
10 % från förra året. Under 1960-talet har 
den genomsnittliga årsökningen varit 
8,1 %. 

Exporten väntas under året öka med 
18 % till värdet 85 miljoner dollar som 
följd av intensifierad marknadsföring från 
de amerikanska tillverkarnas sida, främst i 
Västeuropa. 

Importen anses också komma att öka 
under året till 56 miljoner jämfört med 
49 miljoner dollar 1969. 

Nya hembildningar 
Under perioden 1960-1969 ökade antalet 
hem i familjemening från ca 50 till 62 
miljoner. Närmare 90 % av alla hem är 
försedda med telefon. 

Antalet hushåll har ökat med ca l miJ
jon om året under det sista decenniet, och 
ökningen per år beräknas inom kort gå 
upp till 1,3 miljoner. 

Med ökande välstånd och mer disponi
bel inkomst installerar amerikanen allt fler 
telefoner i sitt hem i form av extraappa
rater och tecknar också allt fler abonne
mang. 

Industrin och handeln tar allt mer tele
foninstallatörerna till hjälp för att lösa de 
svåra kommunikationsproblem, där dato
I er med sina terminaler, spridda över lan-

1969 örs summa 
6,1 miljarder $ 

det, kräver allt fler ledningar. Vidare nytt
jas telex i allt större utsträckning, även 
med faksimilmaskiner. 

Bildtelefonen är ännu inte en masstill
verkad r~a litet , men den väntar så att säga 
runt hörnet. En annan teknisk nyhet som 
uppskattas i affärskretsar är buffertappara
ter, som håller kvar samtal även då alla 
linjer till en växel är upptagna. 

Framtiden 
Med ökande antal hushåll, en sannolik 
fortsatt god konjunktur (även om en mild 
lecess inträffar något av de närmaste åren) 
för den amerikanska industrin i sin helhet 
torde telefon- och telegraf utrustningstill
verkarna inte behöva frukta tiden fram till 
1975; i själva verket beräknas för industri
grenen ifråga en årlig omsättningsökning 
på 9-10 % fram till det året. 

KOMMERSIELL OCH 
MILITÄR ELEKTRONIK 
De speciella system och utrustningar av 
elektronisk karaktär som tillverkas för han
del, industri och myndigheter inkl militä
ren, beräknas nå ett sammanlagt värde av 
9,7 miljarder dollar detta år, en ökning 
med 4 % från 1969. Detta värde avser 
tillverkarnas fabriksfakturering. 

Av 390000 anställda i branschen är 
168 000 rena produktionsarbetare. Antalet 
företag är 650, mestadels lokaliserade till 
Kalifornien, Illinois, New York, Pennsyl
vania och Texas. 

God handelsbalans 
Exporten av industrigrenens produkter 
ökade i värde från 449 miljoner 1967 till 
620 miljoner dollar 1969. 

De huvudsakliga exportgrupperna om
fattar utrustningar för radio- och TV-sänd
ningar, annan kommunikationsmateriel 
samt skilda typer av elektroniska detekto
ycr. Dessa grupper svarade för 3/5 av det 
sammanlagda exportvärdet. USAs bästa 
kunder för denna bransch är Kanada, 
Storbritannien, Västtyskiand, Mexico och 
Venezuela. 

·Importen har också ökat: från värdet 
149 miljoner 1968 till 190 miljoner dollar 
förra året. 

Balansen export-import är positiv med 
plusvärdet 430 miljoner dollar 1969, som 
väntas öka till över 500 miljoner detta år. 

Framtiden 
Omkring 1975 beräknas tillverkarna av. de ... 
här behandlade systemen och utrustnmg- ,.. 

1965 örs summa 
1.,84 miljarder $ 

Fig 2. Halvledarnas andel av komponentmarknaden har fortlöpande ökat under 1960-talet. 
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arna nå ett saluviirde på över 10 miljarder 
dollar. 

Systemen kommer att bli allt mer auto
matiska och avancerade inom telekommu
nikationer och för radio- och TV-sändnillg
ar. Ökad användning av integrerade kret
sar kommer att minska fel risker och höja 
effektiviteten för samtl iga system. 

Audiovisuella undervisningsmetoder ba
serade på TV-system av skilda slag kom
mer att bli vanliga i olika slags undervis
ningsanstalter. 

Den verkligt stora uppgiften för satelli
terna och deras programkonstruktörer är 
att lösa problemet med den allt snabbare 
trafikstockningen i luften av plan på väg 
till och från de redan otillräckligt dimen
sionerade flygplatserna. 

KOMPONENTERNA 
Värdet av den amerikanska komponent
industrins leveranser sjönk från 6, l miljar
der 1966 till 5,8 år 1968 för att åter nå 
6,1 miljarder dollar förra året. För 1970 
beräknas en treprocentig ökning. 

Antalet företag som i USA tillverkar 
elektronikkomponenter uppgår till ca l 450 
med 386000 anställda. 

1960-talet 
Bland de faktorer som påverkade den ame
rikanska komponentindustrin i gynnsam 
riktning de senaste tio åren var bl a: 
• färg-TV: s genombrott 
• rymdprogrammen 
• kriget i Vietnam 
• datortillverkarnas krav på mer avance

rade komponenter 
• försvarsmaktens ökande behov av elek

troniska system av många olika slag. 
Halvledare och integrerade kretsar ut

nyttjades allt mer under årtiondet och fa
briksfaktureringarna av dessa grupper näs
tan tredubblades: från 540 till l 575 mil
joner dollar. 

Däremot sjönk försvarets andel av kom
ponentköpen från en topp på 1 175 miljo
ner 1967 till l 000 miljoner dollar förra 
året. 

Industrigrenens investeringar i forskning 
och utveckling har möjliggjort seriepro
duktion av ett antal .komponenter som fin
ner alltmer ökad användning: färg-TV
rör, ferritkärnor, integrerade monolitiska 
kretsar osv. 

Rymdmanövrer som kapslarnas uppskjut
ning, navigering och dockning och den 
slutliga nertagningen på jorden skulle varit 
otänkbar utan hjälp av de små, robusta da
torerna, de svarta boxarna med starkt mI
niatyriserade element. 

På industrisidan nyttjas halvledarna allt 
flitigare, t ex i elektroniska tändsystem för 
bilar, i olika regulatorer och instrument 
samt för temperaturkontroller. 

Hemelektronikens nabba expansion har 
också medfört att den gemene konsumen
ten allt mer uppskattat de miniatyriserade 
modeller av radio, TV, bandspelare och 
grammofoner han kunnat köpa tack vare 
halvledarnas existens. 
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Inhemsk konsumtion = 
produktion minus export 

Import 

Export 

Den ökade konsumtionen av komponen
tn har i de flesta fall drivit ner priserna. 

Utrikeshandeln 
USA exporterade under 1969 komponenter 
lill ett värde av 585 miljoner dollar, ett 
jättekliv på hela 40 % jämfört med året 
innan. 

Mer än 75 % av denna export gick till 
Kanada, Storbritannien, Frankrike, J apan; 
Hongkong, Schweiz och Mexico. Främst 
den del av exporten som gick til"! Fjärran 
Östern var dirigerad till amerikanska dot
terbolag som i lågprisländer ombesörjer 
sammansättningsoperationer f v b till USA 
igen. Här dyker det problem upp igen som 
omtalas i artikelns början: skall tullrevi
sioner försvåra eller helt förhindra denna 
sorts transaktioner? 

Importen till USA når avseende kom
ponontejr omkring 200 miljoner dollars 
värde. Leverantörsländer är främst J apan, 
Kanada, Storbritannien, Frankrike, Neder
länderna och Västtysk land som tillsammans 
stod för 81 % av leveranserna till USA. 

Handelsbalansen är sålunda positiv med 
överskottet 1969 på 385 miljoner dollar, 
som beräknas nl 455 miljoner dollar det
ta år. 

Framtiden 
Den hårda konkurrensen inom komponent-

Fig 3. Importen av hemelektronik har 
under de senaste åren uppvisat en sta
dig ökning. 

industrin kommer att medföra allt fler 
sammanslagningar och fusioner. Allt efter
som nya produkter kommer fram kastar sig 
alla tillverkare -,. kanske med en viss över
drift - över dem för att själva framställa 
dem. Detta har medfört en mycket kapital
krävande diversifiering inom branschen och 
endast verkligt kapitalstarka företag kan i 
allmänhet hänga med. 

Komponentmarknadens läge 1975 kan 
sägas bli beroende ay i synnerhet tre fak
torer: 
• nyframtagna produkter inom hemelek

troniken 
• den allmänna industriella utvecklings

och investeringstakten 
• försvarsmaktens behov. 

Det beräknas 'a'tt industrigrenen kommer 
att öka med ca 3 % pr år och 1975 nå en 
omsättning på 7,23 miljarder dollar. 

Tekniskt och funktionellt blir kompo
nenterna allt mindre och mer driftsäkra. 
Tidigare i artikeln nämnda förbättringar 
inom olika elektronikgrupper beräknas bli 
realiserade och satta i serieproduktion. 

Det förmodas allmänt inom elektronik
branschen att - trots tecken till motsat
sen - Vietnamkonflikten kommer att trap
pas ned, och att därmed försvarsinköpen 
och dc stora slantarna till forskning och 
utveckling från statsmakterna kommer att 
minska. D 

\ 



Mätgivaren - dess användning 
och egenskaper 
av Ingenjör PAUL GÖRANSSON, SAAB AB, Linköping 

Den elektriska mätgivaren i alla 
dess former - olika konstruktions
principer och användningssätt -
kommer att behandlas i en artikel
serie. Här ges inledningsvis en del 
allmänna synpunkter på nyutveck
lingar, prestanda· och användnings
sätt. 

U DK 681.2.082 
O ·0 Begreppet mätgivare innefattar gi
vare enligt såväl elektriska, elektromeka-

niska som rent mekaniska funktionsprinci
per. Föreliggande artikel behandlar endast 
de mätgivare som används i industriella 
och vetenskapliga ' sammanhang och som 
ger elektrisk utsignal. 

Så länge mätgivarna huvudsakligen kom 
till användning i rent mättekniska sam
manhang betraktades de som specialiteter 
men i och med· att övervakning av proces
ser och framförallt styrning av sådana 
vunnit insteg inom industrin har mätgivar
na fått starkt ökad aktualitet och blivit 
betydelsefulla komponenter. Den mätgivare 

Fig 1. Besvärliga miljöfaktorer kan påverka mätresultatet. Här visas en serie tryckmätgivare 
applicerade på motorn i ett provflygplan. Arbetstemperaturen för mätgivarna är 80-100 ° C. 
Även vibrationsnivån är besvärande. För att i någon mån iso lera mätgivarna från denna 
påverkan är monteringskonsolen infäst i vibrationsdämpare. 

r------..., 
I I 
I I 
I I 
I ~I,P~--~ 
I 
I 
L------r-.J 

Mötgivare Överföringskabel + 
Givarens 
matnings
spönning 

+ O -

Registrer
utrustning 

Fig 2. För att undvika överhörning mellan olika mätgivare i ett mätsystem rekommen
deras skilda spänningskällor för matning av mätgivarna. Vidare är det ofta len fördel 
att h~. skilda jordpunkter för mätgivaren och för den övriga delen av mätsystemet. I an
nat fåll kan eventuella potentialskillnader i systemet påverka mätresultatet. 

som kanske tidigast togs i anspråk indu
striellt var termoelementet för temperatur
mätning. Däremot har först på senare år 
elektriska tryckmätgivare, kraftmätgivare 
och rörelsernätgivare på allvar tagit upp 
konkurrensen med de rent mekaniska mät
anordningarna . 

MÄTGIVAREN OFTAST DEN 
SVAGA LÄNKEN 
Eftersom mätgivaren alltid utgör den första 
länken i en mätkedja och sålunda har di
rekt kontakt med den fysikaliska storhet 
som skall avkännas, råkar den ofta in i 
konfliktsituationer. Den kan störa proces
sen, den kräver ett visst utrymme, den blir 
endast med svårighet åtkomlig för service, 
den måste kunna motstå extremt besvärliga 
arbetsmiljöer och framförallt måste den 
vara ytterst pålitlig, eftersom mätresultatet 
och kanske hela processutfallet kan bli 
beroende av mätgivaren. Det är från mät
teknisk synpunkt av största vikt att mät
givaren inkopplas och monteras på ett 
liktigt sätt. Sannolikt kan man återföra 
många mätfel till felaktigt monterade ter
moelement, felaktiga inkopplingar av 
tryckmätgivare, felaktigt inspända kraft
mätgivare etc, etc. Vidare är det ofta nöd
vändigt att montera mätgivare på vibra
tionsdämpare och att placera dem i kaps
lade fuktskyddslådor, anordna viss tempe
raturkonstanthållning, m m. Ett allmänt 
råd till a lla användare av mätgivare är att 
miljödata och miljöförhållanden för en 
mätgivare skall penetreras mycket nog
grant. Alla tänkbara förebyggande åtgärder 
måste vidtas om man skall nå ett bra 
resultat. En typisk installation av tryck
mätgivare på motorn i ett provflygplan vi
sas i tig l. 

SE UPP MED 
SIGNALÖVERFÖRINGEN 
I detta sammanhang kan det även va:ra 
lämpligt att något diskutera signalöver
föringen. Tyvärr ger flertalet mätgivarty-
per låg utspänning, endast några tiotal m V. 
Detta i förening med ofta långa överfö
ringskablar i en besvärlig elektrisk miljö 
med närliggande starkströmskablar och el
motorer gör att man lätt riskerar stör
spänningar av betydande storlek. Vi~sa 

fabrikanter har byggt samman en signal
förstärkare med givaren, men oftast är 
man hänvisad till att placera sina signal
förstärkare långt ifrån mätgivarna tillsam- ~ 
mans med övrig mät- eller processutrust
ning. De flesta givartillverkare rekommen- · 
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Storhet Längd Vinkel Massa Kraft Has- Acce- Tryck Töj- Flöde Visko- Fuk- Tem- Sur- Ljud- Ljus-
tig het lera- ning sitet tighet pera- hets- inten- inten-

tion tur grad sitet sitet 

Mätelement I IX m F v a p e: qv 1) t pH (j) 

Q) 
Magnetelektriska A Ae B 

"O 
A c: Piezoelektriska e B A B e ., 

~ Termoelektriska A B 
Q) 
c: 
Q) Fotoelement e e B e A el 
> 
;oj Elektrokinetiska e e Vi 

Elektrokemiska A 

Resistiva A A B B B Be A e A B A 

Q) Kaoacitiva AB A B B A e e A "O 
c: ., 

Induktiva e e e e e e 
~ 
al Difftransformatorer A B B e e B c: 
Q) 
el 

Magnetostriktiva e e e e e > 
;oj 
'VI Fotokonduktiva e e B e e A 
al 

""" ~ Fotoemissiva e e B e e A 

Vibrationselement e e B e 

A ofta, B mindre ofta, e sällan tillämpad. 

Tab 1. I vilka fall används de olika mätgivarprinciperna? 

derar att spänningskällan till varje givare 
skall vara mycket väl isolerad (resistivt 
och kapacitivt ), att förstärkaren skall ha 
differentielI ingång med 60-80 dB dämp
ning av likfasiga störsignaler och att den 
tvinnade kabelns skärm skall vara för
bunden med en systemnolla till vilken även 
förstärkarna har en symmetripunkt kopp
lad. Se principschema i tig 2. 

ALLMÄNNA 
FUNKTIONSPRINCIPER 
Principiellt skiljer man mellan aktiva 
(självgenererande) och passiva (icke själv
genererande eller parameter- ) mätgivare. 

En aktiv mätgivare omvandlar mätstor
heten direkt till en elektrisk storhet, oftast 
spänning. Nödvändig energi tas från in
storheten. Den passiva funktionsprincipen 
bygger på att elektrisk energi inmatas på 
mätgivaren och att mätstorheten styr ut en 
viss del som utsignal, vilken då kan vara 
antingen ström, spänning eller frekvens. I 
lab l återfinns de vanligaste typerna av 
ovannämnda två funktionsprinciper. Dess
utom visar tabellen även vilka slag av stor
heter som kan mätas med de olika typerna 
av mätorgan. Utmärkande för de flesta 
mätgivartyperna är att endast en liten del 
av givaren utgör .det egentliga elektriska 
omvandlingsorganet, vilket på engelska ofta 
benämns sensor, och att det från mätstor
heten sker diverse omvandlingar och över
föringar på mekanisk väg fram till känsel
organet. Så är exempelvis fallet med en 
tryckmätgivare, där omvandlingskedjan 
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kan omfatta en serie organ, såsom framgår 
av tig 3. De mest avancerade mätgivarna 
är uppbyggda som ett slutet kraftbalans
servosystem. Genom denna teknik har man 
lyckats konstruera mätgivare med mycket 
förnämliga prestanda. 

HUR UTVECKLAS MÄTGIVARNA? 
Vissa nyheter och specialiteter har fram
kommit under senare år och det kan vara 
på sin plats att diskutera dem i anknytning 
till tab l. 

Magnetelektriska givare har fått vid
sträckt användning inom vibrationsöver-

Kraft _ 

vakning. En betydande nedbantning av gi
varens permanentmagnet och den fjäder
upphängda spolen gör att givarens vikt 
inte blir så störande på det föremål den 
monteras. Utspänningen är hög, vilket 
möjliggör att visarinstrument ofta kan an
vändas utan förstärkare. En vanlig metod 
är att mäta det likriktade medelvärdet 
av svängningshastigheten, eventuellt med 
bortfiltrering av ointressanta frekvensom
råden. 

Piezoelektriska mät givare har förfinats i 
hög grad och intar en dominerande plats 
inom området vibrationsmätteknik. Ett an-

Fjöder 

Matnings
spönning 

Förskjutning -+ 

Utsignal 

E/signa/_ 

Fig 3. Här visas ett exempel på omvandiingskedjan i en tryckmätgivare där instorheten 
tryck via kraft och förskjutning omvandlas till elektrisk utsignal. 



nat område, där piezogivare funnit stor an
vändning är som tryckmätgivare för åter
givning av mycket snabba förlopp. Kri
stallmaterialet i känselkroppen har för
bättrats och man har nu tillgång till givare 
med mycket god stabilitet inom stora tem
peraturområden. Även tvärkänsligheten för 
det mekaniska systemet inklusive kristall
elementet har reducerats till acceptabel 
nivå.· Detta har betydelse då man skall 
inäta accelerationen i en viss riktning, var
vid det samtidigt uppträder betydande 
svängningar i tvärriktningen. Under senare 
h har man konstruerat givare med stan
dardiserad känslighet, vilket i hög grad 
förenklar kalibrering av signalkedjor och 
registreringsutrustning och ger fasta käns
lighetskonstanter för utvärdering. 

:Kristallgivarna ger mycket låg uteffekt 
(i form av laddning över kristallkapacitan
sen), vilket är orsak till att speciella signal
förstärkare, s k laddningsförstärkare, måste 
ingå i anpassningskedjan till registrerings
~Itrustningen. Mätbandspelare tillsammans 
med kristallgivare och laddningsförstärka
re utgör en förnämlig vihrationsmätutrust
ning, som i dag tillsammans med avance
rade analysatorer möjliggör förfinad kart
läggning av komplicerade vibrationsförlopp. 

Termoelement en har inte undergått någ
ra revolutionerande utvecklingsfaser trots 
att materialtekniken i dag ger oss termo
element med små toleranser i inlernMiol)ell 
standard. Dessutom finns nu förnämliga 
isolationsmaterial även för relativt höga 
temperaturer. Även beträffande lödning 
och svetsning av termoelement har en hel 
del nya metoder fört tekniken framåt. 

Fotoelementen , som ju har sitt speciella 
användningsområde mom strålningsmät
teknik, ingår i den grupp av halvledarele
ment, där utvecklingen fört fram många 
nya material med förnämliga egenskaper. 
Man kan välja bland element med olika 
våglängdsområden och utsignalen är för
hållandevis stor. 

Den elektrokinetiska principen har be-o 
traktats i ·viss mån som ett kuriosum. Vissa 
accelerometrar för chock mätning finns 
dock konstruerade efter denna princip, som 
bygger på .att ett poröst kristallmaterial får 
genomströmmas aven vätska, som ger upp
hov till laddningar över kristallmaterialet. 
Laddningarna tas ut och behandlas på sam
ma sätt som laddningarna över en piezo
kristall. 

De resistiva principerna för mätgivare 
omfattar den största gruppen och där in
ryms bl a töjningsmätgivarna, de tempe
raturberoende motstånden och potentio
metrarna. Töjningsmätgivarna har under
gått betydande utvecklingsfaser bl a tack 
vare filrnetsningstekniken kompletterad 
med nya förnämliga liinningsmetoder. Nu
mera har man tillgång till givare med en 
aktiv mätyta av endast ett par mm i fyr
kant och limningen kan göras med härd
ningstider i storleksordningen minuter. Ett 
problem som kvarstår är kopplingen av 
tilledningstrådar, vilket ännu är <m besvär
lig mam.lell procedur. 

Elektroniks 
mätgivar
översikt 
D D I nästa nummer av Elektronik 
inleds en stor mätgivaröversikt som · 
kommer att spänna över flera nummer 
av tidningen. I sitt fullständiga skick 
kommer den att presentera utbudet av 
elektriska mätgivare på den svenska 
marknaden. 

För att i någon mån begränsa över
siktens omfattning och för att anpassa 
materialet till Elektroniks intresseområ
de har redaktionen valt att endast ta 
upp aktiva och passiva mätgivare för. 
industriellt och vetenskapligt bruk av
sedda för mätning av fysikaliska stor
heter t ex temperatur, rörelse, kraft, 
flöde, strålning och vilka lämnar elek
trisk utsignal (spänning, ström, frekvens , 
impedansvariatioil, digitalkod etc). 

Me äng artskil-
da m" ~ mark-

'0 ~fl'd as upp 
!fJq1<ä~9''''VQtth en hand
ätgiy~e aw~sc.1da för n VISS 

mätst Q~~,g~I~l' uppde s med 
avsee "6' r: 

1 - Rörelse, 2 - Dimension, 3 
Tryck, 4 - Kraft, vridmomerrt, 5 
Materialflöden, 6 - Ljud, 7 - Elek
triska och magnetiska storheter, 8 -
Temperatur, 9 - Materialegenskaper, 
'1 Q - Elektromagnetisk strålning, 11 
Kärnstrålning, 12 - Fuktighet, 13 -
Nivå, 14 - Övriga storheter. 

I nästa nummer kommer Elektronik 
alltså att presentera en marknadsöver
sikt. över rörelsemätgivare, dvs mätgi
vare avsedda för mätning av vägsträcka, 
hastighet eller acceleration vid såväl rät.
linjig rörelse som vinkelrörelse. I över
sikten återfinns även mätgivare avsedda 
för mätning av amplitud, frekvens, ac
celeration etc i samband med stöt eller 
vibration. .o 

Töjningsgivare av halvledarmaterial har 
dragit uppmärksamheten till sig under se
nare år på grund av materialets mycket 
höga resistansändring vid töjning jämfört 
med vad metalliska material kan ge (ca 50 
ggr bättre). Dock uppvisar dessa element 
även ett betydande temperaturberoende. 
Man . har genom matchning och genom in
förande av exempelvis termistorer som 
temperaturbalanserande kretselement ut
vecklat tryckmätgivare, som ger relativt 
höga utsignaler med god temperaturstabi-

litet. Töjningsmätgivarna har även utfor
mats som färdiga bryggkopplade avkän
ningselement, viika placeras di·rekt på det 
tryckkänsliga membranet. 

Vad som skett inom gruppen tempera
turberoellde motstånd som givarelement 
för temperaturmätning är väl närmast att 
termistortekniken gått raskt framåt och re
sulterat i mycket små känselkroppar till 
låga priser. Stabiliteten har förbättrats. Ka
rakteristikan är dock starkt olinjär, vilket 
medför olägenhet bl a då man mäter med 
digitala instrument. Platinatrådgivaren be
håller sin plats som precisionstemperatur
givare och har till synes fått en ökad an
vändning genom att den kan köpas som 
färdig glaskapslad mätkropp till hyggligt 
prrs. 

Potentiometern har varit föremål för ett 
fle~tal förbättringar och vunnit stor an
vändning som rörelse- och läge mätgivare 
bl a inom processtekniken. Precisionslin
<lade trådelement med hög upplösning och 
god linearitet kan man nu betrakta som 
vardagsvara men kontaktproblem förefinns 
fortfarande. Nya material i motståndsba
!laJl har \"'unnit insteg såsom merallskikt, 
skikt i halvledarmaterial mm. Lineariteten 
trimmas med hjälp av automatiska slip
ningsförfaranden och potentiometrarna 
kan göras snart sagt mikrominiatyriserade. 

Kapacitiv.a och induktiva mätelemenl ut
märker sig. för mycket hög känslighet vid 
små förskjutningar. De har därför kommit 
till användning inom speciella områden. 
BI a kan den kapacitiva resp induktiva 
membrantryckgivaren utgöra exempel. Det 
motsatta fallet finner man i den kapacitiva 
höjdmätgivaren för flygplan. Båda dessa 
mätgivartyper fordrar växelspänning för 
drivning, s k bärfrekvens, o~h en demodu
lator i signalkretsen. 

Di!!erentialtrans!ormatPTIl är den växel
spänningsdrivna mätgivare, som fått den 
största användningen. Den uppvisar många 
fördelar. Bl a blir den mycket oöm genom 
att den kan ingjutas så att endast en sta\'
formad magnetkärna blir rörlig. Den har 
god linearitet inom sitt arbetsområde, den 
har oändlig upplösning och den tar inte 
skada vid överstyrning, dvs då kärnan för
skjuts utanför mätområdet. Vad som skett 
i förbättrande syfte är väl närmast att en 
standardisering och serietillverkning kom
mit till stånd, vilket ger låga priser. Vi
dare har man utvecklat differentialtrans
formatorn för höga arbetstemperaturer med 
speciell inriktning på mätningar i samband 
med materialprovning i värme. 

Mätgivare som bygger på magnetostrik-
tiv princip har kommit till an"ändning för 
tryck- och kraftmätning. De egentliga 
framstegen har skett efter den vid Asea 
utvecklade magnetoelastiska mätprincipen. 
Viss släktskap finns med differentialtrans
formatorn. Kärnan är inte rörlig utan dess 
magnetiska ledningsförmåga ändras genom" 
materialspänningarna. De magnetoelastiska 
givarna har många av differentialtransfor- ~ 
matorns fördelar men många problem 'döl-
jer sig i de magnetoelastiska materialen. 
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F otokonduktiva element vinner terräng 
inom flera områden. Bl a finns dylika ut
formade som ljusstrålestyrda potentiomet
rar. 

Fotoemissionselementen har länge varit 
i bruk och utvecklades som en direkt följd 
av elektronröret. Det finns nu rör byggpa 
på multiplikatorprincip som har extremt 
hög känslighet och skarpt avgränsade f re
kvensband. 

Vibrationselementet utgör ett av de få 
som omvandlar en ändring hos mätstorhe
ten direkt till en frekvensvariation. Mest 
känd är den svängande strängen, vars 
egenfrekvens styrs aven kraft som påver
kar spänningen i strängen. Vissa mätgivare 
med frekvensgenererande kopplinga r finns 
även, ehuru givaren då i viss mån utgör 
ett kretssystem . 

VANLIGA FELKÄLLOR 
Mätgivaren kan i vissa avseenden jämföras 
med det elektriska visarinstrumentet. Prin
cipiellt kan detta betraktas som en om
vandlare från elektrisk till mekanisk stor
het (vinkelrörelse ), sålunda som en kom
ponent som verkar i omvänd riktning jäm
förd med en mätgivare. D et är då inte 
överraskande att man finn er praktiskt ta
get samma källor till fel och samma ten
denser i mi ljöpåverkan för båda. En kort 
presentation av de mest framträdand e fel
källorna följ er nedan. 

Hysteres kan förekomma av principiellt 
två slag. I det mekaniska systemet kan 
ingå elastiska material som ger hysteres
effekter och i de elektriska organen, före-

Utstorhet 

% 
100 

50 

lrädesvis om magnetkretsar ingår, kan 
elektromagnetisk hysteres uppträda. Hyste
reseffekterna yttrar sig i att den stigande 
och den fallande karakteristikan avviker 
från varandra i enlighet med den välbe
kanta hysteresslingan. 

Friktion och glapp förefinns vanligen då 
mekaniska röre lser ingår i mätgivaren. 
Dessa rörelser kan vara av mycket liten 
storleksordning, exempelvis en materialtöj
ning i en inspänd mätstav, som är försedd 
med töjningsgivare. Till skillnad från hyste
res ytt rar sig friktioner som parallellför
skjutningar mellan de stigande och fallan
de kurvorna för givaren. 

Drift - vi lket i och för sig är resultatet 
av ett flertal felkällor - uppdelas vanligen 
i korttids- och långtidsdrift. Den i specifi
kationer presenterade repeterbarheten, vil
ken specificeras som avvikelsen mellan tre 
på varandra utförda utstyrningar till viss 
del av givarens mätområde får icke tas 
som mått på korttidsdrift. För bedömning 
av korttidsdrift skall m~tgivaren vara kon
tinuerligt inkopplad och utstyrd till ett 
visst värde, varvid utsignalens variat ioner 
studeras. 

Orsaken till korttidsdrifter kan ligga i så
väl elektriska, magnetiska som mekaniska 
komponenter. Felen är dock oftast att hän
föra till icke systematiska. 

Långtidsdriften, vilken förstås som för
ändringar under långa tidrymder - dygn, 
månader - ger ofta förändringar av per
manent karaktär. Man innefattar då ävm 
~ådana förändringar som åldringseffekter 
och utför exempelvis temperaturcyklingar 

Bästa räta linje 
genom noll 

"Stot ic error bond " 

~-'--_.L----'----"----::50:::---.L..-_..L......._...l..-_....L-:-:f::~-' Instorhet 
100% 

Fig 4. Definitioner för begreppen "static error band", toleransgräns (to leransom
råde) samt maximalt fel för en li njär mätgivare. 
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under viss tid för att passera den mest. ac
centuerade åldringsprocessen i mätgivarens 
livslängd. Långtidsförändringar härrör gi
vetvis från såväl elektriska som mekaniska 
egenskaper hos komponenter men rent me
kanisk förslitning är även ofta en betydan
de felorsak. 

Linearitetsavvikelser är inte direkt att 
hänföra till felkällor, alldenstund ett full
ständigt linjärt samband mellan utstorhet 
och instorhet inte kan uppnås. Vissa giva
retillverkare och -användare vill dock rub
ricera linearitetsavvikelse som ett lineari
telsfel. Bl a är så fallet för trådlindade 
potentiometrar, där ju utsignalen blir en 
stegfunktion och ojämnheter i ' lindnings
stegen resu lterar' i linearitetsavvikelser. 
Synsättet kommer kanske av att man i digi
tal registreringsteknik helst vill ha att göra 
med linjära mätgivare. Ett betydande antal 
mätgivarprinciper ger dock inte linjära 
karakteristikor. Man tillgriper då ofta 
lineariseringsmetoder, som grundar sig på 
kompenseringsteknik med hjälp av icke 
linjära elektriska kretsar eller lämpliga me
kaniska länkar. Linearitetskorrigering kan 
a l ternativt införas i registreringsdelen, ofta 
med hjälp av ett antal dioder, som bryter 
kurvan på lämpliga punkter. 

Definitionen av linearitetsavvikelse är 
inte densamma hos alla fabrikanter. En de
finition innebär att man lägger in en rät 
linje i karakteristikan och anpassar denna 
lill lika avvikelser över och under linjen. 
D enna avvikelse beräknas som procent
värde av hela utstyrningsområdet, vilket då 
1ir ett mått på linearitetsfel. Den räta linjen 
behöver sålunda inte gå genom origo. En 
annan definition anger att den räta linjen 
skall gå genom origo och läggas så att av
vikelser över och under blir lika stora. 

Miljöberoenden utgör för många typer 
av mätgivare den stora källan till fel. Man 
kan göra en indelning i klimatiska och 
elektriska miljöfaktorer. Framförallt utgör 
ändringar i omgivningstemperaturen en be
svärande faktor och där är att märka att 
gradienter som uppkommer vid snabba 
temperaturändringar, genom bestrålning 
eller genom ledning på grund av metalliska 
förbindelser till enheter med avvikande 
temperatur, oftast ger de största felbidra
gen. Man tillgriper merendels tekniken att 
värmeisolera och till och med temperatur
kontrollera de givare, som sitter speciellt 
illa till. Även andra miljöfaktorer kan på
verka mätgivarna och bidra till ökade fel
tillskott. Av intresse är fukthalt, accelera-

, tion och däri även inbegripet stöt, vibration 
och omgivningstryck. 

De elektriska miljöerna tillmäter man 
inte samma vikt. Då man skall placera 
mätgivare i industrilokaler, elkraftanlägg
ningar och liknande miljöer måste m-an 
dock göra klart för sig att mätgivare eller 
signal- och matningsledare inte får place
ras i närheten av starka elektriska eller 
magnetiska fält. Speciellt mätgivare som 
lämnar signaler av storleksordning ett par 
tiotal m V kan i betydande grad påverkas 
av störspänningar. 



I stor utsträckning kan man bemästra 
miljöberoenden genom att införa tempera
turisolation som tidigare nämnts, genom 
att mekaniskt utbalansera länsksystem, ge
nom att införa vibrationsisolerad monte
ring, genom att inkapsla och magnetiskt 
och elektriskt avskärma, osv. 

Redovisning av noggrannheten eller fe
len för mätgivare kan göras på olika sätt. 
I USA där man överhuvud finner alla fö
regångare inom mätgivarteknik, samman
för man under en rubrik »static error band» 
alla inre felkällor såsom hysteres, friktion, 
olinearitet, m m. Se tig 4 . 

. Förfarandet är mycket praktiskt och man 
kan för sin mätgivartyp specificera ett to
leransområde inom vilket osäkerheten lig
ger. För de olika miljöfaktorerna tillkom
mer ytterligare toleranssiffror, ofta uttryckt 
exempelvis som % ;o C för omgivningstem
peratur. Vanligtvis brukar man addera de 
olika feltoleranserna men den kvadratiska 
medelvärdesbildningen torde vara mest 
rättvis gentemot givaren. 

KALIBRERING 
Om man utgår från att kalibrering aven 
mätgivare innebär att sambandet mellan 
utsignal och instorhet bestäms, kan man 
först konstatera att detta kan antingen ske 
i steg eller kontinuerligt för det aktuell a 
mätområdet. Stegmetoden är vanligast, 
ehuru även kontinuerlig kalibrering kom
mit till användning på senare år. Vid steg
kalibrering kan man styra inställningen av 
instorheten; detta kan exempelvis ske i steg 
som utgör 10 %-interva ll av hela mätom
rådet. Använder man digitalinstrument för 
mätning av utsignalen injusteras detta att 
visa 100,0 enheter för fullt mätområde. 
Man erhåller då vid kalibrering sifferindi
keringar; exempelvis 10,2 - 19,8 - 29,3 
osv, som ger möjlighet att direkt avläsa av
vikelserna från linjärt samband (+0,2 -
-0,2 - - 0,7 % ). På så sätt kan man 
direkt bestämma om värdena för en linjär 
givare ligger inom toleransområdet. Kali
breringssystemet visas starkt förenklat i 
tig 5. 

I tig 6 stegkalibreras tryckmätgivare en
ligt den beskrivna metoden. 

För generering av instorheten fordras ut
rustningar för skilda fysikaliska storheter. 
Som exempel kan nämnas vätskebad med 
temperaturstyrning för kalibrering av tem
peraturgivare, tryckaggregat av exempelvis 
»dead weight»-typ för tryckgivare, centri
fugalslunga . för acceleration, etc. Dylika 
utrustningar finns konstruerade med långt 
driven automatik och noggrannhet. 

Noggrannheten vid kalibrering 
Man eftersträvar att hålla felen vid kali
brering så låga att man i princip inte behö
ver ta med qessa som felbidrag för givarna. 
Detta inneBär att kalibreringsfelen bör lig
ga under 1/ 10 av givarens toleranser. 
Många mätgivare som har extremt snäva 
toleransgränser medför problem vid kali
brering och det är inte sällsynt att kali
breringsfelet måste redovisas för givaren. 

Generering av 
mätstorhet 

D.igitalvo lt
meter 

Siffer -
skrivare 

~ 
13 

Fig 5. Förenklat schema tör stegkalibreri ng av mätgivare. 

Fig 6. Här steg kalibreras tryckmätgivare. 

Elektrisk kalibrering 
För de mätgivare som har spänning som 
utstorhet är det mycket praktiskt att skaffa 
sig en referens för sin givarkalibrering. Den 
vanligaste metoden, shuntmetoden, innebär 
att för givare med bryggkoppling snedställs 
bryggbalansen med ett parallellmotsd'lIld 
över en av bryggrenarna och den obalans
spänning givaren ger svarar då mot ett be
stämt värde på instorheten. En annan me
tod (i korthet beskriven i Elektronik 1970, 
nr 4, sid 58 »SAAB-instrument . . . ») , som 
är utarbetad vid SAAB, grundar sig på alt 
till givaren är fogad en givarsimulator, dvs 
en krets som är ekvivalent med givaren. 

Mätgivaren och givarsimulatom matas 
med samma spänning. Givarsimulatorn 
kan intrimmas att ge en fast referensspän
ning som svarar mot ett visst värde på in
storheten. Denna teknik kan användas för 
alla slag av givare och referensen påverkas 
ej av givarens utstyrning. Referenskretsen 
medföljer även alltid givaren och utgör i 
princip en kalibreringspunkt på givarens 
skala. Den andra referenspunkten är noll
värdet, åtminstone i de fall givarens kurva 
går genom noll. Om så inte är fa llet kan 
ytterligare en referens enligt den först
nämnda metoden läggas in vid mätområ
dets undre gränsvärde. D 
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"Diffodulo" - en datamodemprincip 
av civilingenjör STEN-AKE ERICSSON 

Vid institutionen för teletrafiksy
stem inom Lunds Tekniska Högsko
la har ett examensarbete utförts, 
som behandlar datatransmission 
med användande av differentielI 

fasskiftsmetod. Under arbetet fann 
examensarbetaren att en kompakt 
teori för differentielI fasskiftsmetod . 
kunde uppställas. Teorin fick ar-
betsbenämningen »Diffodulo». 

Informations - Störn ings- Informations.,. 
källa källa sänka 

Sändare 
Transmissions -

Mottagare 
kanal 

Fig 1. Blockschema för ett allmänt transmissionssystem. 

Fig 2. Binärt differentielIt fasskiftsystem med omvandling av inkommande seriedata till 
parallelldata genom skiftregister. 
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D D Överföring av information i digital 
form mellan geografiskt åtskilda termina
ler är i dag vanligt förekommande. Ett 
allmänt transmissionssystem kan byggas 
upp enligt blockschemat i tig 1. 

Den mottagna informationens kvalitet 
bestäms av transmissionskanalens fysika
liska begränsningar och inverkan av stör
ningar, t ex i form av brus. 

Kvantiserade former av amplitud~, fre
kvens- och fasmodulation (CW, FSK och 
PSK) är relativt varandra mer eller mindre 
störningskänsliga modulationsmetoder som 
används vid överföringen. En speciell me
tod är differentielIt fasskift, DPSK, vilket 
innebär att informationen ligger i fasskill
naden mellan kanalsignalerna i två på 
varandra följande sändningsperioder. Vid 
en jämförelse med ett koherent fasskift
system, som har konstant referensfas, skulle 
man kunna säga att i ett differentielIt 
system har en signalfas på kanalen sin fö
regångare som referensfas. 

Vid ett binärt differentielIt fasskiftsys
tem med omvandling av inkommande se
riedata till parallelldata genom ett skift
register uppstår den problemställning som 
åskådliggörs på tig 2. 

Vid övergången mellan två sändningsin
tervall i-l och i innehåller inkommande 
data 

LlXi = (LlXI, i, LlX2, i, •.. , LlXn, i) 

den fassprånginformation som ska ändra 
fasinformationen från 

Xi-I = (XI, i-J, X2, i-J, •.. , Xn, i-I) 

i tidintervallet i - l till 

Xi=(XI,i' X2,i,"" Xn,i) 

i tidintervallet i. Fasinformationen Xi är 
således en funktion av både fassprångin~ 

formationen X? och fasinformationen 

Xi-n. För att ytterligare förtydliga tan
kegången kan det vara lämpligt att tänka 



sig ett allmänt sekvensnät enligt fig 3. 
Definiera ett »digitalt fasrum » med 11 

dimensioner: 

Fd = {alla 2" olika vektorer, 
»digitala faser», av n binära siffror} 

Varje fasinformation X n e: F; kan så
ledes sägas vara en unik digital fas. Ana
logt kan varje fassprånginformation (n in-

kommande databitar ) LIX" e: F; sä
gas vara ett unikt digitalt fassprång. 

Definiera »Diffodulos transformation» 
(DT) som 

Xi = Xi - l Etlp LlX7 ... (DT) 
där operatorn Etlp är definierad som po

sitionsvis addition modulo 2 och i indike
rar sändningsintervall. 

Av operatorns definition framgår att 
/ F" ffi ~ .. d d ~ d, wp / ar en grupp me et neutrala 

elementet e = On och där varje X n har 

sig själv som invers. 
Definiera ~ven »Diffodulos inversa trans

formation » (DIT) som 

LIX? = X;1_1 Ef)p X;l .. . (DIT) 
Av de gjorda definitionerna kan man 

förstå att DT och DIT är grundprinciperna 
i sändare resp mottagare. 

Definiera ett analogt fasrum som 

F; = {alla 2" olika analoga faser rp 

som fås av rpk = k . 360
0 

då k = 
2'< 

= 1, 2, . . . , 2"} 
Mellan de digitala och analoga faserna 

films det en entydig korrespondens på ka
nalen. 

entydigt 
{X"} ... ----~ {rp} 

Ett klargörande betraktelsesätt är att tänka 

sig att en digital fas X;l entydigt övergår 
i rpk i och med att den digitala fasen styr 
den logik som i modulatorn utgrindar mot

svarande analoga fas rpk' tig 4. 
Observera att det är irrelevant att tala 

om någon korrespondens mellan { LIX"} 
och {rp}. 

Problemet i mottagaren består i att finna 
en krets som entydigt avbildar 

entydigt 
{rp} ... ----~ {X"}. 

Därefter kan »Diffodulos inversa transfor
mation», DIT, tillämpas. 

Betrakta {rp} erhållna efter limitering i 
mottagaren, fig 5. . 

Ur relationen 2' m = 2" framgår att sam

pelvektorn y t ska ha m = 2"-1 kom
ponenter för att vara en entydig avbild av 

rp k' 

Ansätt nu en modell för mottagaren enl 
tig 6. 

Utan att närmare ange utseendet hos 
kodaren kan dess önskade avbildning defi
nieras på följande sätt: 

{ 2" speciella ym av totalt 2m olika sam-

2,,-1 b' .. pelvektorer av m = mara 

Kombinatoriskt nät 

Fördröjning 

I l d 
I I 

Fig 3. Allmänt sekvensnät. 

DT 

t---il...-,..__---"Q X ~ 
I 

Modulotorlog ik f---+-<> 'Ilk 

Fig 4. En digi tal fas Xr övergår entydigt i tpk i och med att den digitala fasen styr 
den logi k som i modu lato rn utgrindar motsvarande analoga fas cpk. 



B ~ M 

A 

M = Minne (JK-vippal 
T 

Fig 7. Grundkomponenten för systemet en
ligt den behandlade teorin borde ku nna ut
fo rmas som en integrerad krets. 

Fig 6. Blockschema för mottagare. 
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Fig 8. Signalblockschema för sändaren i ett n-dimensionellt system. 
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entydigt 
siffror } ... --------~{ alla 2" 

digitala faser X" av n binära siffror } 
Man kan alltså säga att 

entyd igt 
{q;} ... ----~ {X"} 

demodulator med kodare. 

Observera nu att {X"} = {r"'} om rn = 

d d o 2,, - 1 
= n, vs a = n 

Denna ekvation är uppfylld för 11 

11 = 2, dvs för 
2' = 2-fassystem och 
2" = 4-fassystem. 

1 och 

J u fler faser som förekommer i ett sys
tem desto större informationsinängd kan 
översändas per fas. Teoretiskt fås för ett 
binärt system den maximalt överförbara in
formationsmängden per fas = 210g 2" = 11 

bitar. Ett färre antal faser medför emeller
tid större beslutsregioner och därmed bätt
re säkerhet vid detektering. Ett 4-fassystem 
t ex kan därför i praktiken erbjuda större 
överföringshastighet än ett 8-fassystem. 
Skillnaden i totalt överförd informations
mängd per tidenhet blir vid en jämförelse 
mellan de båda systemen troligen inte stor 
och får vägas emot införandet av kodaren. 

Vid konstruktion av ett system i n di
mensioner enligt den ovan beskrivna teorin 
är det lämpligt att definiera en grundkom
ponent enligt tig 7 som enkelt borde kunna 
utformas som en integrerad krets. 

Denna kompon'ent kan utföra såväl DT 
som DIT i en dimension. Vid användning 
som DT-krets återkopplas C direkt till A. 
Något fördröjningselement erfordras inte 
beroende på »orsak och verkan» i kompo
nenten. 

Sändaren i ett l1-dimensionellt system 
kan nu ges ett signalblockschema enligt 
tig 8. 

Triggsignalen T bestämmer modulations
frekvensen. 

För mottagaren blir utseendet som tig 9 
visar. 
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Fig 9. Blockschema för mottagaren i ett n-dimensionellt system. 
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Fig 10. För synkronisering mellan sändare och mottagare används bärvågsfrekvensen, som i sändarens styrlogik antas stå i ett visst 
förhållande till den modulerande frekvensen. Spikar som erhålls vid differentiering av med efterföljande likriktning får styra en 
astabil vippa som har den approximativa egenfrekvensen = 2" . bärvågsfrekvensen. 

T 1 .. . T", är signaler vilka avkänner CfJ
k 

vid olika tidpunkter enligt tidigare figur så 
att 

entydigt 
CfJk~--------~ Tf" 

Observera ännu en gång att rör de i 
praktiska sammanhang intressanta special
fallen 2-fas och 4-fas utgår kodaren. 

För synkronisering mellan sändare och 
mottagare används bärvågsfrekvensen, som 

i sändarens styrlogik antas stå i ett visst 
förhållande till den modulerande frekven
sen. »Spikar», som erhålls vid differentie
ring av cp med efterföljande likriktning, får 
styra en astabil vippa vilken har den ap
proximativa egenfrekvensen = 2" . bärvågs
frekvensen, se tig 10. 

Man kan inse att det Irots att spikarna 
positioner diskret varierar med överförda 
data är möjligt att styra mottagaroscilla
torn. 

Valet av bärvågsfrekvens får göras med 
hänsyn tagen till den distorsion som upp
kommer på grund av spektralöverlapp
ningar vid låga frekvenskomponenter. En 
individuell kanalanpassning med digitala 
filter förbättrar transmissionen, vilket inne
bär möjlighet till val av lägre bärvågsfre
kvens. En ännu obesvarad fråga är huruvi
da konkurrenskraftig datatransmission kan 
erbjudas i telefoniområdet. D 
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Tantalkretsar av i dag 
av dr H KAUFMANN, Balzers AG 

Elektronik inleder här i en serie om 
tre artiklar en översikt över den del 
av tunnfilmtekniken som baserar 
sig på tantal som utgångsmaterial. 
I detta avsnitt behandlas framstä"
ning av kondensatorer och mot
stånd, i nästa presenteras använd
ningsområden och i det sista dis
kuteras fördelade kretsar. 

UDK 621 .3.049.7 

o D Utvecklingen av tunnfilmkretsar för 
användning inom telekommunikationstek
niken baserar sig främst på det grundläg
gande forskningsarbete som utförts vid de 
amerikanska företagen Bell Telephone Lab
oratories och Western Electric. Sedan tio 
år tillbaka är man inom Bellkoncernen in
tensivt sysselsatt med att utveckla och till
verka tunnfilmkretsar med framför allt tan
tal som utgångsmaterial [1, 2].1 Föreliggan
de artikel är till stor del utarbetad på un
derlag av offentliga rapporter från olika 
medarbetare inom Bell. De kretsar som här 
kommer att beskrivas är i huvudsak utförda 
med tantalteknik. Ingenting hindrar emel
lertid att de skulle kunna vara utförda på 
annat sätt, t ex genom användning av 111-

krom och kiselmonoxid. 
Tunnfilmtekniken av i dag innebär att 

man utför endast passiva komponenter i 
tunnfilmutförande medan de aktiva får ut
göras av lämpligt utformade, kommersiellt 
tillverkade komponenter. Resistanser och 
kapacitanser kan utföras i tunnfilmteknik 
medan man i mån av möjlighet undviker 
att realisera induktanser på detta sätt. An
ledningen är att spolar i tunnfilmteknik 
måste göras plana och att man med de ut
rymmen som står till buds ' endast kan 
åstadkomma induktanser på några få nH. 

Anledningen till att man" inte ' tillverkar 
även aktiva komponenter i tunnfilmteknik 
är att man ännu inte har fått fram några 

1 Siffror inom [] hänvisar tilllitteraturför- ' 
teckningen i slutet av artikeln. 
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typer som lämpar sig för serietillverk
ning. De tunnfilmdioder och tunnfilm
transistorer som för nårvarande tillverkas 
är övervägande av Cd S- eller Te-typ men 
i samt liga fall enbart laboratorieprodukter. 

De aktiva komponenterna bondas in i de 
av motstånd, kondensatorer och lednings
mönster bestående tunnfilmkretsarna. Här
vid kan alla typer av bändningsmetoder 
användas, t ex termokompression eller 
ultraljudsvetsning. 

FRAMSTÄLLNING AV 
TUNNALMKOMPONENTER 
Då man började att utveckla tunnfilm
kretsar utgick man antagligen från att tan
tal är ett särskilt stabilt material och beak
tade framför allt det förhållandet att mot
stånd och kondensatorer kan tillverkas av 
samma grundmaterial. Det visade sig snart 
att det finns två modifikationer av tantal, 
nämligen normalt tantal med kubisk-rymd
centrisk struktur och ett· ,B-tantal som san
nolikt har tetragonai struktur [3]. Hittills 
har man kunnat tillverka ,B-tantal enbart i 
form av tunnå skikt och då antingen genom 
katodförstoftning eller genom förstoftning 
i ytterst högt vakuum. ,B-tantal för tekniskt 
b~uk framställs dock endast genom den 
förra metoden. 

Katodförstoftningsmetoden går ut på att 
man bomearderar en förstoftningskälla, i 
detta fall alltså en källa av tantal, med 
högenergijoner. Dessa bryter vid . infallet 
mot källan ut atomer från denna. D e så
lunda frigjorda atomerna lämnar källan 
och slår sig ned på ytor i omgivningen. 
Här sitter de substrat som bildar underlag 
i de blivande kre.tsarna och på su'bstratens 
ytor erhålls nu alltså de önskade tantal
skikten. 

Förstoftningsprocessen äger rum i ädel
gasatmosfär varigenom man hindrar att 
kemiska reakt'ioner uppstår. Högenergijo
nerna bildas ur gasen, som vanligen är ar
gon, genom glimurladdning varefter de er
hållna jonerna accelereras mot målet med 
hjälp av ett kraftigt elektriskt ·fält. 

Skillnader mellan beta-tantal och 
vanligt tantal 
,B-tantal ~k ilj er sig från normalt tantal inte 
bara beträffande struktur utan även i fråga 
om elektriska egenskaper. ,B-tantalet har 
resistiviteten 200 IAQ cm mot det vanliga 
tantalets 13 LlQ cm. R esistivitetens tem
peraturkoeffic'ient är ± 100 ppm/ oC re
spektive +3800 ppmr C. Genom anod
oxidering kan man med hjälp av ,B-tantal 
fr~mstä lla kondensatorer med betydligt 
bättre egenskaper än kondensatorer med 
normalt tantal. Uppenbarligen innehåller 
kondensatorn av ,B-tantal ett dielektrikum 
med färre antal felställen [2, s 384]. 

Motståndsmaterial och substrat 
I dagens tantalkresar används inte längre 
rent tantal som motståndsrnateriaI. Man 
använder i stället tantalnitrid, som tillver
k<ls genom förstoftning av tantal i en 
blandning av argon och kväve, s k reaktiv 
förstoftning. Processen går ut på att kväve
atomer bakas in i tantalskiktet. Motstånds
filmen får optimal stabilitet vid en bestämd 
koncentration av kvävet i tantalet. Denna 
koncentration motsvarar ungefär den stö
kiometriska sammansättningen Ta,N. Fil
men har då en resistivitet på omkring 200 
IAQ cm. Resistivitetens temperaturkoeffi
cient är - 75 ppmrC. 

Som substratmaterial används antingen 
glas eller också keramik av aluminium
oxidtyp. Glaset har glattare yta men sämre 
värmeledningsförmåga. Det är nödvändigt 
att man använder alkalifritt glas (t ex Cor
ning 7059) eftersom eljest alkalijoner 
vandrar in i motståndsskiktet till följd av 
uppträdande ele~triska fält och tempera
turhöjningar. Härigenom uppstår irrever
sibla ändringar hos skiktets resistansvärde. 

De keramiska substraten har den nack
delen att de efter bränningen har en myc
ket ojämn yta. Man brukar därför ofta 
glasera dessa i avsikt att förbättra ytan. 
Materialet har en fördel i sin goda värme
ledningsförmåga, som är ca dubbelt så stor 
som glasets. 



Tillverkning av kondensatorer 
I tig l visas de olika faserna vid tillverk
ning av tunnfilmkondensatorer. Som ut
gångsmaterial används ett substrat, vilket 
försetts med ett skikt av ,B-tantal, tig la. 
På detta appliceras ett fotolack av samma 
typ som inom halvledartekniken används 
för anbringande av geometriska mönster. 
Lackskiktet belyses genom en mask varige
nom läge och storlek för kondensatorns 
grundbelägg bestäms, tig l b. 

Lacket som används kan vara av an
tingen positiv eller negativ typ. Till skik
tet i tig 1 antas negativt lack ha använts, 
vilket innebär att de partier som träffas av 
ljuset polymeriseras och alltså blir kvar 
efter framkallningen, se tig le. Nästa steg 
består i att man med hjälp av fluorväte
syra etsar bort det tantal som inte skyddas 
av lacket, se tig 1 d, varefter även lackpar
tierna avlägsnas, tig le. 

Efter det att grundbelägget nu är färdigt 
gäller det att bygga upp kondensatorns 
dielektrikum, vilket görs genom anodoxi
dering. Först täcks den del av grundbeläg
get som skall tjänstgöra som tilledare, och 
alltså inte skall oxideras, med ett lackskikt, 
se tig If. Hela substratet doppas därefter 
tillsammans med en elektrod i en svag 
elektrolyt, t ex O,OI-procentig citronsyra, se 
tig 1 g. Till den blivande kondensatorns 
grundbelägg ansluts pluspolen hos en spän
ningskälla och till elektroden minuspolen. 
Belägget tjänstgör alltså som anod i en 
galvanisk cell. Denna matas vanligen med 
konstant ström, varvid spänningen över 
cellen tilltar linjärt med tiden och i pro
portion till den ökande tjockleken hos det 
oxidskikt som utbildas på grundbelägget. 
En tumregel är att l V spänningsökning 
motsvarar en ökning av oxidskiktets tjock
lek med 1,6 nm (16 A). Elektrolysen får 
fortsätta tills cellspänningen har nått ett 
värde motsvarande fyra gånger kondensa
torns önskade arbetsspänning. Om denna 
skall vara t ex 30 V drivs förloppet. tills 
cellspänningen är 120 V, vilket ger en kon
densato~ med en kapacitans på ca O, l ""F I 
cm". Man kan dock inte driva metoden 
alltför långt eftersom oxiden flagnar av 
när skikten blir för tjocka. Gränsområdet 
ligger vid några hundra nm. 

Efter det att den s k anodiseringen är 
genomförd avlägsnas skyddslacket över 
grundelektrodens tilledningsdel, se tig 1 h. 
Härefter påångas motdektrod och tilleda
re, se tig Ii. Samma material, vanligen en 
kombination av nikrom och guld, används 
för båda. Nikromen tjänar härvid som 
häftskikt och guldet som ledskikt. Guldet 
har god elektrisk och termisk ledningsför
måga och ger termisk stabilitet hos kon
densatorn. Vidare är det mycket lätt att 
löda i guldskiktet vilket är en fördel med 
tanke på eventuella anslutningstrådar. 

Tillverkning av motstånd 
Procepuren vid tillverkning av tunnfilm
motstånd består av i stort sett samma faser 
som metoden för tillverkning av konden
satorer, se tig 2. Man utgår sålunda från 
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Fig 1. Framställ ning av tunnfi lmkonden
satorer genom användande av p-tantal. 
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Fig 2. Framstäl lning av tunnf ilm motstånd 
genom användande av tantalnit rid. 

ett substrat fast detta nu är täckt med tan
talnitrid i stället för ,B-tantal. Genom en 
fotolitografisk process liknande den vid 
kondensatortillverkningen etsas först ' det 
önskade motståndsmönstret fram, se tig 2b 
-e. Detta består ofta av fortlöpande, upp
repade vindlingar vilka bildar ett s k mean
dermönster. Vid beräkning av mönsterfor
men är det nödvändigt att man tar hänsyn 
till den förväntade ytbelastningen hos den 
färdiga kretsen i drift. Vid kretsar på glas
substrat är l W /cm2 ett vanligt värde. Vi
dare måste man beräkna mönstrets minsta, 
effektiva linjebredd. Varje skikt innehåller 
små hål (pin holes ) , som vid mycket 
smala linjer kan ge anledning till avbrott i 
meandermönstret, varför tillverkningsutby
tet avtar med avtagande linjebredd. 

I anslutning till etsningsprocessen för
ångas anslutningsytor och tilledare på, se 
tig 2/. 

Metoden med anodoxidering används 
även vid tillverkning av tunnfilmmotstån
den. Man uppnår därigenom två mål: för 
det första bildar den erhållna oxiden ett 
skyddsskikt, se tig 2g, för det andra gör det 
a tt motståndets resistans kan trimmas till 
rätt värde. Det underliggande skiktet av 
tantalnitrid ges från början en sådan tjock
lek att dess resistans är liten. Under oxida
tionsprocessen ökar skiktets resistans och 
genom att processen utförs under $tändig 
resistanskontroll kan den drivas till dess 
att motståndet får rätt resistans, varvid 
oxideringen avbryts. Motstånd trimmade 
på detta sätt kan utan vidare nå toleran
ser på 0, l % av. motståndets nominella 
resistans, Processen kan mycket väl auto
matiseras [2]. 

Tunnfilmkomponenternas 
stabilitetsegenskaper 
Omfattande undersökningar har utförts be
träffande stabiliteten hos tantalnitridmot
stånd som tillverkats på det nyss antydda 
sättet [2]. Det har därvid visat sig att tan
talnitrid sannolikt är det mest stabila av 
alla för närvarande kända motståndsma
terial. I dag kan man med för-åldrade, 
icke belastade motstånd uppnå en stabili
tet på 0,1 % mätt över 15 år och vid en 
temperatur på 700C. Motsvarande vär
de för motstånd belastade med l W Icm" 
är l % över 15 år [2, s 349]. 

Det finns tyvärr inte några lika ingående 
undersökningar för de i artikeln beskrivna 
kondensatorerna. Enligt tillgängliga upp
gifter är dock även dessa utomordentligt 
stabila; det har t ex angetts en stabilitet 
bättre än l % mätt över 6000 timmar vid 
påtryckt spänning och en temperatur av 
85°C [5]. 

Om man använder kretsar med en RC
kombination som frekvensbestämmande ele
ment är det ofta viktigt att frekvensen inte 
varierar med temperaturen. God stabilitet 
kan erhållas genom att man använder mot
stånd och kondensatorer med lika stora, 
men motriktade temperaturkoefficienter. 
Kondensatorer av den nyss beskrivna typen 
har temperaturkoefficienter för kapacitan
sen på ca + 200 ppm/o C. Om man vid 
tillverkningen av tantalnitridmotstånd till
sätter syra kan man få en temperaturkoef
ficient för resistansen på - 200 ppm;oC 
utan att man för den skull väsentligt på
verkar skiktets övriga egenskaper. D 
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Gemensam dator för sjukhuskedja 
av dr W SCHWEISHEIMER, New York 

En sjukhusdator underlättar och ra
tionaliserar arbetet och gör detta 
mera meningsfyllt för sjukvårds
personalen. 

Här beskrivs i korthet ett system, 
som tagits i bruk vid 11 sjukhus 
ledda av »Sisters of the Third Or
den of St Francis». D~nna orden 
har sitt centralsjukhus i Peoria, Il
linois. Av de övriga sjukhusen lig
ger fyra i tIIinois, tre i Michigan och 
tre i lowa. 

D D Kärnan i detta moderna informa
tionssystem för sjukhus är en IBM-dator 
av system 360, modell 50, och en mindre 
dator, modell 30, i Peoria. De data, som 
dessa datorer samlar in och skickar ut, 
lämnar respektive når de 11 sjukhusen via 
154' specialterminaler belägna hos avdel
ningssköterskor, på läkarrum och på be
handlingsavdelningar. 

Kostnaderna för systemet uppgår till 
fyra miljoner dollar. Sjukhusgruppen har 
sammanlagt 2 200 bäddar (genomsnittet 
200 bäddar motsvarar ett smärre svenskt 
normallasarett) . De enskilda sjukhusen, 
som sänder och tar emot medicinska och 
administrativa data samt laboratoriedata, 
befinner sig upp till 800 km från datorn. 
Enligt ledaren för den orden, som förestår 
sj ukhusen, finns för närvarande ingenstans 

i världen så många funktioner centralise
rade för så många sjukhus. 

Systemets uppgift är att centralt kon
trollera, bearbeta och lagra information 
och vid anfordran snabbt ställa denna till 
förfogande. 

Centralförvaltningen för sjukhusen har 
tillsammans med IBM noggrant undersökt, 
hur man bäst kan befria sjukhuspersonalen 
från onödigt arbete. Man konstaterade där
vid, att 40 till 60 % av sjuksköterskans ar
betstid togs i anspråk av skrivarbete och 
liknande - alltså av uppgifter som inte 
har något med hennes speciella yrkesut
bildning att göra. 

SJUKHUSDATORNS UPPGIFTER 
Till att börja med har datorn tagits i an
språk för finansiella och administrativa 
uppgifter. Från installationsdatum dröjer 
det ungefär ett år, innan datorn har över
tagit alla de funktioner den är ämnad för. 
När detta skett, kommer kliniska laborato
rier, apotek, blodbanker, inskrivningsavdel
nirigar, inköpsavdelningar, förvaltningsav
delningar m Jll att stå i ständig direkt kon
takt med centraldatorn. Terminalnätet skall 
vid intagningen aven patient vara behjälp
ligt vid fastställandet av tillgängliga bäd
dar, medicinering, laboratori erapporter och 
dietplanering. 

Röntgenavdelningar och laboratorier får 
tidsscheman planerade av datorn. Den ko
ordinerar utnyttjandet av operationsruJll , 

undersökningsapparater och terapeutiska 
hjälpmedel. Läkarna får löpande informa
tion om utförd terapi och tillståndsföränd
ringar hos .patienter. 

Herbert E Rodde, sjukhuskedjans för
valtningsdirektör, har formulerat datorns 
uppgiftsområden sålunda: 
• Utförande av läkarens ordinationer. 

Sjukvårdspersonalen blir vid rätt tid
punkt informerad om av läkaren före
skriven åtgärd. 

• Tidsfördelning. Detaljerade uppgifter 
om alla tidsschema vad gäller patienter 
och terapeutiska hjälpmedel koordine
ras av datasystemet. Felaktigheter med
delas automatiskt. 

• Patientbehandling. Alla läkarordinatio
ner lagras i maskinminnet och kan vid 
godtycklig tidpunkt tas fram av sjuk
vårdspersonalen. Likaså noteras och lag
ras utvalda resultat av medicinska test 
och fysiologiska mätningar. 

• Utförda behandlingar. Via sin terminal 
lämnar sjuksköterskan rapport om alla 
utförda behandlingar. Om dessa varit 
ofullständiga meddelas detta automa
tiskt från datorn. Fullständiga redogö
relser över samtliga behandlingar skrivs 
ut på varje avdelning. 

• Administrativ kontroll. I datorn note
ras kontinuerligt samtliga utgifter för 
varje patient. Likaså registreras hur pa
tientutgifterna för den enskilda avdel
ningen växer. O 

Fig 1. Sjuksköterskan sänder via sin dataterminal patientuppgifter 
till centraldatorn , som för en del sjukhus är flera hundra km avläg
sen. 

Fig 2. Via sin terminal kan sjuksköterskan snabbt nå ett avlägset 
apotek och få ett recept expedierat. 
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Aktiva Re-nät - en översikt 
del 5 
av civilingenjör KARE MOSSBERG, KTH 

Detta 'avsnitt är det sista i Elektroniks artikelserie om 
aktiva Re-nät. Här avslutas sammanställningen över 
enkla aktiva nät med andra gradens överföringsfunk
tioner samt ges exempel och tips för konstruktörer. 

o O I föregående avsnitt behandl as r ealisering av nollställ en 
erhållna genom olika metoder såsom »feed forward » och summering 
samt genom användande av dubbel-T-nät och DIG-nät. 

I ~~ I o dB 

--+------------+~--r-----~U> 

Flg 1_ Approximativ bestämning av (UOl> och 2 a". 

ANVISNINGAR FÖR TRIMNING 

Om mim bygger upp aktiva nät genom alt kaskadkoppla andra 
ordningens länkar vinner man den fördelen all man kan trimma 
lägen för poler och nollställ en för varje .Iänk för sig oberoende av 
de övriga länka rna i nätet. 

Om man mäter amplitudkarakteristiken för ett nät med två poler 
kan man approximativt bestämma OJop som frekvensen vjd kurvans 
maximum och 20'1' som bandbredden vid 3 dB-gränserna, se tig l. 
D enna metod fungerar bra vid höga Q-värden (>5) men inte alls 
vid låga (""" 1 ) . Bestämningar av wop blir också o äkra på grund 
av att kurvans tangent genom maximipunkten ä r horisont ell. 

Med hjälp aven fasmet er kan man enkelt och noggrant bestäm
ma wop och 20'1' för a lla Q-värden. jw-räkning ger 

U2 K 

U1 - OJ2 + jw2ap + w~p 
(1) 

Fasvinkeln qJ erhålls en ligt 

w2ap 

2 2 qJ = - arctg (2) 
OJop - W 

Fasvinkeln - 90° erhålls för w;o = OJop ' För fasvinklarna - 45° och 
- 135 ° gäller 

w2ap . w } / ' - . = ± l varav 45 = l 2 + 2 :::r:: 
2 2 W wop ap T ap wop - w 135 

och W 135 - OJ45 = 2ap . 

wop betecknar den frekven s vid vilken fasskillnaden mellan in- och 
utsignal är 90° och 2ap erhålls som skillnaden mellan de fre
kvenser för vi lka fasvinklarna är 135 ° och 45°. Detta gäll er exakt 
för alla Q-värden, varför metoden är mycket. lämplig vid trimning 
av poler med låga Q-värd en. Vid fasvinkeln 90° har faskurvan 
maximal lutning, varför bestämningen av w op kan göras noggrant. 
Trimningen av O'p kan förenklas om man mäter med frekvensen 

v' 2 2 
W 45 = wop + ap - a p 

och trinIInar nntet till dess fasvinkeln blir 15°. Med detta förfarings
sätt slipper man mäta skillnaden mellan (0l35 och W45' 

Skulle nätet vara av BP- eller HP-typ, dvs ha ett ell er två 11011-

st;illen i origo, medför detta endast ett konstant och f rekvensobe
roende ti llskott till fasvinkeln m ed 90° respektive 180°. Ett noll
ställe på ju)-axeln ger ett tillskott på .180 ° till fasvinkeln då stället 
passeras och detta kan man också lätt ta hänsyn till vid fasmät
nll1gcn. 

Vill man trimma ett nät som skall ha håde komplexa poler och 
nollställen är problemet genast svårare. Ofta kan man lätt eliminera 
nollstä ll ena hos överföringsfunktionen utan att polernas lägen ändras 
(a och f3 går mot noll, kondensatorn g i DIG-nätet koppl as bort l 
m fl metoder). Man kan först nu trimma pol ernas lägen. Införs 
nolJställena igen kan man givetvis också trimma deras lägen genom 
fasmätningsmetoden , dvs genom att förfara analogt som vid trim
lIin~ av polernas lägen. D å måste man emellertid korrigera för det 
fasvinkeltillskott som polerna ger vid frekvensernawoo och 
;--2 - Z l W oo + ao -ao• Ligger nollställena på j{'J-axeln blir trimningsförfa-

1 Se nät 8 i tab . l i föregående avsnitt; ...... 
Elektronik 111' 5, 1970, sid. 68. ,.. 
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randet enkelt; det räcker med alt man använder en nolldetektor, 
som dock" gärna bör vara selektiv för att man skall undvika inverkan 
av övertoner hos insignalen. 

För att trimningen skall kunna utföras på ett så enkelt sätt som 
möjligt är det önskvärt alt Wo och a för poler och nollställen . 
kan ändras oberoende av varandra genom att man ändrar resistan
sen hos något motstånd. Detta går uppenbart bra i fallet med DIG
nätet. Däremot kan andra typer av nät vara mera komplicerade att 
trimma. PF-nätet, se nät 1 i lab l i föregående avsnitt, har dock 
relativt goda egenskaper. Man trimmar först wop med hjälp av 
något av motstånden m och n ocll ap kan sedan justeras genom 
att man påverkar förstärkningen A. Nollställets läge trimmas på 
samma sätt med (J, och f3. 

Nät av UG- och IG-typ är vanligen besvärliga att trimma. Av 
uttrycken för nätens överföringsfunktioner kan man lätt se vi lken 
eller vi lka variabler som påverkas om man ändrar värdet för en 

~o'H -+1 8000 HS 

" oJI' .1 Pooo H~ ~ -'I 
II ~bif s - ~~O.11~lO HX 4. 
)( 

Jr ~bN _ 
- 1 JJo.;1 nIO HI 

lt 

c tlH% ~b JS __ '~22+ ~ 10clO HS 

• ~m 

Fig 2. Pol-nollställeskonfiguration för LP-filter med gränsfrekvensen 
3,5 kHz. 

komponent i nätet. Vid låga Q-värden kan man oftast nöja sig med 
att mäta komponenternas egenskaper och därefter koppla in god
kända exemplar i nätet. Någon ytterligare trimning är inte nöd-
vändig. ~ 

EXEMPEL pA DIMENSIONERING AV Re-NÄT 

Som avslutning på artikelserien om RC-nät skall här med ett 
exempel visas hur man bygger upp ett LP-fIlter med hjälp av andra 
gradens länkar. Filtret skall uppfylla följande krav: 

• Del skall ha gräns frekvensen 3,5 kHz. 
• För signaler med höga frekvenser skall dämpningen vara större 

än 60 dB. 
• Den signal som skall filtreras antas innehålla två kraftiga bär

vågskomponenler med frekvenserna 6 kHz och 8 kHz. 
Med de givna specifik ationerna som utgångsläge gäller det först 

att få fram en lämplig pol-nollställeskonfiguration. Med hjälp aven 
filtertabell konstrueras det förslag som visas i fig 2. Nollställena 
vid 6 kHz och 8 kHz inför en kraftig dämpning för bärvågskompo
nenterna. 

Nästa steg består i att välja lämplig typ av filter. Här är det 
lämpligt att använda två länkar av den typ som visas i tab l, nät 1, 
i föregående avsnitt samt en länk av den typ som visas i tab 3, nät l , 
i avsnitt 3 av artikelserien. Länkarna får realisera de i fig 2 angivna 
förutsättningarna på följ ande sätt: 

• länk 1 realiserar Sp12 och So12 

• länk 2 realiserar endast Sp56 

• länk 3 realiserar Sp34 och So34. 
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Länk I ap I Wop Q I Woo I Ce I Ct I Cg I rx.={J 
nr (rad /s) (rad/s) (rad/s) (nF) (pF) (pF) 

1 12300 14050 0,57 37700 16,3 3100 6200 0,139 

2 2070 23150 5,59 - 48,4 386 - -
3 6910 19400 1,40 50200 29,0 920 1840 0,149 

Tab 1. Dimens io ner ingstabell. 

Motstånden n och m tilldelas genomgående resistansen 10 kQ. 
Därefter kan dimensioneringsuppgifterna beräknas och ställas upp i 
en tabell, se tab l. 

FilterIänkarna byggs upp kring transistorförstärkare. Genom att 
använda omväxlande PNP- och NPN-transistorer undviker man en 
alltför stor likspänningsförskjutning av signalen. Komponentvärdena 
mäts i en brygga med l-procentig noggrannhet. och godkända kom
p~nenter vä ljs ut. Efter montering är någon ytterligare . trimning 
av polernas lä gen inte nödvänd ig. Nollst äll enas lägen har gJ~rts flytt
bara genom att (J, och f3 realiserats med hj älp av potentIOmetrar. 
Kretsschemat för filtret visas i tig 3. 

Filtret har byggts vid KTH. Det har visat sig fungera utmärkt 
och det kan transmittera signaler med spänningar upp till ca 5 V. 
Uppdelningen av poler och nollstä llen på de olika länkarna har 
valts med avsikt att få en relativt jämn signa lnivå genom filtret och 
så att ingen förstärkare skall bli överstyrd. Om t ex Hink 2 hade 
placerats först i filtret hade det blivit nödvändigt att sänka insig~1~
lens spänning till omkring l Y, ty annars hade förstärkaren bliVit 
överst}:rd vid den förstärkningstopp den har vid ca 3,5 kHz. I flg 4 
visas dämpningskurvor för dels va r och en av dc tre länkarna, dels 
hela filtret. 

Den lämpligaste uppdelningen av poler och nollställen i olika 
andra ordningens .länkar kan diskuteras. En känslighetsanalys ger 
vid handen att man bör para ihop poler och nollställ en med höga 
Q-värden eller poler och nollställ en som ligger nära varandra. I det 
här exemplet borde man alltså kombinera polen med Q = 5,59 med 
nollställ et i 6 kHz, polen med Q = 1,40 med nollstäIlet i 8 kHz 
och realisera polen med lägsta Q-värdet ensam för ah därigenom 
få ett filter som är mindre känsligt för komponenttoleranser. 

TIPS FÖR KONSTRUKTÖRER 

D en som är intresserad av aktiva Re-nät med högre gradtal hän
visas till [1 r och [2], som behandlar nät med spänningsföljare som 
aktiva element. 

Valet mellan olika nätaiternativ kan vara svårt. Någon i alla av
seenden bästa metod finns Inte. DIG-nätet rekommenderas för krä
vande tillämpningar men denna lösning är dyr. 

Allmänt gäller att höga Q-värden ställ er höga krav på de i nätet 
ingående komponenternas egenskaper. Eventuellt kan man välj a ett 
bättre och därigenom dyrare nät för poler med höga Q-värden, 
medan övriga realiseras med enk lare kretsar. 

Lämplig impedansnivå i aktiva Re-nät är 10-100 kQ. 
Enkla poler och nollställen på negativa reella axeln realiseras 

enklast med ett passivt Re-nät, eventuellt. skilt från de aktiva bloc
ken med en blJff ert. Se också [l]. 

NIC-nät av den typ som visats i artikeln kan inte kopplas i 
kaskad utan · användande av buffertförstärkare. 

Tänk på att aktiva Re-nät kan medföra distorsion, att näten med
för en ibl and besvärande hög effektförbrukning och att näten kan 
ha dåliga brusegenskaper. 

Operationsförstärkare kräver kompensering för att arbe ta stabilt, 
dvs slingförstärkningen måste vara < 1 då fasvridningen runt slingan 
uppnår 180

0
• Full kompensering (till O dB enligt datablad för för

stärkaren) är nödvändig för alla typer av nät utom för NF-nätet, för 
vilket man kan klara sig med väsentligt mindre kompensering. 

1 Sillrol' inom [1 hänvisar till litteraturförteckningen i slutet av artikeln. 
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Fig 4. Dämpningskurvor för dels var och en av filteriänkarna, dels filtret i sin helhet. 

Operationsförstärkare i spänningsföljarkoppling kan ibland råka 
ut för »latch up», dvs om ingången blir överstyrd kan utgången bli 
fastlåst till en hög likspänningsnivå. 

Dålig »common mode rejection» hos en förstärkare kan försämra 
egenska'perna hos nät av UG- och PF-typ. IG-, NF- och DIG
näten besväras inte av denna nackdel. 

God »common mode rejectiom> förutsätter en jämn temperatur
fördelning hos förstärkaren. De temperaturgradienter som uppstår 
då man blåser på förstärkaren kan ofta vara tillräckliga för att ge 
häpnadsväckande resultat i kretsar med höga Q-värden. 

Eventuella avvikelser från den teoretiska överföringsfunktionen 
kan ha flera orsaker. I cke-ideala egenskaper hos förstärkaren är 
vanligast. Förluster hos kondensatorer kan bli besvärande i nät med 
höga Q'-värden; använd därför helst styrolkondensatorer. För hög 

inre impedans hos signalkällan är en annan vanlig felorsak, särskilt 
då den efterföljande filterlänken är försedd med ingångskonden
sator. Vid noggrann dimensionering av aktiva nät bör man försöka 
uppskatta inverkan av dessa faktorer. Hä,igenom får man anvis
ning på vilka komponentvärden för nätet som skall ändras för att 
överföringsfunktionen skall bli den riktiga. O 

MER ATT LÄSA 

(1) FANT, G och LILJENKRANTS, J: Enkla filter med aktiva 
RC-nät och LRC-nät. Elektronik 1964, nr l, sid 76-81. 
(2) FJÄLLBRANDT, T: Callollical Active RC-Filters with Low 
Transfer F'unction Sensitivity. Ericsson Technics 1967, nr 2, sid 
211- 238. 
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~ Nya produkter på IM 70 

Datorstyrda 
utrustningar 
för 
datainsamling 
Erik Ferner AB introducerade 
en ny datainsamlingsutrustninq 
från det amerikanska företag et 
Vid ar. Utrustningen , som har 
typbeteckningen D-DAS, är da
torstyrd och avsedd för direkt
anslutning av 10- 1 000 mätgiva
re. Avsökningshast igheten är 
maximalt 70 kanaler per se
kund . För " fullt utslag ': räcker 
en inspänning av 10 mY. Upp
lösn ingen är maximalt 0,1 IN. 
" Common mode rejection " är 
högre än 140 dB. Presentatio
nen av mätvärdena är sexstäl
lig . 

Datorn arbetar med ord be
stående av tolv bitar plus en 
paritetsb it. Den har ett kärn
minne med kapaciteten 4096 
ord . Cykeltiden är '1,6 IlS. Pro
grammeringen görs med hjälp 
av hålremsa och konsolskriv
maskin. 

• -.. 
0,0 • 0.0 •• . . .. 

• • • 0.0 •• 

---_._-----
.~.f!j_ ' _.' 3. 

Erik Ferner kommer inte ba
ra att sälja utrustningarna utan 
även åta sig ansvar för upp
byggnaden av hela system. 

Utrustningen kunde tyvärr 
inte visas på IM70 utan först i 
efterhand. 

Automatisk felsökare för 
tryckta kretsar 
Wayne Kerr i England bygger 
en felsökare som automatiskt 
mäter igenom upp till 59 punk
ter på tryckta kretskort 

Denna s k Testmatic TM 60 
programmeras genom att en 
jigg tillverkas anpassad till det 
kretskort man önskar undersö
ka. Jiggen som med lätthet kan 
bytas ut mot andra mät jiggar, 
består huvudsakl igen av mät
sonder och lämpligt valda mot
stånd , de senare med tanke på 
de olika spänning- och ström
nivåer på vi lka mätningarna 
sker. Toleransen i mätningar
na kan väljas mellan 5 % och 
50 % i 5 % -steg . (Möjligheter 
finns att få ännu snävare tole
ranser ; 1 % -50 % i 1 % -steg.) 

Programmet startas genom 
,att operatören trycker på start
'knappen. Inom fyra sekunder 
genomsöks de aktuella mät
punkterna (upp till 59 st). Där
efter sker indikering. Antingen 
" Provet slut, allt väl " eller 
" Fel ". I det senare fallet kan 
man också på pane len avläsa 
den felaktiga kretsens num
mer samt huruvida det mätta 
värdet ligger ovanför eller un
der börvärdet. 
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Det finns även möjligheter 
att finna intermittenta fel. Fel
sökningen kan nämligen auto
matiskt upprepas önskat antal 
gånger. När felet uppkommer 
indikeras detta på ovan beskri
vet sätt. Dessutom träder akus
tiskt larm i funktion så att 
Testmatic TM60 kan lämnas 
utan tillsyn under felsökning
ens gång . 

Svensk representant är 
Sean-Tele AB, Tengdahlsgatan 
24, 11641 Stockholm. 

Testpenna för logikkretsar 
Det amerikanska företaget Ad
vanced Digital Research Cor
poration har utvecklat ett be
händigt provnings instrument för 
logiska kretsar, den s k Logic 
Pen. 

Pennan detekterar och in
dikerar (det senare med hjälp 
av lampor) de logiska tillstån-

den »0», »1», »0 » samt »'0» i 
verklig tid . Man kan med Log ic 
Pen göra mätningar på enkel
pulser vars pulstid sträcker sig 
ned mot 5 ns och på pulståg 

vars pulsrepetitionsfrekvens 
sträcker sig upp till 50 MHz. 

Instrumentet kräver 5 V lik
spänning från yttre spännings
källa och drar då 170 mA. Un
der mätning drar Logic Pen 
även' 3 mA från den krets man 
undersöker. Impedansen är 1,2 
kQ Triggernivån är nominellt 
1,4 V. 

Svensk representant är Sten
hardt Komponentbolag AB, 
Björnsonsgatan 205, 161 56 
Bromma. 

Ljudanalysator från General Radio 
Från General Radio kommer en 
utrustning för realtidsanalys av 
främst ljud men även vibra
tions- och andra spektra inom 
frekvensområdet 3,15 Hz-80 
kHz. Denna realtidanalysator 
har typbeteckning 1921 . 

Utrustningen omfattar en 30-
kanalig filterenhet med dämpa
re på varje kanal. Filtren är av 
1/3-oktavtyp och dynamiken är 
70 dB. Känsligheten är 0,1 V 
effektivvärde men kan förbätt
ras till 5 mV med förförstärkare. 

I utrustningen ingår även en 
digital, sant effektivvärdeskän
nande detektor som avsöker fil
terkanalerna och med sifferin
dikering anger bandnummer 
och bandnivå i dB för varje ka
nal. 

Mätresultatet kan även pre
senteras på minnesoscilloskop 
eller skrivare. 

Utrustningen kan direktanslu
tas till dator. 

Svensk representant är Johan 
Lagercrantz KB, Box 314,17103 
Solna 3. 

Provare för bipolära transistorer 
Avo Ltd har kommit med en ny 
transistorprovare typ TT 166 i 
enkelt och lätthanterligt utfö
rande. Typ TT 166 är avsedd för 
mätning av likströmsparamet
rarna hos bipolära transistorer. 

Man kan mäta hn ; upp till 
2000 och läckströmmar ned ti ll 
10 nA. Kollektorströmmen är 
stabiliserad och valbar i fyra 
värden ; 1 mA, 100 flA, 10 ~lA 
och det lägsta värdet 1 ~lA . 

Noggrannheten i strömför
stärkningsmätningen är vid fullt 
skalutslag ± 3 %. Transistor
provaren TT 166 är batteridri -
ven. 

Svensk representant är 
Svenska Radio AB, Agenturav
delningen, Fack, 10220 Stock
holm 12. 
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EML-RELÄ 
Impulsrelä med 

mekanisk låsning 

M-RELÄ 
Miniatyrrelä med 
ma~ 6 växlingar 
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Informationstjänst 35 

intel 
LSI PÅ LAGER 
Intel 1101. 256 BIT FULLY DECODED RAN 
DOM ACCESS MEMORY, 16-pin ceramic DIP. 
Pris : 1-24 st. 232 kr/st . 

Inte11506. 2 x 100 BIT DYNAMIC SH 1FT RE
GISTER, 8-pin T0-5, Pris 1-24 st, 261 kr/st . 

Inte13101. 64 BIT HIGH SPEED FULLY DECO
DED SCRATCH PAD MEMORY. 16-pin ceramic 
DIP. Pris : 1-24 st, 232 kr/ st. 

Inte13301. 1024 BIT HIGH SPEED FULLY DE
CODED READ ONLY MEMORY. BI. a. 4 stan
dardversioner. 16-pin ceramic DIP. Pris: 1-9 st, 
690 kr/st. 

Intel 1101 
256 BIT FULLY DECODEO 

RANDOM ACCESS MEMORY 
D SILICON GATE TEKNOLOGI 
D DTL/TTL KOMPATIBEL-

INGA ANPASSNINGSKRETSAR 
D ICKE-DESTRUKTIV UTLÄSNING 
D ZENER-SKYDDADE MOS-INGÅNGAR 
D TYPISKT 1 #sACCESS-TID, INTEL 11011 

HAR MAX 1.0 #s. 
D HELT AVKODAD, EJ YTTRE LOGIK 
D WIRED-OR MÖJLIGHET 
D LÄn UTBYGGBAR 

FÖR T. EX. En MINNE OM 4096 ORD OCH 
12 BITAR BEHÖVS 16x 12 = 192 ST. 
INTEL 1101 UTAN ANNAN LOGIK 

D STANDARD 16-BEN HERMETISK DIP 

nordisk 
elektroniI< 

TO-S RELÄ 
TELEDYNE RELAYS nya DPDT T0-5 relä är av
sett för industriella tillämpningar i temperatur
området -55°C till + 70°C. 

D Helt svetsad konstruktion 
D Hög strömkapacitet - 1 Amp. 
D Hermetiskt kapslad 
D Hög isolation kontakter - spole 
D Idealisk för RF-tillämpningar 
D Lång livslängd , 1 million operationer 

712 

ARMATURE 

Som standard levereras 712 för matningsspän
ningar mellan 5 volt (50 ohm) och 26 volt 
(1560 ohm). 

712 finns även med inbyggd dämpdiod över spo
len och betecknas då 7120. En ytterligare variant 
är 712T som har en drivtransistor + dämpdiod 
integrerat. 

TO-5 reläer är numera konkurrenskraftiga med 
kristall-kåpe-reläer och förväntas ersätta dessa 
inom de närmaste åren. 

Begär ytterligare information! 

Informationstiänst 36 
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~ Nya produkter på IM 70 

i4 ~ Italienska instrument nya för svensk marknad 
Civilingenjör Robert E O Olsson 
AB visade ett för Sverige nytt 
mätinstrumentprogram från Ing 
Guido Gay, Milano. Program
met består f n (ett par nya 
instrument är under utveckling) 
av åtta instrument, av vilka någ
ra presenteras här. 
• Modell 4000, till vänster tig 
1, är en multi meter, som för
utom likström, likspänning , 
växelström och växelspänning 
upp till 20 kHz samt resistans 
även mäter frekvens till 10 (25) 
MHz, tid och periodtid. Fyra 
siffror indikeras och överom
rådet är 20 %. Maxfelen är : 
likspänning, likström och resis
tans ±0,3 % växelspänning 
och växelström ± 0,5 %, fre
kvens och tid 1 x 10- :;. Till höger 
på tig 1 syns minnesvoltmetern 
MT 45. Voltmetern innehåller 

ett digitalt minne som registre
rar den mätta toppspänningen 
och håller den kvar till dess en 
högre spänning kommer, eller 
till dess man nollställer instru
mentet. 20 mätområden finns 
från 100 mV till 2000 V full
skala. Yttre spänningsdelare för 
50 kV kan anslutas. Enkelpul
ser med t" i storleksordningen 
1 Il S kan mätas. 

I nstrumentet är användbart 
för mätning av transienter un
der åskväder, vid belastnings
ändringar på elnätet, i kretsar 
innehållande tyristorer, mätning 
av bullers toppvärden, osv. 
• Fig 2 visar till vänster funk
tionsgeneratorn GF 23. Fre
kvensen är inställbar med 3 siff
ror inom området 1 Hz - 1 
MHz. GF 23 ger sinus 5 V t-t och 
puls 6 V. Sinusspänningen har 

Fig 1. Till vänster syns multimetern modell 4000 från Ing Guido 
Gay, Milano. Från samma konstruktör kommer även minnesvolt
metern MT 45 som syns till höger på bilden. 

"Flaggskeppet" j Solartrons 
dig italvoltmeterprog ram 
Schlumbergerföretaget Solar
tron har kommit med en digital
voltmeter typ LM 1490 som kan 
betecknas som den bästa 
Solartron f n har. 

LM 1490 har sex mätområden 
med fullt utslag 20 mV, 200 mV, 
2 V, 20 V, 200 V och 1 000 V. 
Känsligheten på lägsta mät
området är 0,1 llV. 

Noggrannheten är ±0,003 .% 
• av avläst värde ± 0,001 % av 

fullt utslag. 
LM 1490 har automatisk kali

brering vilket innebär att instru
mentet med täta intervaller au
tomatiskt kopplas bort från mät
storheten och kopplas in till en 
i övrigt oberoende kalibrerings
spänning. På detta sätt håller 
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LM 1490 praktiskt taget stän
digt samma noggrannhet som 
ett efter konventionellt mönster 
kalibrerat instrument. 

Normalt använder man i LM 
1490 en temperaturkontrollerad 
zenerdiod som arbetsreferens 
men genom insticksenheter ki:m 
man använda olika typer av 
Weston-celler, såväl av den 
mättade typen som den omätta
de typen . ·Även annan yttre re
ferens kan användas. 

Skallängden är ± 250000 
med automatisk polaritetsindi
kering . 

Svensk representant är 
Schlumberger AB, Box 944, 
181 09 Lidingö 9. 

max distorsion 0,5 % , frekvens
inställningsfei < 2 % och amp
litudostabilitet max 1 dB. Sinus
vågen genereras i en Wien
brygga och den triggar pulsen, 
vars stigtid , pulstid och falltid 
kontinuerligt kan varieras inom 
vida gränser. Stigtid 20 ns -
1 s, falltid 30 ns - 1 sek och 
pulstid 100 ns - 950 ms, bero
ende av frekvens och inställd 
fördröjning . 
• Fig 2 visar till höger räkna
ren 4002. Den har fyra fulla de
kader, kristallstyrd tid bas, fre
kvensområde 1 Hz - 10 MHz, 
fungerar upp till 25 MHz, mäter 
tid och periodtid och har varier
bar mätfrekvens. 

Typ 4001 ser likadan ut, men 
har frekvensområde 1 Hz - 1 
MHz. 

• Likspänningskalibratorn AC 
50 levererar O-50 V vid 1 A 
kontinuerligt (2 A kortvarigt) 
med 0,5 % max spänningsfel. 
Inställningsupplösriingen är 1 
mV upp· tiII 1 V och 10 mV upp 
till 50 V. Kalibratorn har ström
begränsning vid 2 mA, 20 mA, 
200 mA, 2 A och termostatskydd 
mot långvarig överbelastning 
som hotar sluttransistorerna. 
Övriga. data: stabilitet 1 X 10-4, 

brusspänning 100 llV t-t, brum
spänning < 2 mV t-t och in
ställningstid < 20 p.s. 
• Bland instrumenten från Ing 
Guido Gay, Milano, finns även 
en elektronisk termometer, en 
elektrometer samt en megohm
pikoamperemeter. 

Svensk representant: Civil
ingenjör Robert E O Olsson AB, 
Box 165, 591 01 Motala. 

Fig 2. Funktionsgeneratorn till vänster avger sinusspänning med 
topp-till-toppvärdet 5 V samt pulståg med max pulsamplitud 6 V. 
Till höger visas en av de räknare som kommer från Ing Guido Gay 
Milano. 

Koherentfilter förbättrar systemprestanda med 40 dB 

Brookdeal Electronics har ett med 40 dB. Tillsammans med 
nytt koherentfilter typ 467 för fasdetektor är det möjligt att 
10 Hz till 100 kHz med band- i detalj tex på skrivare åter-
bredden 3 Hz. På IM70 an- ge signaler som ligger be-
vändes filtret insatt i ett mät- gravda i ett 110 dB brus. 
system där prestanda genom Generalagent är Tel Inter 
filtrets förekomst förbättrades AB, Box 59, 12321 Farsta 1. 



MATSUO 
Matsuo ör en ov Japans ledande 
tillverkare av kondensatorer 
och pionjör nör det gäller 
polyesterfilm som dielektrikum. 

Matsuo har sedan starten 
levererat över tusen millioner 
enheter över hela världen. Flera 
elektronikindustrier i Skandi
navien har standardiserat typ 
MFL, som är marknadens minsta 
av sitt slog. 

Kapacitansomr6de (E6) 1000 

Spänningsklasser 50 -
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Tri-state Bus-line 

Det finns ett tredje läge i en TTL-databus med DM 8551. 

Läge 1: Lågimpediv logisk 1 
Läge 2: Lågimpediv logisk O 
Läge 3: Högimpediv neutralläge 

DM 8551 ger högimpedivkarakteristik som en öppen kollektor utgång, med driv
egenskaper som TTL. Detta möjliggör konstruk.tion av minicomputers som bus
organiserade system med enbart TTL. 

DM 8551 - Bus - OR'd QUAD D arbetar'synkront från en gemensam klocka. 
DM 8551 har dessutom fördelen att ingångsdata accepteras utan att kontroll av 
klockan sker. 

Genom att styra det tredje läget är det möjligt att ansluta DM 8551 S 

utgångar direkt till utgångarna på upp till 40 st andra DM 8551. 

Begär applikationsrapport AN-36. 

För ytterligare information vänligen kontakta 

ab elektroflex National/TTL MSI 
Box 355, 17203 SUNDBYBERG 3 

Tel. 08-28 92 90 
Informationstjänst 38 
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.. DÄTEKNIK OCH KVALITET 

FÄR AVGÖRA 

RESERVKRAFTUTR USTNING 

SATT Elektronik AB har utvecklat en reservkraft
utrustning som kan användas för effektuttag upp 
till 200 VA. Utrustningen består aven växelriktare 
som drivs aven ackumulator. Vid nätspännings
avbrott kopplas växelriktaren automatiskt in och 
övertar kraftförsörjningen till de anslutna appara
terna. Avbrottstiden är mindre än 100 ms. 

HUVUDDATA 

Inspänning 
Utspänning 

Distorsion 
Uteffekt 
Omkoppdingstid 

21-30V= 
220V ±8 %, 
50Hz 
< 10% 
max 200 VA 
< 100 ms 

Begär närmare upplysningar från 
vår avdelning för Allmän Elektro
nik. 

Växeliiktaren kan även förses med inbyggd ladd
ningslikriktare, så att ackumulatorn alltid är full
laddad då den skall användas. 
Växelriktarens ingång är säkrad för polaritets~ och 
spänningsfel och dess utgång är säkrad för över
belastning och kortslutning. 
Växelriktaren är konstruerad för fältmässigt bruk. 

SATT Elektronik AB 
BOX 32006 • 126 11 STOCKHOLM 32 

Tellusborgsvägen 90- 94 Telefon 08/ 810100 

Informationstjänst 39 
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DIGIIAB _____ iii�� ____ MARQUE D~POS~E _ 

DIGITALA PANELINSTRUMENT 
AV DUBBELINTEGRERANDE TYP 

TE 340-serien av digitala panelinstrument bygger på den kända pnnclpen med dubbelintegrering, 
vilket gör den mycket lämplig ur störnings- och driftsynpunkt. Instrumentets kåpa är av plast, vilket gör att 
man ej behöver tänka på isolering gentemot chassi. Sifferindikeringen är av minnestyp, vilket innebär att ut
läst värde ej förändras (eller blinkar) förrän mätvärdet har förändrats. Inbyggnadsmått : 64 mm hög, 128 cm 
bred och 190 mm djup. Temperaturområde 0-+55°C. 5 grundtyper finns, där de fyra första .är av klass 
0,1 % med 3 fulla dekader + en etta (1999) och den sista är 4-siffrig med 40 % överområde (14000) och 
klass 0,Q1 %. 

! 
Antal dekader l 

3 + 100 % I 4 + 40 % 
DC 

V. I Typ 

TE 340 1999 X X 
TE 341 1999 X X 
TE 342 1999 
TE 343 1999 X X 
TE 345 9999 X 

TE 344 1 114000 1 X X 

AC ! OHM !AUTOM.! 
V POL. 

X X 
X 

X 
X 

BCD 
8421 

Opt. 
Standard 

Opt. 
Opt. 

Standard 

Lägsta ! 
upplösn. Klass 

10 f tV 0,1 % 

100 f-lV 0,1 % 

10 mV 0,5 % 

10 ,uV 0,1 % 

10 f-lV 0,05 % 

X 1 Standard 1 10 f LV 1°,01 % 

SAAB ELECTRONIC 
BALDERSGATAN 2 • FACK. 10041 STOCKHOLM 26 • TEL. 08/2407 70 

Informationstjänst 40 
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[gJ~~ ~ ny digitalmultimeter 
Q!CITAL MUl ""METE~ OMM2 

I 8 3 t . 

från ADVANCE 
Ytterst kompakt (20 X 18 X 8 cm), mäter 
AC-DC, ström, spänning och resistans. 
Läser till 1999 med full noggrannhet. Arbe
tar med dubbelramp. Automatisk noll-balan
sering. En enda M.O.S.L.S.I för räknings
och minnes-funktionerna ger högstå säker
het. Alla mätområdena överlastbara . 

Mätområde Noggr.- Upp-
het IÖsn. 

DC.200.0mV-
1000V 0,1% 100uV 
DC.200.0uA-l A* 0,3% 100uA 
AC.200.0mV-
1000V 0,3% 100uV 
AC ,200.0uA-1A* 0,5% 100uA 
il 200.0ohm-
2000kohm 0,3% O,lohm 
*med shunt 

Begär demonstration. Options: Shunt och batterikassett 

Noggrannare - säkrare - snabbare - tåligare - billigare 

Typ 1018 1020 1412 1700 1701 

Temp.drift {tV;CC 1 ,5/0 ,25 5/0 ,25 O 5 1/0,2 0,25 
Strömdrift pA/oC 100/50 350 5 2 1 
Råförstärkning 106 106 107 4 x l08 107 

Bandbredd MHz O 5 O 5 05 16 1 
Pris 525:- 192:-995:-598:-410:-

O,25pV/OC 
Operationsförstärkare 
av lågdrifttyp 
Philbrick/ Nexus Res. erbjuder marknadens största och 
mest avancerade program av OP-förstärkare med hög 
stabilitet. Används tillsammans med trådtöjningsgivare, 
termoelement och andra småsignalgivare samt för nog
grann integrering. 
CHOPPERSTABILlSERADE förstärkare används där ex
trem långtidsstabilitet eller låg inström krävs. 1412 är en 
unik förstärkare i tjockfilmsteknik med hermetiskt sluten 
kåpa . 
DIREKTKOPPLADE förstärkare används som följare med 
eller utan förstärkning samt i kopplingar som kräver dif
ferentialingång. 1020-serien erbjuder högsta prestanda 
till lägsta kostnad. 
Philbrick/Nexus Res. har marknadens största program av 
OP-förstärkare. Kontakta oss för ytterligare information 
samt rekvirera katalog 1969/1970. 

FACK 17103 SOLNA ~©L\l~®OL\lMETRICL\lOO TEL.08/820410 
- se METRICA/S Köpenhamn tel. 80 42 00 - METRIC AS Oslo tel. 28 2624 - ANN METRICOY Helsingfors tel. 46 0844 

Informationstjänst 41 
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. . apropå medicinsk elektronik 

El har ett komplett system 
för patientövervakning 

I \ I 
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p a m är SE's mycket flexibla system för patientöver
vakning, som ger mycket goda kombinationsmöjligheter 
för olma typer av intensiwårdsavdelningar. 

e m m a å sin sida är ett flerkanals förstärkarsystem 
specie"llt avsett ' för medicinskt bruk. Det kan utrustas 
med olika typer av förstärkare och möjliggör därigenom 
direktanslutning till galvanometrar, pennskrivare, oscillo
skop etc. 'Systemets flexibilitet gör' att man lätt ena 
dagen använder det såsom en 6-kanals elektrokardiograf, 
tör att kanske nästa dag använda det för EEG och EMG. 

D 

_. ""--,rr:f 

U'-- '1." /" 
II !: 

-.- I •• 

A Patienten het för mätning av EKG, EEG, artärt och venöst blod
tryck, perifer puls och andning. Kan utrustas med s. k. on 
demand pacemaker och utrustning för temperaturmätning. En
heten innehåller också flerkanals-oscilloskop och pennskrivare. 

B' Patienten het nied fyra lätt avläsbara (termometerlik indikerings
skala) indikatorer för hjärtfrekvens, systoliskt och diastoliskt 
blodtryck, samt temperatur och andningsfrekvens. Inbyggd sling
bandspelare med automatstart resp. stopp vid larm. Samtliga 
indikeringsenheter har inställningsmöjlighet för larm. 

C Centralenhet med 8,5 tums flerkanalsoscilloskop och sex larm
indikatorer. Dessutom ingår visarinstrument för indikering av 
hjärtfrekvens. 

D Trendskrivare för 24 timmars registrering av sex olika patient
parametrar. Matas med informationer från de i B nämnda indi
katorerna för hjärtfrekvens, temperatur, andningsfrekvens, systo
liskt, diastoliskt och venöst blodtryck. 

E UV-skrivare för central registrering av sådana parametrar som 
EKG och EEG. Finns i utföranden för 6, 12, 25 och 50 kanaler. 

Box 1237, 16112 Bromma, Tel. 08/262720 
Kontor i Göteborg: Box 11026·40030 Göteborg 11· Tel. 031/423300 

Infor(l1ationstjänst 42 
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Frekvensspektrometer typ 2113 
• Mätning av sant eHektivvärde på signaler med toppfaktor upp till 

10 (fullt skalutslag) 
• Känslighet 10 p.V till 300 V fullt skalutslag 
• Uppfyller fordringarna för precisionsljudnivåmätare enligt IEC 179 samt 

föreslagen IEC-rekommendation och DIN 45633 för impulsljudmätare 
• Utbytbara skalor med områdesindikering i visarinstrumentet 

(exempel se ovan) 
• Rikthaltigt med kringutrustning för en mångfald applikationer +K 
• Automatisk analys med B&K Nivåskrivare 
• Nätdrift eller 12 V ackumulator 

7 4 ElEKTRO~IK 6 - 1970 
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BEGÄR DEMONSTRATION 

~ SvenskaAB BRUEL &KJ.lER 
K VARNBERGSVÄ GEN 25 • 14145 HUDDINGE. TEL. (08) 7572730 
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POL VAMP AB's program för strömförsörjning av elektronikkretsar 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 , högstilbila. 

STANDARD 

STANDARD 

Laboratorieaggregat 0-60 V och ström

mar till IO A. II bänkmodeller från 

COUT ANT ELECTRONICS LTD. 

SPECIAL 
Inbyggnadsaggregat för .omgivnings-

8W, If W, 30 W stabiliserad utspänning, 
temperaturer från - 60 CO till + I20 CO. 

Likspänningsaggregat i alu-profiler. 

strömbegränsning . 

STANDARD 

Shuntregulatorn BE 2 000 för fasta eller 
DC-DC omvandlare för stabilisering 

variabla spänningar. Programmerbara 

SPECIAL 

och reducering av batterispänning . 
och med yttre avkänning. 

STANDARD SPECIAL 
Inbyggnadsaggregat från COUT ANT Likspänningsaggregat med energilag

ELECTRO NICS LTD. 0-60 V ring som möjliggör nätspänningsbortfall 

IOO modeller med strömbegränsning och ~nder 0,2 till 4 sekunder utan påverkan 

överspänningsskydd. av utspänningens stabilitet. 

PCJLYAMP AS->-
175 00 JAKOBSBERG----~ 

För ytterligare informationer om vårt 

strömförsörjnings program, ring telefon 

0758/36770 

Informationstjänst 44 
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PULSGENERATORER 
FÖR INTEGRERADE KRETSAR 

\ 
DIGITRON presenterar två pulsgeneratorer avsedda tör driv~ 
ning av TTL- ooh DTL-Iogik. De svarar mot dagens krav på 
prisvärda och lätthanterliga pulskällor tör huvudsaklig använd~ 
ning tillsammans med integrerade kretsar. 

• Driver TTL-Iogik (t. ex. 74-serien) 
• Driver DTL-Iogik (t. ex. 930-serien) 
• Kan enkelt kompletteras tör drivning av högnivå- och RTL~ 

logik. 
• Både puls och komplementärpuls. 
• Hög belastbarhet - 30 TTL-grindar. 
• Kort stigtid - 20 ns. 
• Svensk tillverkning. 

DG 1 täcker 1 Hz-1 MHz kontinuerligt i sex områden. 
Pris 560:-

DG 2 täcker 0,5 Hz-5 MHz kontinuerligt i sju om~åden. Puls
bredden kan varieras kontinuerligt mellan 100 ns och 1 s i sju 

. områden. Dessutom kan enkel puls utlösas med tryckknapp 
eller med yttre triggpuls. 

Begär datablad och närmare Informationer. 

DIGITRONAB 

Informationstjänst 45 

Box 142. 342 00 Alvesta 
Tel. 0472/ 127 !;lO, 129 51 
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INTE EN ·SKUGGA ... 
. . . brukar man ju säga när något är i absolut toppklass. Därför säger vi det om SIFAM panel
instrument. Men inte bara därför - rubriken anknyter också till konstruktionen . SIFAM vet 
hur viktigt det är att man inte luras vid avläsningen. 

Ovanstående instrument är ur Cia rit y-serien och heter typ 32. Det kan levereras med utbytbara 
masker i olika färger. Instrumentet kan även levereras med spegelskala. Specialskalor på be
ställning. 

Detta panelinstrument, Cia rit y Typ 
23, är kvadratiskt till formen. 
Fronten är, som på övri ga instru
ment i Clarity-serien, i transparent 
thermoplast. Instrumentet kan på 
beställning även levereras med 
specialskalor. 

Wessex Typ 31 heter detta instru
ment som har en något annorlun
da form . Att formen inte är ett 
självändamål , det märker man när 
man studerar den lättaviästa ska
lan. Detta panelinstrument : erbju
der, förutom de tekniska fördelar
na, även " panelekonomi " - dvs 
minimalt panelutrymme. Special
skalor på beställning . 

Onskar Ni mer detaljerade uppgifter om SIFAM panelinstru
ment, sänder vi gärna en specialkatalog. Ring oss , numret 
står här nere. 

Director Typ 24. Ett elegant panel
instrument i mattsvart utförande. 
Instrumentet kan levereras med 
spännbandsupphängt mätverk. Al 
la SIFAM-instrument kan levere
ras i en mängd utföranden för 
olika mätändamål. 

TElTRONIC AB 
Vårbergsplan 31 • Box 4035 • 127 04 Skärholmen 
Telefon 08/7100080 

Informationstjänst 46 
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LOOKING FOR A 

TESTING SYSTEM 

FOR YOUR HIGH SPEED 

DATA TRANSMISSIONS? 

Here's the answer ... 
THE NEW HIGH SPEED DATA 
TRANSMISSION TEST SET NO.S 
FROM TREND 

With this portable mains operated, unit you can carry 
out reliable tests on your high speed data transmission 
equipment and links, checking peak telegraph and bias 
distortion at a received data input rate of Iz8 Kilo
bits per second. Error counting can be achieved at 
speeds of up to r.6 Mega-bits per second. 

The Test Set No. 5 comprises a data transmitter a data 
receiver and measuring circuits which are contained 
in a strong, internally screened ABS case. The case can 
be removed and the Test Set rack mounted if desired. 

Trend have full y detailed leaflets··on this and their full 
range of transmission test equipment which are avail
able on request. 

Trend Electronics Limited 
st. John's Estate, Tylers Green, High Wycombe, Sucks. 
Teleohone No.: Tylers Green 322 & 654 Telex 83621 & 83625 

Scandinavian Branch. 
MaltegArdsveJ 18 A, 2820 Gentofte, Danmark . Telefon : 
GE 8030 

I Finland : OY Findip AB 
Helsingfors· Telefon : Helsingfors 71 77 99 

Informationstjänst 47 



Hellige MULTlsCRIPTOR Ek 22, en 6-kanalig 
elektrokardiograf med flera möjligheter, byggd 
enligt de modernaste principer 

MULTISCRIPTOR Ek 22 har separata ingångar för extremitets-, thorax
och Frankavledningar. 
MULTISCRIPTOR Ek22 har förstärkare för fonokardiografi. 
MULTISCRIPTOR Ek 22 har experimentalingångar. 
MULTISCRIPTOR Ek 22 har programväljare för' snabbinställning av 
önskad registrering. 
MULTISCRIPTOR Ek 22 har 12 olika pappershastigheter, från 0.05 
mm/s till 250 mm/s. 
MULTISCRIPTOR Ek 22 skriver med pigmentskrift, skriften som inte 
plumpar eller smetar. 
MULTISCRIPTOR Ek 22 behöver inget dyrbart specialpapper. 
MULTISCRIPTOR Ek 22 har ____________ _ 

Hellige-kvalitet helt igenom. lOnskar Ni veta mer om HELLlGE Ek 22 v.g. fyll i 
kupongen och sänd den t ill : I NUKAB AB, BOX 2039, VÄSTRA FRöLUNDA 2. 

N U ka b A B : :::::""' .. 
BOX 2039·421 02 VÄSTRA FRÖLUNDA I Postadress : HHH .... ............. ...... . . ..... .... ............ ... ... .. .... .. ........ . . . .. . .. ............ . 

031 /450635 
Informationstjänst 48 I Tel.: .................. H"" H""""""" H""""""""""" H""""""""""" EL 6 -70 



The 'Delco Radio DTS-100 series. NPN. Triple dif
fused. Rugged. 

All the experience gained from our very high 
voltage silicon power line has gone into the devel
opment of these new transistors. 

They were especially designed for the extreme 
under-the-hood environment of our I.C. voltage reg
ulator. We found 
these devices ideal 20 

tO 

5 

for applications re
quiring high effi
ciency switching 
or high power ~ 
amplification. i 2 

~ t 

O: 5 

The Delco triple 02 
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energy reliability that 's needed for very tough 
switching jobs-resistive or inductive. The 28-volt 
shunt regulator above, for example, is amply han
dled by the DTS-103 (VCEX of 80 volts). For complete 
data on this circuit, ask for our application note 
No. 42. 

In the direct coupled audio amplifier above right, 
the DTS-107 di$plays the excellent frequency re
sponse, gain linearity and transconductance of this 
fami ly. This circuit is covered in our application 
note No. 43. 

Our solid copper TO-3 package provides maxi
mum thermC\1 capacitance to 'absorb peak power 
pulses. Its low thermal resistance (0.75°C/W Max.) 
assures the extra reliability you expect from Delco. 

Like more information? Just call us or your near
est Delco Radio distributor. All our distributors are 
stocked to handle your sample orders. 

Ic lc VCEX VCEO VCEO(SUS) hFE hFE VCE(sal) ft P, 
Cont. Pulsed @.5mA @.25mA @ 2SOmA @5A @ 20A @ IOA MHz Walls 
Amps. Amps. Volls Volls Volls (Min.) (Max.) (Min.) (Max.) 

OTS-IOl IS 20 80 60 60 20·55 5 1.8 4 125 

OTS-I04 IS 20 80 60 60 SO-120 lO 1.5 " 125 

OTS-I05 IS 20 100 80 75 20-55 5 1.8 " 125 

OTS-I06 IS 20 110 90 80 20-55 5 1.8 4 125 

OTS-I07 15 20 120 100 85 20-55 5 1.8 4 125 

~---------------------I General Motors Nordiska AB, Industriavdelningen, 
Fack, 10460 Stockholm 20 

Sänd information om Delco Radio nya 100 serie 

Namn 

Adress 

Postnummeradress 

GENERAL MOlORS NORDISKA AB 
Industriavdelningen 10460 Stockholm 20 

I 
I 
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Pris: 9800: - Exkl. moms 

LM 1604 betyder EN MIKROVOLT upplösning med bibehållen 
snabbhet, stabilitet och noggranl.1het 

betyder 57000 gånger störundertryckning Series 
Mode tack vare ny, »fastlåst dubbelramp» integre
ringsteknik 

betyder möjlighet till AG-mätning (plug in-kort) med 
10 !-'V upplösning 

betyder 1 000 Megohm in-resistans ' från 1 !-'V till 
19,999 V 

betyder automatiskt områdesval (plug in-kort) från 
1 !-'V till 199,99 V 

betyder enkel systemlösning med möjlighet till fjärr
styrning mellan AG/OG samt mätområdena - och 
naturligtvis utskriftsutgån~ 

Vad väntar NI på? 

Schlumberger 
AB Vessleväga2-4, Bax 944, 1B1 09 l_19 . Tel. OBJ7B5 28 55 

Informåtionstjänst 50 
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~trr;v6 -REGLERTRANSFORMATORER 

En- och trefasiga reglerbara pelartransformatorer 
enligt DIN 42590-42594 

S'parkopplade eller som fulltransformatorer. 
Luft eller oljekylda, för manuell 
eller motordriven reglering . 
Belastn ing : upp till 1000 kVA 
Spänning : upp till 750 V 
Kan kombineras med fasta transformatorer 
som regleraggregat. 
(prospekt nr. 82) 

En- och trefasiga vridtransformatorer 
enligt DIN 42590-42594 

Luftkylda (på begäran oljeky lda) för manuell eller 
motordriven reglering , avsedda för belastningar 
upp till 20 kVA (för större belastningar är reglerbara 
pelartransformatorer att rekommendera både i 
utförande och prismässigt) . 
Spänning : upp till 500 V 
Kan kombineras med fasta transformatorer 
som regleraggregat. 
(prospekt nr. 84) 

~trr;v6 -INDUSTRI- OCH 'LABORATORIEUGNAR 

Begär specialbroschyrer - skriv eller ring till generalagenten 

Högtemperaturugnar enligt Nernst-Tammann 

Temperatur : upp till 3000° C 

Volym : upp .till 4500 cm] 

(prospekt nr. 861) 

Kammarugnar i olika storlekar 

Spiraluppvärmda: upp till 1200° C 

Spiraluppvärmda med luftcirkulation: upp till 800° C 

Med värmestavar av kiselkarbid: upp till 1400° C 

(prospekt nr. 863) 

Rörugnar 

Spiraluppvärmda: upp till 1350° C 

Med värmerör av kiselkarbid : upp till 1500° C 

(prospekt nr. 863) 

Tunnel-, schakt- och degelugnar 

inggnjdrsfirma 

• ItU.slel,nll' alt Tel. 031/925590, 925591 
Box 51017, 40078 Göteborg 51 
Östergärde Industriområde 

Informationstjänst 51 
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I Vill Ni bryta, sluta eller växla 
I _ tag SCAPROS program till hjälp --.. 

Mang Typ 4620 

Hartmann Typ F - 31 

Pas i Typ MS/K 

Fujitsu Typ 181 
Mang Typ 4410 

Hartmann Typ F - 49 NS 

ALVIKSVÄGEN 65 • B.OX 15034 • 16115 BROMMA • TEL. 08/262510 
TELEX 17376 

Informationstjänst nr 150 

( 
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Experten på lampor som har hög 
belysningseffekt med liten glödlampa inom 
samtliga lågspänningar. För synoptiska bord . 
Visuella signaler genom skärmar. 
Regleringskontroll. Vi kan tillverka alla slags 
lampor efter beskrivning eller förebild . 
Jean rochet -lampan expedieras över hela 
världen. Katalog på begäran. 

detta märke 
är symbolen 
för jean rochets lampor: 
kvalitet, säkerhet, 
tillförlitlighet. 

jean rochet 
3 bis et 5 rue du Cong res 
asnieres-92 
FRANCE 

Informationstiänst nr 151 



aiLBDISI,lslRI S. s. wBltl, PBBCISIOIULlrrBB 
MBII BÖa TlLLPÖRLlTLlallBT 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. 
me,st använd världen över. för justering av motstånd på 
tjock- och tunnfilmskretsar. 

Electrographics remsläsare kommer att möta. Ert krav. 

SIILIS 
Ert lödstift för tryckta kort 

D För 1.25-1.4 eller 0.97-1.05 mm 
hål 

D Enkelt och snabbt montera.t 
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 för demonstration. 

JACIOCH PROPP 
subminiatyr utförande 

D Teflonisolation 11 färger 
D För chassi hål 2.4 mm 
D För TL hål min. 1 mm 
D Säker kontaktgivning 
D Kontaktresistans 0.002 n. 
DArbetsspänning 1.800 V = 
D Max ström 5 A 
D Kapacitans till chassi 0.6 pF 
D Temperatursområde - 55 0 till 

+2000 

BARB 
jack och propp 

D 'I;eflonisolation 11 färger 
D För chassihål 4 mm 
D Jack för TL 1-1 Ovägs 

med parallell montering och O. l" 
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 ProdukterAB 
Box 2054. 12702 Skärholmen 2 • Tel. 08/886520 - 88 65 21 

Infor(llationstjänst 52 

ElEKTRO NIK 6 - 1970 85 



MANGPOUGA KONTAKTDON 
75 för RACK & PANEL 

66 
50 

42 
41 

34 
26 

MINIATYRDON 

skala 1:1 

WINCHESTER 
ELECTRONICS 
... ett begrepp när det gäller precisionskontaktdon 

75 
50 

44 
34 

29 
26 

20 
18 

14 
11 

9 

SUBMINIATYRDON 

skala 1:1 

WINCHESTER utvecklar ständigt nya produkter. 

Kontakta oss redan vid planerings- och konstruktionsstadiet. 

21 
20 

18 

7 
5 

14 
11 

9 

~ 7 

Apparatdon för anslutning 
med wire-wrap. 

Sladdon för pressning. 
lödning eller dopplödning 

Donen är försedda med 
vibrationssäkra snabbläs 

LITTON PRECISION PRODUCTS 
INT.INC. FACK,10041 STOCKHOLM 26 TEL119790 114390 

Informationstjänst 53 
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Redaktör: Rolf E. Wagermark peglerteknik 
Processinstrumentering och bläck
stråleskrivare intressanta ämnen för 
I & M-föredrag 
Under I & M VIII hölls en hel serie 
föredrag om ett par presentationer 
av ny utrustning. Här skall ref·ereras 
ett par från regler- och process
teknisk synpunkt särskilt intressan
ta föredrag. 

TEKNISKA OCH EKONOMISKA 
ASPEKTER VID INKöP AV 
PROCESSINSTRUMENTERING 

Ingenjör Lennart Svensson, Fiskeby AB 

Efter att ha konstaterat att samarbetet 
mellan de olika avdelningarna och instru
mentteknikern vid inköp av processutrust
ningar måste börja redan på planeringssta
diet gick ingenjör Svensson in på leverantö
rernas roll. 

- Vid många tillfällen hävdar leverantö
rerna att deras pris på en viss instrumen
tering är marknadens lägsta, men glömmer 
gärna att det bara är deras eget försälj
ningspris de åsyftar utan tanke på vad in
stallationen kommer att kosta. Installa
tionskostnaden måste dock integreras med 
övrig utrustning innan den kan fylla någon 
funktion. 

Inköpspris, leverans, montage, driftsä
kerhet och underhåll, ja praktiskt taget alla 
de faser en utrustning måste genomgå in
nan den till slut är förbrukad måste beak
tas vid inköpstillfället. Först och främst 
skall naturligtvis instrumenteringen vara 
anpassad till den process och den miljö i 
vilken den skall användas. 

Under projekteringsskedet skall krets
och kopplingsscheman, montageritningar 
etc iordningställas. Vissa av dessa kommer 
till användning vid senare underhåll. En 
viktig fråga i sammanhanget är om leve
rantören i god tid kan tillhandah~lIa data
blad och måttskisser så att detta arbete ej 
försenas. En försenad leverans med för
dröjd start aven anläggning kan få ekono
miska konsekvenser, som inte står i rimligt 
förhållande till inköpspriset för en viss ut
rustning. 

Vid nyanläggningar förkortas montage
tiden genom modern planering. Med data
behandlade nätverksplaner får varje arbets-

moment den exakta tiden när det skall på
börjas och när det måste vara avslutat. 

En stor post i driftbudgeten är underhål
let, till vilket man ofta tar alltför lite hän
syn vid inköp av instrument. Industrierna 
måste använda processutrustningar av 
många olika fabrikat och ofta av kompli
cerad natur. Man har emellertid hos an
vändarna inte specialister av alla slag utan 
akuta fel, även på komplicerade utrust
ningar, måste kunna avhjälpas av repara
törer utan specialutbildning. 

En annan viktig fråga blir då om detta 
tillräckligt beaktas vid konstruktionen av 
instrumenten. Kontraktservice och hjälp 
från leverantörernas specialister är ofta all
deles för tidsödande för att kunna anlitas 
utom i extrema nödsituationer. Instrument 
som är konstruerade så att eventuella repa-

I & M VIII 
rationer kan utföras utan extraordinära in
satser är billiga instrument. For underhållet 
krävs detaljerade instruktioner om tillvä
gagångssättet vid reparationer och kalibre
ringar. Finns dessa instruktioner med vid 
leveransen, är de utförliga, är de lättlästa 
och' är de skrivna på svenska? 

Intimt förknippad med underhållet är 
standardiseringsfrågan. Det är inte enbart 
reservdelshållningen som förbilligas, utan 
även förebyggande underhåll och akuta re
parationer underlättas genom att reparatö
rerna redan har vana vid utrustningen. 

Det är självklart att standardiseringen 
inte får resultera i en stagnation i utveck
lingen. Industrin måste hålla sig framme 
när nya instrumenttyper kommer i mark
naden. Svårigheterna med standardisering
en kommer för övrigt in i bilden redan 
på planeringsstadiet. Är det fråga om en 
pneumatisk instrumentering kan olika fab
rikat blandas och man har möjlighet att 
välja det bästa från respektive leverantö
rer, men vid övergång till elektroniska ut
rustningar blir problemet med signalnivåer 
nästan oöverstigligt. 

Att köpa instrument är svårt och en in
köpare måste vid sin bedömning av olika 
anbud tänka på vilka kostnader som kan 
komma att uppstå i samband med att för
väntade tekniska villkor skall uppfyllas. De 
faktorer som skall ligga till grund för in
köpet bör därför planeras i sin från ekono
misk synpunkt riktiga ordning. Först kom
mer där driftsäkerhet och noggrannhet 
samt därefter underhållskostnader, inköps
pris och till sist montagekostnaderna. 

SKRIVMASKIN ENLIGT BLÄCK
STRALEPRINCIPEN 

Civilingenjör Arne Ernbo, 
Institutionen tör elektrisk mätteknik, 
Tekniska Högskolan i Lund 

Efter att ha konstaterat att dagens ut
matningssystem som presenterar en dators 
resultat i diagram och text endast i begrän
sad omfattning uppfyller kraven på snabb
het, tillförlitlighet och inte minst tysthet, 
presenterade ingenjör Ernbo en ny princip, 
där en intensitetsmodulerad bläckstråle ut
nyttjas. 

- Metoden för intensitetsmodulering av 
en bläckstråle har utvecklats vid institutio
nen och har tidigare beskrivits av Hertz, 
Månsson och Simonsson, sade ing Ernbo. 
Den utnyttjar det faktum, att en bläckstrå
le kan omvandlas till en dimma av små 
droppar genom närvaron av ett elektriskt 
fält vid den kapillär som alstrar strålen, se 
tig l. Det elektriska fältet alstras här av 
en hög spänning mellan den ringformad e 
elektroden och bläcket. Anledningen till 

FIg 1. Kapillären N sprutar en fin bläck
stråle genom den ringformade elektroden 
E mot papperet. Om elektroden får en 
lämplig spänning V, bryts strålen till en 
dimma. ~ 
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dimbildningen är att bläckstrålen består av 
ett »dropptåg» där dropparna fått en elek
trisk laddning av fältet. Då alla dropparna 
har laddning av samma tecken, repellerar 
de varandra och dropptåget blir instabilt. 
Vid minsta störning sprids tåget till en 
dimma. 

En intressant egenskap hos spridnings
fenomenet är dess övre gränsfrekvens. Den
na kan visas vara ca 100 kHz, vilket till
låter att man sätter en prick på ett papper 
på ca 5 ~lS. Detta beror på att det i dropp
tåget bildas omkring 500 000 droppar per 
sekund. 

Användning 
För sifferskrivning används matrismetoden 
med alla tecken representerade i en matris 
med 5 X 7 element. Flera olika förfaran
den är tänkbara, exempelvis fem s'trålar, 
som skriver var sin kolumn, se tig 2. En 
radskrivare konstruerad enligt denna me
tod kan skriva 3000 rader per sekund. Ut
vecklingen inom dataområdet pekar mot 
stora datacentraler förbundna med ett stort 
antal terminaler, vilka kräver små, billiga 
och realtivt snabba skrivare. I tig 3 och 4 
visas principen för en sådan skrivare med 
endast en bläcks trå le. Denna skrivares has
tighet är 50 tecken per sekund, vilket inne
bär att den är dubbelt så snabb som en 
mekanisk skrivare. 

Tack vare stegmotordrift kan den även 
utnyttjas för manuell utskrift från ett tan
gentbord och då vanligt, obehandlat skriv
maskinpapper kan användas blir pappers
kostnaderna låga. Apparaten kan även stäl
las om för utskrift av bilder. 

! 
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Fig 3. Teckenskriv- ~ 

Fig 2. Teckenskriv
ning med hjälp av 
fem bläckstrålar J. 
Genom lämplig in
tensitetsmodulering 
åstadkommes punk
ter på önskade stäl
len. 

n i ng m ed h j äl P av t+-+HH++--++Hr-f+.....f.I 
en bläckstråle som 
vibrerar i vertikal-
led. Då papperet 
rör sig upplöses rö-
relsen i en sinus-
kurva. 

R 

Fig 4. Principen för en skrivmaskin med 
en bläckstråle. Skrivenheten J alstrar tec
ken på bandet B, från vilket tecknen över
förs till papperet av tryckstången P. 
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SR TR 
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Fig 5. Principen för en datoransluten kurvritare med bläckstråle-utskrift. 

DATORANSLUTEN KURVRITARE MED 
BLÄCKSTRALEUTSKRIFT 

Civilingenjör Boris Smeds, 
Institutionen tör elektrisk mätteknik, 
Tekniska Högskolan i Lund 

- Det blir allt vanligare att stora mäng
der mätdata bearbetas i datorer och det är 
ofta önskvärt att presentationen av resulta
ten sker i diagram- eller bildform. För'det
ta ändamål finns nu elektroniska bildskär
mar, filmskrivare och mekaniska kurvritare. 
Dessa uppvisar dock vissa nackdelar. Bild
skärmen ger ingen bestående bild utan fo
tografering, filmskrivaren kräver framkall
ning och förstoring av bilden och de me
kaniska kurvritarna är ganska långsamma. 
För att få en kurvritar~ som snabbt ger 
bestående resultat, utnyttjas den vid insti
tutionen utvecklade, i ett annat föredrag 
beskrivna, intensitetsmodulerade bläckstrå
leskrivaren. 

Den metod som används bygger på att 
bilden sammansätts av ett stort antal bläck
prickar med en diameter av 15 ftm. I da
torns minne finns x- och y-koordinaterna 
för prickarna lagrade. Pappret fästs runt 
en cylinder, som kan rotera med en hastig
het av 3 000 varv i minuten. Genom att 
låta bläckstråleskrivaren långsamt röra sig 
längs cylindern, kan man låta bläckstrålen 
täcka hela pappersytan. Utskriften sker så 
att datorn matar ut bildpunkternas koordi
nater i samma ordning som bildpunkterna 
passeras av bläckstrålen. När de utmatade 
koordinatvärdena överensstämmer med 
bläckstrålens läge, sätter skrivaren en bläck
prick på papperet. 

Försöksapparaten har en bildyta av 200 
X 200 mm indelad i 1 000 X 1 000 bild
punkter. Utmatningen aven hel bild tar 
20 s oberoende av bildinnehållet. 

Metoden kräver en viss förbearbetning 
med datorn. Innan utskriften kan ske, mås
te bild punkterna sorteras så att de kommer' 
i den följd som bläckstrålen passerar bild
punkterna på papperet. Detta kräver i all
mänhet ett skiv- eller trumminne för lag
ring och sortering av bilderna. 

Principschemat för en datoransluten 
kurvritare med bläckstråleutskrift visas i 
tig 5. 

För varje varv får klockpulsgeneratorn 
C en startpuls från en fotodiod D, som be
lyses en gång per varv. Y-läges registret YR 
kommer att öka sitt innehåll för varje 
klockpuls. Efter 1 024 pulser kommer YR 
att nollställas och C att slås från. Y-Iäges
registrets innehåll anger således bläckstrå
lens läge i Y-led på papperet. När en punkt 
skall skrivas ut på papperet matar datorn 
ut punktens Y-koordinat till dataregistret 
DR. Innehållaren i YR och DR jämförs 
binärt i komparatom K och vid likhet 
kommer en styrsignal till förstärkaren A 
och bläckstrålen slås till under 20 fAs. 
Samtidigt får datorns utmatningsenhet en 
signal, så att Y-koordinaten för nästa punkt 
matas ut till DR. Styrregistret SR använd& 
till att styra motor, fråmmatning. bläck
ventil m m. Tillståndsregistret TR medde
lar om allt är klart för utmatning, om fel 
uppstått vid utmatningen o s v. Program
met styr 'utmatning till SR, undersöker 
innehållet i TR och initierar ut matningen 
till DR. O 



Combiflex - moduluppbyggt system 
för skiftande styruppgifter 

Fig. 1. Styrutrustn ing uppbyggd med mo
dulenheter ur Combiflex-systemet. 

Den snabba utvecklingen inom 
elektronikindustrin och den mång
fald av elektroniska utrustningar för 
styrning och reglering av proces- . 
ser som producerats har tvingat 
fram en hård standardisering inom 
reglerapparatområdet. Asea har ut
arbetat ett system av kontakt- och 
byggdetaljer, kallat Combiflex, till 
vilket man också tagit fram elek
triskt och mekaniskt samarbetande 
grupper av instrlJment och ställdon. 

D O Byggsystemet Combiflex från Asea 
omfattar ett antal kontaktdon och byggde
taljer för montering av såväl elektroniska 
som elektromekaniska komponenter och en
heter. Systemet är modu luppbyggt med ut
gångspunkt i det internationella 19" -syste
met. 

Tillsammans med enligt samma standard 
moduluppbyggda skåp och lådor, som re
dan tidigare funnits i Aseas sortiment, med
ger Combiflex-systemet att man bygger upp 
fullständiga utrustningar för styrning, reg
lering, mätning och andra ändamål, se 
tig l . 

Systemet är avsett att möjliggöra upp
byggnad av kom pletta utrustningar med 
olika funktionsenheter på ett enklare sätt · 
än tidigare genom att en stor del av an
passningsarbetet bortfaller. Dessutom ger 
det möj ligheter ti ll förenklad provning av 
anläggningar redan innan de lämnar fabri
ken. 

COMBILOGIC - FUNKTIONS
ENHETER FÖR DIGITALA 
STYRSYSTEM 

Combilogic är det sammanfattande nam
net på en serie funktionsenheter avsedda 
för digitala styrsystem. Enheterna är utför
da som instickskort, som vart och ett utför 
en digital grundfunktion. Korten är bestyc- _ 
kade med bl a integrerade kretsar av TT L
typ. 

Den digita la mättekniken är numera av 
mycket stor betydelse inom industrin, där 

Fig. 2. Instickskort för Combilogic-syste
met. 

man kräver stort mätområde, litet tempera
turberoende, absolut reproducerbarhet och 
enkelt handhavande. 

Combilogic-systemet är anpassat för an
vändning i industriell miljö genom att 
• klockfrekvensen är max 2 MHz 
• minnen och register är försedda med fi l

ter 
• buffertsteg med korta stig- och falIti

der används för distribution av kIock
pulser 

• signalutbytet mellan de kapslade enhe
terna sker via in- och u tgångssteg som 
har signalspänningsnivån 24 V 

• de externa ledningarna hålls väl skilda 
från systemets interna förbindningar. 
F ig 2 visar ett instickskort med tre mo

nostabila vippor, av vilka två ger möjlig
het till fintrimning av pulstiden. Grindar 
för erhållande av till- eller fråns lagsför
dröjning finns också på kortet. 

På tig 3 ses en portalkran för 450 tons 
belastning, som försetts med digitala giva
re och Combilogic-utrustning bl a för att 
hindra att kranen »skevar» under körning. 

COMBITROL FÖR ANALOGA 
REGLERSYSTEM . 

Combitrol kallas en serie funktionsorieri
terade, moduluppbyggda eriheter avsedda 
för användning i analoga st yr- och regler
system. Systemet kan lätt kompletteras med 
överordnad, digital styrutrustning upp
byggd av transistorlogik - t ex det just be
skrivna Combilogic-systeIl1et. 

I Combitrol-programmet ingår två olika 
grupper av enheter, A och B. Combitrol A 
är huvudsakligen avsedd för användning i 
speciellt utformade styrsystem av mer över
ordnad karaktär. På tig 4 ses en parabelbil
dare enligt detta system, vilken har funk-

tionen UUI = -kV Uin-Uo, där Uo är varier
bar från O till - 2,5 V och Uin större än 
eller lika med 10 V. 

Combitrol B är avsett för standardbeto
nade reglerkretsar. Systemet utgörs av stör
re insticksenheter, var och en avsedd för 
sin reglerfunktion och utrustad med front
monterade organ för parameterinställning. 
Signalnivåerna är för insignal 0-5 mA vid 
1 000 fl, 0-10 mA vid 500 O eller ± 10 V, 
och för utsignal ± 10 V över 2 kO eller O-
20 mA. 

Fig 5 visar ett ramverk med ett antal 
modulenheter enligt system Combitrol B. 

COMBIMATIC - ETT SEKVENS
SYSTEM 

Combimatic är ett sekvenssystem, avsett 
för styrning och driftövervakning av pro-liIII.. 
cesser där ett antal objekt skall styras en- '" 
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ligt en viss bestämd sekvens. Start- och 
stoppsekvenser med inbyggda förreglingar 
och logiska val byggs upp av Combimatic
systemets enheter. Kvitteringar från påver
kade objekt initierar nya order till efterföl
jande objekt i sekvenskedjan. 

De ' moduluppbyggda enheterna i syste
met är huvudsakligen bestyckade med in
tegrerade kretsar av tjockfilmstyp. På tig 
6 ses en sekvensenhet som innehåller två 
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sekvenssteg med tjockfi lmskretsar. 
Combimatic-systemet kan i princip an

vändas för alla slag av följestyrning såsom 
start/stoppautomatik i kraftverk, styrning 
av transportanläggningar, turbinstyrning, 
styrning av trafiksignaler, styrning av auto
matiska verktygsmaskiner etc. 
. Fig 7 visar en del aven enkel sekvens
kedja, där varje sekvenssteg via ett ut
gångsssteg styr ett objekt. När startsignal 

Fig. 3. Til lämpning av Combilogic-syste
met : Denna 450 tons portalkran har ut
rustats med digitala givare och en Combi
logic-central bl a för att undanröja risker
na för " skevning " vid förflyttning. 

Fig. 5. Ramverk med mod uluppbyggda en
heter för system Combitrol B. 

Fig. 6. Enhete rna Combimatic-systemet är 
huvudsakligen bestyckade med integrera
de kretsar av tjockfilmstyp. 

Fig. 7. Del aven enkel sekvenskedja, 
där varje sekvenssteg styr ett objekt. 

Fig. 4. Parabelb ildare för Combitrol-syste
met. 

ges och under förutsättning att förreglings
villkoren för start är uppfyllda, erhålls 1-
signal från det första sekvensstegets utgång 
och objekt l får startsignal. Kvitteringssig
nalen från objekt l påverkar sekvenssteg 
2, som dels startar objekt 2 och dels åter
ställer sekvenssteg 1. Kvittens från objekt 2 
påverkar sekvenssteg 3, och förloppet upp
repas tills kvittering från sista steget i ked
jan erhållits. D 



För 

små dimensioner 

och 

lågt pris 

välj detta 

Trådlindade miniatyr effekt motstånd 

När Er applikation kräver effekt oGh stabilitet med små dimensioner, ger Er 
DALE's nya trådlindade miniatyr effektmotstånd CW-28-13 den rätta lös
ningen. 
CW-28-13 ger 6 Watt effekt men har bara 14,3 mm längd. Det har utmärkt 
stabilitet vid full effekt och precisions-data. DALE's speciellt utvecklade form
pressning ger en god termisk värmeavledningsförmåga. 

Prisexempel : 100 st CW-2S-13, 1 KQ pris per styck 1:70 .kronor. 
Tolerans: ± 5% över 1 Q, ± 10% under 1 Q 
Effekt: 5 W vid 275°, 6 W vid 350°C 
Resistansområde : 0,1 Q-6,SKIQ 
Temperaturkoefficient : ± 100 ppm under 1 Q, ± 40 ppm över 1 Q 
Dimensioner! L=14,3 mm X 5,6 mm D. Anslutningstråd L= 3S,1 mm X O,S1 mm D 

Ring eller skriv för fullständig information och prover. 

8runnsgatan 6, Sundbyberg Tel: 08/294490 08/294491 
Postadress: Fack, 17220 Sundbyberg 1 

Vår representant i Norge är firma Elis AS, Skippergatan 32, Oslo 
Informationstjänst 54 
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aoiv1.ELEc 1rimpotentiometrar 
tråd lindade och cermetför 

tryckt krets eller 
panelmontage 

Schweizisk kvalitet och precision 
till rimligt pris och kort leveranstid 

CERME1 Serie 412 

Hd 12Y 
staggered pins 

Contelec typ 412 

MIL-R- 22097C typ RJ 12 22 varv 0,75 watt vid 85°C 
-65° C till + 175° C 10 ohm-2 Meg T.K. ± 150 ppm 

100ohm-2 Meg 

Hd 12P 
pins in line 

Contelec typ 4120 

Hd 12L 
teflon wire leads 

Contelec typ 412-L 

Typ BR-412 i utförande även för panel montage med gängad bussning och O-ring. 

1RADLINDADE (några exempel): 

Typ 311 24 varv 
1,25W vid 50°C 

MIL-R-27208B RT11 

Typ 070 16 varv 
0,75W vid 50° C 
4,8 x 8,5x20 mm 

Typ T84 envarvig 
0,65W vid 50°C 

Storlek T05 

Typ 125P envarvig 
1,5W 50°C 
Storlek T08 

Vi visar här endast några exempel ur programmet som omfattar ett stort antal olika typer och utföranden för så
väl militära som civila krav. Dels finns en kortfattad men informativ produktöversikt, dels datablad för varje typ 
och utförande som i detalj redovisar meka niska-, elektriska- och miljödata. 

1200 
2Wvid 40°C 
1,3W vid 70°C 
-25°C till + 125°C 
10 ohm- 20K 
T.K. max 100 ppm 
Lin. max 1% 
Diam. 20 x 10 mm 

Envarvig trådlindad potentiometer i låg prisklass för panel montage eller tryckt krets i 
åtta standardversioner. Byggbar . Den enklaste basdelen T200 och T200S, kapseln med 
motståndsbanan och anslutningar, för stående eller liggande trycktkrets montage för 
skruvmejselinställning , kan lätt förses med gängad bussning och kort eller lång axel 
samt gangas . 

BEGÄR KATALOG OCt·{PRISLlSTA. VI STAR TILL TJÄNST MED OFFERTER OCH PROVER. 

BO PALMB' AD AB COiv~ELE:C 
Box 17081 10462 Stockhol.m 1 7 Tel. 08/2461 60 Schweiz . 

Informationstjänst 55 
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5800 19000 70 

3600 15000 60 

2500 13000 

1800 11000 44 

" 1250 9300 36 

1000 8500 30 

700 7000 27 

600 6700 24 

430 5600 21 

280 4500 18 

230 4400 16 

185 3800 12 
r 

130 3300 10 

90 2700 9 

52 2000 6 

25 1400 4.5 

16 1200 3 

UNIVERSALRELÄ 
i GPR 300 serien för allmänt 

bruk. och tryckta kretsar. 
eGPR 300; ett universalrelä med "Plug-In" system, 

lätt att montera och i små dimensioner. 
eGPR 300; har upptill 4-växlings- eller 6 slutkontak

ter, ger en kompakt kopplingsenhet som 

eGPR 300 ; 

eGPR 300; 

spar utrymme. 
med guldpläterade kontakter medger lång 
lagringstid och låga strömmar. 
har helpressad relävinkel med förbättrad 
fog mellan kärna och . ok, som ger låg 
reluktans i magnetiska kretsen. 

e GPR 300 ; har höga värden för kontaktbelastning, 
klimatkonditioner, shocker och vibratio
ner. e GPR 300; har mekanisk livslängd · av mer än 108 

kopplingar. 
eGPR 300; kan erhållas med enkel- eller tvillingkon

takter, för tryckta kretskort med eller 
utan sockel. 

eGPR 300; lagerföres i Stockholm 

BEGÄR SPECIALBROSCHYR 

HUVUDKONTOR: Box 55. 16211 Vällingby. Tel. 08/870250 • Telex 1339 

GÖTEBORG 
St. Badhusgatan 20 
411 21 Göteborg 
Tel. 031 /17 83 60 

MALMÖ 
Skomakaregatan 1 
21134 Malmö 
Tel. 040/129988 

Informationstjänst 56 

FALUN 
Ö. Hamngatan 18 
791 00 Falun 
Tel. 023/17585 

SUNDSVALL \ 
Solgatan 17 
85241 Sundsvall 
Tel. 060/11 4275 
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Allt som behövs 
i förstärkare 

..• tre varianter: 

SFC 2709 flat-kåpa, dual in line, metall kåpa 
tre temperaturområden 

Ekonomisk - Enkel SFC 2 741 
Billig 709 

Snabb och Säker 301 A 

- 55, + 125°C - 25, + 85°C O, + 70°C 

SFC 2741 dual in line, metall kåpa 
två temperaturområden 
- 55, + 125°C O, + 70°C 

SFC 2301 A metall kåpa 
två temperaturområden 
- 55, + 125°C O, + 70°C 

B 08/8202 80 o~h BESTÄLL VAD SOM BEHÖVS 

ELEKTRDHDLM Box 305,17103 SOLNA 3, Tel. 08/820280 

Informationstjänst 57 
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SI G NALLAM PHALLARE 
Alla typer tillverkas i 6 färger 
Värmebeständiga till 1300 C 

UR VART PROGRAM: 

LAMPLIST 
La 155 

550-V-ST 

miniatyr
telefonlampor 

T 5,5. 

Textremsa eller linser 

TERMO RELÄ TYP Hi-220 Oberoende av omgiv-
ningstemperaturen inom 
-100 till +400 

Momentbrytn ing. Om
kopplingstid ca 2 ms 
Tillslagsfördröjning : 
5-100 sek 
Normalutförande max 
60 V. Specialutförande 
max 220 V och ca 50 W 
bryteffekt. 

GLÖDLAMPOR 
Signallampor 

/' 

Sockel E 14, E 10, "'P" j' ~; " 

~~ 1~1'7~~9S .I.,,.., .. ~ tiJ .. rr .... A tJi, , " " ! 
4-250 V, U l " II , o ' 
1~7W. __ 

Växelbordslampor 
Fabrikat Taunuslicht. 

Televerkets och L M Ericssons 
standard . 

Tysk standard typ T6,8 och 
T5,56-60V, 20-80 mA. 

Sofittenlampor 

Längder : 30 - 44 mm. 
Glasdiameter : 
8-10-15 mm. 
6-60 V, 3 - 5-10 W. 

BLÄNKARE 
och LÄGESVISARE 

Sperrsignalbau, Berlin 

Används speciellt inom telefontekniken. Har även 
ett stort användningsområde där man kräver 
strömsnåla indikeringsanordningar. 
12till27 mm 0. 
Metall eller bakelit. 

ALVIKSVÄGEN 65 • BOX 15034 • 16115 BROMMA • TEL. ,08/262510 
TELEX 17376 

Informationstjänst 58 
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stort antal växelströmstyper. 
Vi säijer Radio-Energie i Sverige och vill 

gärnalge Er en detaljerad information om 
den typ som passar just Er. 

r 

444 60 V vid 1000 ri m 250 m A max 9000 rIm 

t 1!1 : 'I J : 1 ! I J l'! I~" i i n : I : II 
Stockholm 30; t61. 08/54 11 60 • Göteborg 031 /400465 
Malmö 040/751 00 • Jönköping 036/11 8795 
Sundsvall 060/12 31 20 

Inform.tionstjänsr 59 

... en tryckt krets med 
geAompläterade 
hål! 

-kontakta 

PC-TEKNIK RB 
HUDIKSVALLSGATAN 6, 11330 STOCKHOLM. TEl. 08/33 1055, 326062. 326064 

Informationstjänst 60 
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Vägen från en ideskiss till ett färdigt kretskort, består av 
många arbetsamma och tidskrävande moment. Ett av 
dessa - kretslayouten - underlättas väsentligt av CHART
PAK. CHARTPAK tillverkar ett komplett program av 
självhäftande rittejper och elektroniksymboler. CHART
PAK's ritmetod spar mycket tid och -materialet garanteras 
hålla en måttawikelse av max 0.05 mm. CHARTPAK 
symboler kan även beställas i special utförande, om så 
önskas. 

I:HARTPAK RDTEX 
ASUBSIOIARY OF AVERY PROOUCTS CORPORATION C 

Informationstjänst 61 

Gråbrödersgatan 2, 
2//2/ MALMÖ 
Sweden. 

I{RETSKORT 

LEDNINGSKORT 

MÖNSTERKORT 

I{RETSKORT 

LEDNINGSKORT 

'MÖNSTERKORT 

TRYCKTA KRETSBOLAGET 
FÄBODVÄGEN 34 14200 TRANGSUND 

08/7640760-61 

Informationstjänst 62 

det lilla undret! 

(l~ 
~F.! 

II 

Denna kompakta och prisbilliga pulsgenerator är faktiskt 
ett litet under i fråga om användbarhet och prestanda. Den 
passar lika bra i laboratoriet som inom produktionskon
trollen. PG-ll kan lämna enstaka fördröjda pulser, puls
par och/eller pulståg (med lämplig grindning) och enkel
pulser med tryckknappsutlösning på generatorns fram
sida. Såväl pulsfrekvens, som fördröjning, pulsbredd och 
pulsamplitud kan varieras kontinuerligt. Vidare finns val 
för effekt, grindning, polaritet, val av enkel- och dubbel
puls, samt manuell triggning. Vid max utsignal är distor
sionen mindre än 5%. Max utspänning är 15 V (positiv 
eller negativ) Över 50 ohms belastning. Signalen innehåller 
ingen mätbar likspänningskomponent och amplitudinställ
ningen är helt oberoende av övriga par~metrar. 

TEKNISKA DATA 
Intern klocka 
Fördröjda pulser 
Dubbelpulser 
Yttre triggning 
Utfunktioner 

Pulsamplitud 
Stigtid 
Falltid 
Distorsion 
Yttre grindning 

från mindre än 10 Hz till över 20 MHz 
10 Hz-20 MHz 
20 Hz-30 MHz 
0-20 MHz 
positiv och negativ, fördröjd enkel puls, dub
belpuls, pulspar, grindat (synkront och asyn
kront) , enkelpuls och yttre triggning 
O till ± 15 V över 50 ohm 
mindre än 3 ns typiskt max 5 ns 
mindre än 5 ns 
mindre än 5% 
upp till 20 MHz med amplituden - 1 V med 70 
ns fördröjning vid synkrondrift 

Prospek't och upplysningar genom generalagenten 

Informationstjänst 63 
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kataloger och broschyrer 

Ad Auriema, Inc, USA 
Stockholm Filial, 
Box 326, 17203 Sundbyberg: 

Broschyr över Rotron fläk
tar avsedda bl a för kylning 
av elektronikutrustningar. 

Aero Material AB, Sand borgs
vägen 50, 12233 Enskede: 

40-sidig kortform katalog med 
information om integrera
de TTl-kretsar, MSI-kretsar, 
tunnfilmhybridkretsar, halvle
darbrickor etc från Sprague 
Electronic Semiconductor 
Div. 

Albatross Tele AB, Box 315, 
151 24 Södertälje 1: 

Översiktskatalog (inklusive 
applikationsexempel) över 
mikrovågkomponenter från 
Anaren Microwave. 

Bergman & Beving AB, Fack, 
100 55 Stockholm 10: 

Broschyr och prislista över 
gångtidmätare »Horacont .. 
från Bauser ; leverans pro
gram 1970171 (innehåller bl a 
»Vem gör vad hos Bergman 
& Beving AB»). 

AB Bromanco, Eriksbergs
gatan 32, 11430 Stockholm: 

Datablad över effekttran
sistorer och dioder från Sa
hagen Industries, Inc ; katalo
ger över Kilovac vakuumre
läer och Adlake kvicksilver 
tungreläer. 

Bofors AB, 691 20 Bofors: 
Broschyr från Hughes över 
de senaste utvecklingarna in
om bondn ingstekniken. 

Svenska Disa AB, Visältravä
gen 41, 141 49 Huddinge: 

Broschyr över Disas tidkor
relati o nsan a Iysato r. 

EI-Automatic AB, Skebokvarns
vägen 370, 12434 Bandhagen : 

Katalogen FK70 över kopp
lingsklämmor, apparatplintar, 
kopplingslådor etc. 

AB Elcoma, Fack, 10250 Stock
holm 27: 

Nr 2/1970 av publikationen 
Emitter (behandlar denna 
gång företrädesvis synkron
motorer) ; broschyr över nya 
tillbehör till 60-seriens NOR
bit-system ; broschyr över 
mönsterkort av Philips till
verkning; broschyr över nya 
»beam-Iead»-halvledare från 
Philips . 

El. Instrument AB Elit, 
Box 1237, 16112 Bromma 12: 

Broschyr över komponent
testutrustning från Danbrid
ge ; datablad över nya mikro-
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miniatyriserade precIsIons
metallfilm motstånd från 
ERG Industrial Corp ; bro
schyr över kraftmätgivare 
från Hottinger Baldwin Mess
technik GmbH; katalog öyer 
utrustning för elektrisk mät
ning av mekaniska storheter 
(fabrikat Hottinger Baldwin 
Messtechnik GmbH) ; bro
schyr över ett automatiskt 
patientövervakningssystem 
från SE laboratories Ltd , 
England ; broschyr över mät
förstärkare m m från Muller 
& Weigert, Nurnberg. 

Erik Ferner AB, Box 56, 
16126 Bromma: 

Guide över RCA :s MOS/ 
FET-transistorer, MOS-160B ; 
sammanställningsbroschyr 
över RCA :s HF-transistorer 
RFT-700F ; reviderat datablad 
över 2N5109 ; datablad över 
nya COS/MOS-kretsar från 
RCA ; nr 42 av tidskriften 
Neues von Rohde & 
Schwarz ; nr 4, 1970 av pub
likationen Display ; »RCA Se
miconductors» - en kom
plett specifi kationssamman
ställning, 576 sidor, 15:-; 
1970 års Tektronix-katalog ; 
februarinumret av publikatio
nen Tekscope ; oscilloskop
katalog från Telequipment ; 
sammanställningskatalog 
samt datablad över tyristorer 
och triacs från RCA. 

Gylling Teledata AB, Fack, 
12305 Farsta 5: . 

Katalog över Micromatic pro
gramverk. 

Hammar & Co AB, Vanadis
vägen 24, 11346 Stockholm: 

Datablad över nya halvledare 
från Plessey Microelectro
nics. 

H-P Instrument AB, Fack, 
171 20 Solna 1: 

April -numret av Hewlett
Packard Journal (innehåller 
artiklar om nya universalräk
naren 5326B, hur man mäter 
tidintervall i storleksordning
en nanosekunder, m m. 

Interelko AB, Sandsborgs
vägen 50, 12233 Enskede: 

Produktionsinformation i 
översiktsform över Motorola 
fälteffekttransistorer, HF-ki
seltransistorer i BET-teknik 
(BET = Balanced Emitter 
Transistor) , linjära integrera
de kretsar, kiseltransistorer 
(komplementära par) samt ki
seltransistor för hög ström 
eller hög spänning ; lager-

/ 

prislista över Motorola halv
ledare. 

ITT Komponent, Fack, 
171 20 Solna: 

Nr 1/1970 av Electrical Com
munication ; broschyr över 
aluminiumelektrolytkonden
satorer ; 1970 års katalog 
över passiva komponenter 
från ITT. 

Ing F:a Bo Knutsson AB, 
Sommarvägen 2, 
171 40 Solna 1: 

»Bo Knutsson-Guiden » - en 
sammanställning av företa
gets aktuella försäljningspro
gram och de utländska före
tag som man representerar 
inom elektroniksektorn. 

3M, Avd Magnetprodukter, 
Fack, 19010 . Rotebro: 

Katalog över Scotch magnet
tape för instrumentbandspe
lare. 

Motorola Semiconductor AB, 
Box 32, 12747 Skärholmen: 

Översiktskatalog över Moto
rola halvledare. 

Nordisk Elektronik AB, Fack, 
10380 Stockholm 7: 

Information och prislista över 
Teledynes reläer i TO-5 kap
sel ; prislista februari 1970 
över Schaffner kylare. 

AB Nordqvist & Berg, Box 4125, 
10262 Stockholm 4: 

Prislista över diskreta kom
ponenter från Fairchild Semi
conductor. 

Bo Palmblad AB, Box 17 081, 
10462 Stockholm 17: 

Centralab's nya katalog över 
kisel halvledare samt Centra
lab-katalog över HF-konden
satorer. 

Saab Electronic, Fack, 
10041 Stockholm 26: 

Översiktskatalog över utrust
ningar från Data-Control Sys
tems Inc. 

Salt Svenska AB Trådlös Tele
grafi, Fack, 171 20 Solna 1: 

Datahandbok över halvledare 
av industrityp från AEG-Tele
funken . 

Saven AB, Björnsonsgatan 243, 
16156 Bromma: 

Kortformkatalog över digital
voltmetrar från Dana lab Inc, 
USA samt Schneider DEP, 
Frankrike. 

Scandia Metric AB, Fack, 
171 03 Solna 3: 

1970/71 års katalog; kort
form katalog över mätinstru-

ment från Singer Instrumen
tation; broschyrer från Nor
ma över spegelgalvanomet
rar och visarinstrument 
(klass 0,2) ; broschyr över 
XV-skrivare typ 2000 från 
Houston Instruments. 

SGS Semiconductor AB, Box, 
195 01 Märsta: 

Prislista mars 1970 

Svenska Siemens AB, Fack, 
10435 Stockholm 23: 

Siemens-Zeitschrift nr 1, 2, 
3170; Antennen-Informationen 
nr 23; katalog MP7 över sys
tem för fjärrstyrning , fjärr
mätning och mätvärdesbear
betning ; översiktskatalog 
över motstånd och konden
satorer; prislista april 1970 
från sektion Telekomponen
ter. 

M Stenhardt AB, Grimstagatan 
89, 16227 Vällingby: 

Broschyr över skrivare från 
Clevite/Brush. 

Stenhardt Komponentbolag AB, 
Björnsongatan 205, 
161 56 Bromma: 

Katalog över Pinlites tecken
indikatorer. 

Svenska Telemekanik AB, 
Fack, 64200 Flen: 

Handbok och broschyrer 
över Canalis kapslade ka
nalskenor. 

Texas Instruments Sweden AB, 
Box 14066, 10440 Stockholm 
14: 

Prislista över Texas-halvleda
re (feb 70); datablad över 
Texas nya dual NAND TTl 
Schmittrigger. 

Transduktor AB, Hjalmar 
Petris väg 40, 35247 Växjö: 

Broschyr som presenterar fö
retagets verksamhet. 

Ing F:a Terco AB, Box 4083, 
12704 Skärholmen 4: 

Katalogblad över nya utrust
ningar för undervisnings
bruk. 

Universal-Import AB, Krono
bergsgatan 19, 11233 Stock
holm: 

Katalog från Ohmite, USA, 
över motstånd reostater, po
tentiometrar, tantal kondensa
torer m m; delkatalog (sek
tion A) över reostater, mot
stånd, potentiometrar och 
trimpotentiometrar. 
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UNI
DRILL 

enspindlig borrmaskin för mönsterkort. 
Borrhastighet 60-80 slag/ min. Steglöst 
variabel spindelhastighet 0-45.000 varv/ 
min. 
Lätt utbytbart huvud fö r halvautomatisk 
borrning med mall alternativt optisk borr-
ning. . 
Borrtolerans : 
inom ± 0.025 mm i förhållande till borrmall , 
inom ± 0.013 mm i förhållande till film vid 
optisk borrning. 

EDVARD SCHNEIDLER AB 
Malmskillnadsgatan 54, Stockholm 
Tel. 232420 
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.~STIf.~ 
koncernen 

Några instrument av fabrikat 
TEXAS INSTRUMENTS har 
"blivit över" och tar nu upp 
dyrbart lagerut rymme. Vi ut· 
försäljer därför: 
potentiometerskrivare 
galvanometerskrivare 
flerkanals punktskrivare 
oscillografskrivare 
pulsgeneratorer 
mikrosvetsanläggning 
pFecisionstryckmätare 
till mycket starkt reducerade 
priser. 
De fl esta instrumenten är nya, 
några få är demonstrat ions
körda men alla är av TEXAS 
INSTRUMENTS höga kval itet. 

NukabAB 
Box 2039 421 02 V. Frölunda 2 
Göteborg Tel. 031/450635 

Informationstjänst 66 

KAUTT & BUX 
vridströmställare typ DS 
1 eller 2 pollg 2 A 250 V fiiI!l 
;:;;'E ABLL 
Torsplan 3 113 33 Stockholm 
Telefon 34 96 30 

Informationstjänst 67 

Kapn ing av axlar 
t ill potent iometrar, 

omkopplare , dis
tanser, rör, skruv 
o .s.v. gör Du en
kelt och elegant 
i denna apparat. 

Inget kantfnas och 
ingen efterbearbet

ni ng av snittytan . 
Snabb inställn ing 

fö r rätt längd, pas-
sar alla standard

d iametrar. 

Ring eller skriv 
för närmare 

~ upp lysn ing . 

'} 
QUAlITRON 

Box 17054. 200 10Malmö 17 
Tel. 040-791 92 

Informationstiänst 68 

ELEKTRONIKS PRENUME
RATIONSTJÄNST 

Postadress : box 3263 
10365 Stockholm 3 

telefon : 08/340790 
postg irokonto : 8371 00 
prenumerationspris : helår 
11 utgåvor (12 nr) 49 : -

Prenumeration kan 
beställas 

d irekt från prenumerations
tjänst, box 3263, 10365 Stock
holm 3, i Sverige på postan-' 
stalt med postens tidningsin
betalningskort, postgi rokonto 
8371 00. 

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. 
Avg ift 1: - erläggs i fr imärken. 
Nuvarande adress anges ge
nom att adresslappen på se
nast mottagna t idn ing bifogas 
eller klistras på adressändrings
blanketten . Observera att ovan
stående gäll er även vid tillfäll ig 
adressändring. 

ANNONSORS
REGISTER 

EL 6/70 

AEG/SATT 
AMP Sv . AB 
Beckman Gunnar 'AB 
Bofors Elektronik AB 
Briiel & Kjae r Sv. AB 
Bäckström Gösta AB 
Chartpak Rotex 
Corecta 
Cromtryck 
Digitron AB 
Dow Chem ical 
E'lektroflex AB 
Elektroholm AB 
Elit 
Forsberg Thure AB 
Genera l Motors Nordiska AB 
HABIA 
Hellerman Electric 
Hewlett Packard 
ITT Komponent 
Källman Kuno AB 
Lagercrantz Johan KB 
l embcke Herbert AB 
LES Konsu lt AB 
lif Produkter AB 
Litton Precision Products 
Nordisk Elekt ronik AB 
Nordiska Instrument 
Nordqvist & Berg AB 
Nukab AB 
Oltronix AB 
Palmblad Bo AB 
PC Teknik AB 
Philips Sv. AB 
Plessy Components 
Polyamp AB 
Pulsteknik AB 
Qualitron 
Radio Sv. AB 
RCA Internationa l 
Regu la AB 
Rochet Jean 
SAAB Electronics 
Sandblom & Stohne 
Saven AB 
Scandia Metric 
Scantele AB 
Scapro 
Schlumberger AB 
Schneidler Edvard 
Semikron TH 
SGS Semiconductor AB 
Siemens Sv. AB 
Stenhardt M. AB 
Sprague 
Teleinstrument 
Telereproduktion 
Teltronic AB 
Texas Instrument 
TH:s Elektroni k 
Tibe AB 
Transfer AB 
Transintro AB 
Transitron 
Trend Electronics ltd 
Tryckta Kretsbolaget AB 
Ultra Electronics 
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Amphenol kontaktdon 
.. r kretskort 

19 

Bilden visar detaljer ur kontaktdon för kretskort. Tre 
typer av kontakter finns för olika applikationer. Gaffel
kontakt för vibrationssäkra anslutningar. Bälgkontak
ter för skonsam och säker anslutning. PMT "guld
knapp" för ekonomisk lösning av anslutningen . Kon
taktdonen finns för löd- crimp- och wire wrap anslut
ning. Samtliga don kan polariseras. För bästa anpassning 
kan olika kontaktmaterial och ytbehandling väljas. 

133/143-serien med gaffel kontakt finns med 3,96 mm 
(0,156 tum) delning för enkelsidiga kort. Donet kan 
anslutas direkt eller via stiftdon för montage på kort. 

225-serien med bälgkontakt finns med delning 3,96 mm 
(0,156 tum) för enkel och dubbelsidiga kort. Kommer 
inom kort även i 2,54 mm (0,1 tum) delning. 

261 -serien PMT med "guldknapp" kontakt för wire 
wrap anslutning. Finns med delningar från 2,54 mm 
(0,1 tum) till 5,08 mm (0,2 tum) för enkel och dubbel
sidiga kort. 

För data (katalog pe-5), priser och leveranstider ring 
oss för snabbt besked eller skriv. 
PS Vi har nu sammanställd komponentkatalog, vilken 
vi gärna sänder. 

08/830790 
JOHAN LAGERCRANTZ KB 

Gårdsvägen 10 B Box 314 - 171 03 Solna 3 
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BOFORS 
INFORMATION 

TRIMNIN. 
BONDIN 
SEALING 

Uppbyggnad av tunn- och tjockfilmskretsar kräver precisionsinstrumen' 
TRIMNING 
A. Argonlaser för tunnfilm . 
B. Vaglaser för tunn- och tjockfilm (min 

0.001") Till Vaglasern kan kopplas 
upp till 4 trimningsstationer. 

BONDING 
A. Pulsad thermocompression bonder 

(guldtråd). Kallt substrat, 3 separata 
effektsättningar, inga resistans- eller 
kapacitansdrivningar, sub-sonic vi
brator för " svårbondade" ytor trådar 
från 0.0007-0.005". 

B. Thermocompression bonde r (guld
tråd). Arbetar med varmt substrat och 
kapilär. 

C . Ultraljudsbonder (finns för både flip-
chip och Al-tråd). _ 

D. A och C finns i utförande speciellt 
lämpat för laboratoriebruk. 

SEALlNG 
A. Flat-pack sea ler. 

"Sealer" glas-, kova r- och keramik
kapslar upp till 1 %" X 1 %". 
Utrustningen finns i såväl singel- som 
multippelutförande. 

B. Infraröd programmerbar sealer. 
Arbetar under såväl positivt som ne
gativt noga kontrollerat tryck med 
temperaturer upp till 1000° C. 

På vårt program finns även automatiska 
Die classifiers, lasermikrosvetsar, kon
densator-, AC- och DC-svetsar för t. ex. 
svetsning av koppar, mässing, nysilver 
m. m. 
Sänd gärna prov för utvärdering. 
Ring vår ing. Jan Oderby om Ni vill veta 
mer om Hughes och GTrs utrustningar. 

Ball Bonder H.-n-......... 

BOFORS ELEKTRONIK A 
690 20 Bofors 
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A NEW Dual-8eam Oscilloscope 
product report 

dual-beam 

The Viewing Area 

Put a 6-1/2" eRT in your 5-1/4" rack ... 
ACTUAL SIZE 

. . . or on your bench! 
With the Type R5030, all the data required to make your 
measurement is where you need it ... in the viewing 
area. 

Scale-factors are read out immediately to the right of 
the 8 x 10 div eRT. Scaled in divisions equal to 1.27 cm, 
the eRT provides 50% more viewing area than a stand
ard 8 x 10 cm eRT. Each beam has a full 8 x 10 div sean, 
separate intensity controi and push-button beamfinder. 

___________ please turn page for additional information __________ ... ~ 



Medföljer som tidningsbilaga 

The Controi Panel 

-TYPE R&030 
DUAL-BEAM 

OSCIUOSCOPE 

CH2 

POSITION 

.-;1;. /':It" 
'-~-

I'ROBE TEST 
.IIV h.A 

easy to use 
The complementary color scheme of the con
trol panel of the Type R5030 aids the user in 
readily distinguishing various controi functions. 

Current probe inputs for each beam with de
flection factors from 1 mA to 200 mAI div are 
outlined in asalmon color. The bandwidth of 
the current inputs is from 10 Hz to 1 MHz. 

Differential or single-ended voltage inputs are 
provided with 19 calibrated deflection factors 
from 10 ",V to 10 V/div. The scale-factor read
outs are corrected automatically when an at
tenuation probe is attached to the input. Band
width is DC to 1 MHz at all deflection factors. 
However, bandwidth may be limited to ;:::: 5 kHz 
to eliminate wide-band noise. 

A greatly simplified trigger circuit is outlined in 
green. With the addition of a peak-to-peak auto 
mode and a combined level/slope control, the 
operator will find it difficult, if not impossible, to 
obtain a nontriggerable condition. 

Mode switching has been set aside in a blue 
panel area where switching from a dual beam 
y vs T display to an X vs Y display is as simple 
as pressing a button. 

Tektronix, Inc. 
committed to progress in waveform measurement 

Printed in U.SA 
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ASEA kan nu erbjuda ett nytt hjälp
medel som förenklar lösningen av 
just Era problem : 

COMBIFLEX 
är ett byggsystem för montering och 
förbindn ing av elektriska komponen
ter, apparater och enheter. 

COMBIFLEX 
• förenklar monteringen 
• förenklar förbindningen 
• förenklar kontrollen 

COMBIFLEX 
• består av modulmässigt samordnade bygg

detaljer 
• för både elektroniska och elektromekaniska 

apparater 

COMBIFLEX 
• passar i internationell 19" standard och 
• byggs av ett litet antal delar som 
• kan kombineras på många sätt med i förväg 

tillverkade förbindningsdetaljer. 

COMBIFLEX 
finns i standardiserade system för skydds-, mät-, 
styr-, regler- och datorutrustningar för kraftverk 
och transmissionsanläggningar, för industri- och 
transportanläggningar. 

• • • för rationell lösning 

F L E 

Ni får 
• mindre anläggnings-

arbete 

• kortare monteringstid 
• lättare provning 
• snabbare igång

körn ing 
• enklare service 

Ni kan 
• lätt göra ändringar 

och kompletteringar 

• lätt göra utbyggnader 



g Telemekanik I 

VAR 200 

•• 

NAR det gäller varvtalsreglering med 
tyri sto rströ m ri kta re 

enkel injustering 

miljötålig elektronik 
ingjuten i plug-inblock 

HURr 
I 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- I 

Svenska Telemekanik AB I 
FACK 64200 FLEN TELEFON vx 0157/12470 TELEX 641 28 
Försäljning!!ingenjörer: STOCKHOLM, GÖTEBORG, MALMÖ, NORRKÖPING, VÄSTERAs, 

I Jag önskar: 

I Namn: 

SUNDSVALL. 

D Broschyr och katalogblad 
D Handboken: Rätt val och användning av 

tyristorströmriktare 

L Adress: = = = = =. = = = = = = ~ :6/70 I ------------



Vid läkemedelstillverk
ning och plastbearbetning, 
vid framställning av öl 
cement,parfym,lim ... 
ja kort sagt i allproduktion 

Om det nu är så borde man ju verkligen vara lite bättre in
formerad om utvecklingen. 
Där räcker inte en dagstidning, endast i en facktidning får 
man de detaljerade och fullständiga informationerna, och 
då finns det bara en facktidning att välja och det är 

MODERN 

KEMI 
MODERN KEMI kommer vaf'je må
nad (utom juli), presenterar kemi i 
tillverkning och produktutveckling, 
kemi i miljön, kemi i forskning och 
utbildning. 
Modern Kemi håller Er informerad 
om vad som just hänt och vad som 
kommer att hända. 

Modern Kemis redaktion 
samarbetar med 
British Chemical Engineering 
Chemical Processing, England 
European Chemical News, 
England 

Ja, jag vill veta mer om kemi och prenumererar på MODERN KEMI 

Petroleum Times, England 
Chemie-anlangen + verfahren, 
Tyskland 
Aqualndustrie, Italien 
Revue P,jtroli,jre, Frankrike 

Skicka bara in kupongen 
såfårNi MODERN KEMI 
fr. o. m. majnumret och 
till årets slut 7 utg. för 
27:-

från nr 5-12/1970 (7 .utg) för 27:-. (ord. pris 58:-/helår 10 utg) 
Jag betalar senare när inbetalningskortet kommer. 

Arbetsområde 

VAR GOD TEXTA TYDLIGT 1491 1120 O administra· 
tion, I I I planering, 

Förnamn Efternamn ekonomi 
O undervisning 
O produktion cIa 
O konstruktion 
O forskning Gata, postlåda box etc 

och 
utveckling 

O ..... Postnummer Adresspostanstalt .......... .. .. 

......... . . . . . . . . . . . . 

Frankeras ej 

MODERN KEMI 

betalar 

portot 

MODERN KEMI 
Box 3263 
103 65 STOCKHOLM 

Svarsförsändelse 
Kontonummer 8495 
103 60 Stockholm 3 




