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MULTIPLIKATOR 
MH401 
MH401 är ett exempel ur vår serie 
av varaktormultiplikatorer i 
hybrid utförande. 

Fin 2-2.5 GHz 

Fut 8-10 GHz 

Put 0.5 W 

IL 20% 

B 10% 

Kontakter OSM 

Dimensioner 58x 18x 1 O mm 

VI HAR DESSUTOM . .. Lavindiodoscillatorer 

Yig-oscillatorer 

Fasskiftare 

Balanserade blandare 

Fördröjningsledningar 

Interdigitala bandpassfilter 

Millimeterkomponenter 

Ferritcirkulatorer och -isolatorer 

Diskreta mikrovågshalvledare 

Sandhamnsgatan 65 • Box 27080 • 10251 Stockholm 27 • Tel 600990 



© FACKPRESSFÖRLAGET AB 1971 

Verkst dir: Lars \lyickman 
Marknadschef: Arne Behr 
Redaktionell rådgivare: Carl -Adam Nycop 

Fackpressförlaget utger ·även: Inköp, Korrosion 
och Ytskydd, Modern Datateknik, Modern Kemi, 
Moderna Sjukhus, Moderna Transporter~ Pack, 
Plastnyheterna, Plastvärlden, Radio & Television, 
Storkök, Teknik och Miljö.samt Teknisk 
Information 

elektronik 
Chefredaktör och ansvarig utgivare: 
Gunnar Christiernin 
Redaktionssekreterare: Stig Malmström 
Nyhetsredaktör: B G Wennersten 
Handel: Berit Christiernin 
Sekretariat: Elisabeth Selander 
Layout: Christina Blencke 
I detta nummer medverkar, förutom 
namngivna artikelförfattare, Björn Clason 
och Cary Hammarberg 

ANNONSAVDELNING 
Annonschef : Rune Wannerberg 
Sveavägen 53, tel 340080 
Annol]smaterial: Annonskontor F 
Sveavägen 53, tel 349000 
postadress: Box 31 93 
10363 Stockholm 3 

POSTADRESS 
Box 3177, 10363 Stockholm 3 
Telefon: 08/340080 

TELEGRAMADRESS 
Fackpress 

TELEX·17473 

Medlem av Factu/Föreningen Svensk Fackpress 

Member of 

Ilb~81Internalion.1 B.sinm Press A"oci.les 

Elektronik utges i redaktionellt samarbete med 
EON Magazine, USA, Electronics Weekly, 
England, Elektronik Zeitung, Tyskland, Design 
Electronics, England och Inter Electronique, 
Frankrike 

Advertising representatives: 

BRO Kontinenta Anzeigen -Verwaltung 
GmbH , 4 Dusseldorf, Uhiandstrasse 42. 

France Compagnie Fram,;aise d ·Editions. 
40 Rue du Colisee, Paris 8e 

Great IPC Business Press (Overseas) Ltd, 
Britain - 161--166 Fleet Street, London E C 4 
Italia Etas- Kompass, 

Via Mantegna 6. 201 54 Milano 
USA lIiffe - NTP Inc, 

205 East 42nd Street, 
New York N Y 10017 

Omslagsbilden: Integrerade kretsar för 
mikrovåg är än så länge inte vardagsvara i 
Sverige. De fotograferade exemplaren 
lånades från Institutet för Mikrovågsteknik 
vid KTH. 

elektronik 
- TEKNIK OCH MARKNAD 

nr 2 - 1971 - årgång 11 
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blivit en av landets mest bewdelsefulla industrigrenar bl a på grund av sallsynt lokalise
ringsvänliga bestämmelser för utländska företag. HalvledarfQretagen är klart dominerande_ 

LKB Medical - ett snabbexpanderande företag inom 
medicinelektroniken .................... ....... . . 
LKB Medical har ursprungligen byggts upp kring .-en. enda produkt den s k Engström
respiratorn, men har sedan införlivandet med Incenti've-gruppen blivit en viktig producent 
inom de medicinsk-elektroniska områdena anestesi, llltraljuddiagnostik och dialys. 

31 

Hur tillverkar man integrerade kretsar för mikrovåg? ... ... . . 53 

IC-tekniken vinner långsamt inträde inom mikrovågornrådet. där den ger betydande ut 
rymmesbesparingar men också nackdelar som höga förluster och svårighet att trimma de' 
färdiga kretsarna. 

Panoramamottagare med VIG-filter övervakar en dekad av 
mikrQvågområdet .................................. . . 

Utvecklingen av YIG-filter har gjort det m9jligt att med relativt enkla medel övervaka 
signaler inom mikrovågornrådet. utspridda över mer än en dekad i frekvens. Sivers Lab har 
utvecklat en panoramamottagare där man utnyttjat dessa möjligheter. 

För Er som mäter temperatur: Detta bör Ni veta om 
mätgivarna ................................... . 

Artikeln ger en inblick i vilka olika typer av mätgivare som kan. utnyttjas för mätning av 
temperatur. 

58 
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in this issue 

Rapid expansion of electronics production 
in S Korea ............................. 21 
South Korea has, in less than a decade, changed from a pure 
agriculturalland to one of light industry with the manufacture of 
eIectronics predominating. Japan is still the largest manufacturing 
land in the eastem hernisphere, but in the past few years products 
from several other small countries are appearing on the electro
nies market. 

An important Swedish supplier of electro-
nie/medical equipment .............. . ... 31 
LKB Medical AB war originally founded to manufacture and 
market the wideIy used Engstrom respirator but has now als o 
become an important supplier of equipment for anaesthesia, 
dialysis and ultrasonic diagnostics. 

Fundamentals of Microwawe Integrated 
Circuits ............. . ... . . . ............ 53 
The introduction of new rnicrowave serniconductor devices has 
stimulated a rapid development of microwave integrated circuits. 
In these systems the circuit elements con sist of sections of planar 
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rnicro-transrnission line, and because of the small dimensions of 
individual components many system functions can be placed on 
one "chip", with the ensuing advantage of increased reliability, 
reduced sizes and costs. 

The Panoramie Receiver ..........•...... 58 
The deveIopment of the VIG-filters have made it possible to 
build rnicrowave receivers with a number of unique properties. 
Sivers Lab AB in Stockholm, a subsidiary.ofthe Philips concern, 
have designed a Panorarnic Receiver that can supervise rnicro
wave frequencies more than one decade apart without the risk of 
false signals due to harmonics or heterodyne products. 

Transducers for the Measuring of Tempera-
ture ................................... 61 
The survey 'of transducers obtainable on the Swedish market, 
which began in Elektronik no 7-8 1970, continues with an 
account of transducers for the measuring of tempera ture. This 
a,rticIe discusses the properties of different transducers types 
within this field . 

Pan oram a mottaga re ! GHz 
- 'frekvensområde 1 -1 8 GHz 
- känslighet - 40 dBm SIVERS LAB 
- upplösning 20 MHz 
- yttermått 35x 19x41 cm 

!Judh/t 11/ \1'1 I ',/I III ( \ 

BOX 42018 126 12 STOCKHOLM 42 TEL: 08/180350 .. 
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Högeffekt på ~ 
mikrovågsområdet : 
TWT upp till 400 watt? 
Klystroner upp till 25 Mwatt? 
Sp~rry har det' . 
. STC 52131 200 w 5,2 -10,0 GHz 
STX 54400 400 w 8,0 -12,4 GHz 
Sperry tar hand om· 
" i nter face " - problem et också. 
Vårt mikrovågsprogram omfattar även: 
TWf för kommunikation . Reflex-klystroner . Solid-state-källor 
Magnetroner . Integrerade mikrovågssvstern . Circulatorer/Isolatorer 
Filter . Dämpare/Avslutare' Switchar etc. 

ST-Kolllponent AB 
Tengdahlsgatan 24 . 11641 Stockholm ' Telefon 08/23 07 60 

Informationstjänst 2 
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Unik digital-multimeter PM 2421 . 

digital - multimeter PM 2H1 

OVERlOAO 'OWE' ON 

Hf kn MA nÅ v 

HF-SPÄNNING RESISTANS ST ROM SPÄNNING 

mV V n kn Mo. nA p,A mA mV V 

2mV 0,2V 10 mn 10n 10 kn 10 pA 10 nA 10 ,uA 10 ,uV 10 mV 

1,4 V 140 V 1,4kn 1,4Mn 1,4Gn 1,4 p,A 1,4 mA 1,4A 1,4 V 

. Välj • Automatiskt decimalkomma e • Automatiskt områdesval 

mätstorhet • Upplösning 10 ,uV/10 pA/10 milliohm 

• Analog utgång som standard 

·PM 2421 • Digital utgång som extra tillbehör 

sköter resten • Bandbredd 0-1 MHz 

• HF 700 MHz, 2 mV - 140 V med prob 

• DC noggrannhet 0,1 % ± 1 siffra 

• Sensationspris : 4400 kr 

• Snabb leverans från lager i Stockholm 

För ytterligare uppgifter, 
ring vår ing. Ake Olsson. 

PHILIPS INDUSTRIELEKTRONIK 
Mätinstrument 
Fack, 10250 Stockholm 27. Tel. 08/635000 PHILIPS 

Informationstjiinst 3 
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mät ·. och generera med 
I 

Vi presenterar här två intressanta instrument - en digital multimeter och en puls
generator - från det amerikanska företaget Cimron. Instrumenten är framför allt av 

intresse därför att de i sin prisklass erbjuder mycket förnämliga prestanda. 

DIGITAL MULTIMETER modell 6453A 
• för mätning av lik- och växelspänning (även mycket låga 

likspänningar) samt resistans 
• uppbyggd med MSI-kretsar 
• 4 siffrors indikering (5 :e siffra för " overrange" ) 
• automatisk polaritetsindike-ring 
• automatisk område.somkoppling för alla funktioner 
• DTL-datautgång, samt möjligheter för fjärrprogrammering 
• extremt hög ingångsimpedans 
• kompakt uppbyggnad - för stativmontering och bänkbruk 
• temperaturkontrollerad referens 

Tekniska data 

Mätområde lik- och växelspänning 0 ,1- 1000 V 

Noggrannhet likspänning 
(100 mY, 1 V) 
(10 V) 
(100 V, 1000 V) 

Noggrannhet växelspänning 
(50 Hz- 20 kHz) 
(20- 50 kH2;) 
(50- 100 kHz) 

Mätområde resistans 

Noggrannhet resistans 

+20 % " overrange" 

±(0,01 % fs + 0,02 % avI) 
+(0,01 % fs + 0,01 % avi) 
+ (0,01 % fs + 0,02 % avi) 

±(0,1 % fs + O,1 % avI) 
±(0,1 % fs + 0,4 % avI) 
±(o.,2 % fs + 0 ,8 % avi) 

1 kohm- 10 Mohm 
+20 % " overrange" 

{1 - 100kohm) +(0,01 % fs + 0 ,02 %-avl) 
(1 Mohm) ±(0,01 % fs + 0,04 % avI) 
(10 Mohm) +(0,01 %fs+O,07 % avl) 

Ingångsimpedans likspänning(1 OV) 10000 Mohm 

Differentialgodhetstal 100 dB upp till 1 kHz 

PULSGENERATOR modell 3103 
• 1 Hz till 25 MHz pulsfrekvens 
• dubbelpuls upp till 40 MHz 
• 3 ns stig- och falltid 
• 20 ns- 1 00 ms pulstid 
• triggning från ° till 25 M Hz 
• tilltalande lågt pris 

Tekniska data 

Pulsfrekvens kontinuerligt varierbar från 1 Hz till 25 M Hz 

Pulsfördröjning kontinuerligt varierbar från 50 ns till 100 ms 

Pulstid kontinuerl igt varierbar från 20 ns till 100 ms 

Jitter 

Utspänning 

Polaritet 

Stig- och falltid 

Synkutgång 

Triggning 

mindre än 0 ,1 % 

kontinuerligt varierbar från 0 ,5 till 10 V med 
oberoende jnställning av båda utgångarna 

+ och - samtidigt 

typiskt 3 ns (alltid mindre än 5 ns) 

positiv 5 V puls mindre än 50 ns 

externt, internt eller manuellt 

Box 14, 162 11 Vällingby 1. Tel. 08/87 03 45 
Informationstjänst 4 
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Ola Johansson 
Manager - Sweden 

Grahame Hazell 
Vice· President European.Semiconductor Division 

David Blythe 
General Manager Transitron Electronic Ltd., 

Ert och vårt. Vi vet vad Ni behöver, och vi erbjuder endast 
produkter som vi tillverkar väl och till ekonomiska priser, 
levererar snabbt och gör 'vinst på. 
Hur? Genom att koncentrera vår insats på zenerdioder, 
triac och tyristorer, effektstr.ansistorer, linjära kretsar, 
TTL-MSI typ Suhl I och II samt germaniumdioder. . 
På samma gång kommer vi alla att få det bättre ställt. 

Transitron: 
8 ElEKTRONIK 2 - 1971 



Ingredienserna 
Zenerdioder . 
Ett synnerligen allsidigt 
program från 400 mW till 
10W och omfattande: den 
populära 400 mW BZY88 
och 1 N 746A/963 B serien, 
tem peratu rkom penserade 
referensdioder, prisbilliga 
industriella 1 W och 3W 
typer samt bultkapslade 
10W typer. Samtliga typer 
kan utvidgas ned till mycket 
låga spänningar (0.64 Vvid 
1mA) med hjälp av 
Transitrons stabistorer. 

Triac och Tyristorer 
Det bredaste sortimentet, 
av så väl planar som etsade 
typer, som kan erhållas från 
någon tillverkare - från 
100mA till 25A med otaliga 
variationer ifråga om 
kapsel, känslighet och 
hållström. En ny "Råd och 
Rön" gällande Triac och 
Tyristorer är under 
bearbetning och utkommer 
inom kort. 

Effekttra nsisto rer 
Några bland de teknisk bäst 
utförda effektswitchar som 
finns för inverterarappli 
kationer och dylikt. Hög 
verkningsgrad genom 
snabba switchtider och låg 
bottning. Serien täcker 
1 Amp till 80 Amp, och 
skulle det uppstå problem 

med utrymme och värme, 
har Transitron anordningar 
som hjälper, t.ex. 5 Amp 
PNP och NPN i TO-5 
kapsel. 

TTL-MSI Typ SUHL l och 
SUHLll 
Transitron är Europas 
ledande leverantör av SUHL 
och Transitron har levererat 
mera bipolära minnen än 
något annat företag inom 
branschen. 
Tillverkningstekniken med 
grundmaterial i skivform 
nedbringar leveranstiden 
och medger verklig effektiv 
lagerkontroll. 

Germaniumdioder 
Transitron tillverkar mer än 
100 miljoner guldbondade 
germaniumdioder per år. 
Genom guldbondnings
metoden erhålls reprodu
cerbara resultat ifraga om 
läckning och konduktans . . 
I 98% av alla tillämpningar 
med punktkontakt vore det 
därför bättre att använda 
Transitron dioder med 
guldbondning. på så sätt 
hålls även Era kostnader 
nere. 

Linjära Kretsar 
Alla de populära 
Op-förstärkarna, kompara
torerna och spännings
regulatorerna (IJA709, 710, 

711,723,741,748). Om så 
erfordras kan vi även öka 
ingångsimpedansen för 
op-förstärkare till 50M, och 
utströmmen för 
komparatorerna till 6mA. 
Produktionstekniken med 
grundmaterial i skivform 
bidrar till att hålla 
kostnaderna nere. 

Ring Ola Johansson med 
förfrågningar om 
Transitrons hela sortiment, 
och vad dessa produkter 
kan göra for Er. 

Transitron Electronic 
'Sweden AB 
Bagarfruvägen 94 
123 55 FARSTA 
Tel: 
08/93 73 73, 93 63 50 

Danmark 
Ditz Schweitzer A/S, 
St. Kongensgade 59, 
1264 Copenhagen K, 
Danmark. 
Tel: Copenhagen 150057 

Finland 
Oy Per G. Thömte AB 
Lonnrotsgatan 27 B21 
Helsingfors. 
Tel: 647 535 

Norge 
British Import A/S, 
P.O. Box 2582 Solli, 
Munkedamsveien 59B, 
Oslo 1. 
Tel: 4159 35 
Telex: 16743 

Den ny kraften inom holvledarområdet ii 
Informationstjänst 5 
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ECCOAMP el. ledande lim, ytlacker och gjuthartser. 
ECCOSHIELD el. ledande plastfolier, tyg, tape, tätnings

massor eller packningar sam t material för 
skärmade rum. 

ECCOSORB mikrovågsabsorberande material för mätrum, 
antennapplikationer eller vågledare. 

STYCAST gjuthartser, epoxy för höga temperaturer, 
god värmeledningsförmåga eller låg spec. vikt. 

ECCOCOAT ytlacker, epoxy eller polyurethan. 
ECCOBOND lim för höga temperaturer och god mekanisk 

hållfasthet. 
ECCOMOLD epoxy i pulverform för inkapsling av 

komponenter genom sprutpressning. 
ECCOSIL gjutbart silikongummi. 
ECCOMAX "lågförlustmaterial ~' 
ECCOFLOAT lätta material som tål höga tryck på stora 

havsdjup. 

AB GAl (O Vasavägen 76, 18121 Lidingö tel 08/767 03 80 

Representant för: Emerson & Cuming Ine. 

Informationstjänst 8 



ännu fler generatorer från 

ETEK 
0,0005 10.000000Hz 

Modell 142 

Sinus-o kant- och triangelvåg får man givetvis från 
Wavetek:s nya spänningskontrollerade H F-generator. 
Dessutom positiva och ' negativa pulser. Frekvensområ
det är 0.0005 Hz-10 M Hz och det finns möjligheter till 
kontinuerlig symmetrijustering av utsignalen från 1: 19 
till 1 9: 1 . 
Modell 142 har spänningskontroll. vilket tillåter utsigna
len att bli frekvensmodulerad. likspänningsprogramme
rad eller svept över ett förhållande av 1000: 1. Vidare 
finns elektroniskt kontrollerbar likspänningsoffset och 
separat synk-utgång (4 V topp-till-topp). Max utspän
ning är 30 V (topp-till-topp). Signalnivån ut regleras 
med en 60 dB ' dämpsats (stegvis) och en' 20 dB fin
inställning. Man kan sålunda komma ned till utspänning
ar på 1.5 mV. 

Modell 144 

HF svepgenerator. som även den har frekvensområdet 
0.0005 Hz-10 MHz. Den kan arbeta kontinuerligt. trig
gad. gril"!dad. med kontinerligt svep. triggat svep. samt 
svep och hållning. Liksom modell 142 kan den spän
ningskontrolleras. och den har även inställbar likspän
ningsoffset och separat synk-utgång. 
Tillgängliga vågformer är: sinus-o kant- och triangelvåg. 
samt positiva och negativa pulser. Pulstiden är så kort 
som 50 ns och pulsfrekvensen så hög som 1 M Hz. 

B egär ytterli
gare informa
tioner från den 
svenska 
generalagenten 

Tekniska Data 
Vågformer 

Frekvensområde 
Utsignalnivå 

Sp.a n n i ngskontroll 

Korttidsstabilitet 
Långtidsstabilitet 
Distorsion sinusvåg 

Stig- och falltid för kantvåg 

sinus-o kant- och triangelvåg. 
samt positiva och negativa 
pulser 
0 .0005 Hz-l0 M Hz 
15 V (topp-till-topp) vid 
50 ohms belastning 
0-5 V ger variationsförhållan
det 1000:1 
± 0 .05 % under 10 minuter 
± 0.24 % under 24 timmar 
0 .5 % (10 Hz-l00 kHz) 
1.0 % (0.001 Hz- l MHz) 
alla övertoner minst -30 dB 
inom området 1 MHz-l0 MHz 
mindre än 20 ns. begr. till 
500 V/us 

Pris: 4 .150:- (exkl. moms) 

Tekniska Data 
Vågformer 

Frekvensområde 
Utsignalnivå 

Stabilitet 
Sveptjd 
Spänningskontroll 
Distorsion 
Stig- och falltid 

sinus-o kant- och triangelvåg. 
samt positiva och negativa 
pulser 
0 .0005 Hz-l0 MHz 
15 V (topp-till -topp) vid 50 
ohms belastning 
se modell 142 
10 us - l00 s 
se modell 142 
se modell 142 
se modell 142 

Pris: 5.750:- (exkl. moms) 

Box 14, 16211 Vällingby. Tel. 08/870345 
Informationstjänst 7 
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Med den nya teknikens 
krav på MÖNSTERKORT. .. 

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

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

Vårt t(/Iverkn ingsprogram omfattar också : 

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

kort 

m!V;dl® 
AVD.STRÖMTRYCK 

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

Nickel-Rhodium, Nickel-Guld eller 
enbart guld. 

12 elEKTRONIK 2-1971 

Jämtlandsgatan 151, Box 85, 162 12 Vällingby f 
Tel. : 08/372640 
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les har samma format som le . 
les har samma utseende som le 
les är av samma fabrikat som le 
les har något som skiljer den från le 

Störavståndet! 
Det mångdubbla störavståndet får du köpa ganska dyrt; priset är unQefär 
femtio procent högre. För extrakostnaden gör du dock livet lättare för de med
människor som är beroende av dina konstruktioners säkra funktion. likströms
maskiner, magnetventiler, brytare etc kommer kanske att sabotera om 
du håller dej till de VANLIGA. . 
Matningsspänningen för de NYA är 12 V vilket resulterar i ett störavstånd . 
på mer än 5 V. VANLIGA har ca 1,2 V störavstånd. Störreduktionen är 
90-95 % för de NYA. 
Electromatic elektroniska räknedekader i modulsystem, information och hjälp 
får du ifrån oss - om du vill. Ring. Skriv. 

~. NORDISKA INSTRUMENT SODRA KUNGSVAGEN 236 ' 181 62 L1DINGO 3 ' TEL 08/7660280 

Informationstjänst 9 
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inrikesnytt 
SGS upphör med svenska transistortillverkningen 
SGS Semiconductor AB besluta - prefabricerade planartransistorer 
de strax före jul att upphöra med av olika slag. 
monteringen av metallkapslade Tillverkningsutrustningen kom 
transistorer vid fabriken i Märsta. mer nu att till viss del överföras 
Orsaken till nedläggningen, 'som till övriga SGS-fabriker och i 
skall ske 1 mars, är den världsom - övrigt utbjudas till försäljning. De 
fattande efterfrågeminskning som tomma produktionslokalerna skall 
drabbat halvledarindustrin och hyras ut. 
som tagit sig uttryck i snabbt fal - Totalt berörs ett 90-tal personer 
lande priser och omfattande fri - av nedläggningen. Av dessa är de 
ställningar av personal världen flesta deltidsarbetande kvinnor. 
över. På tjänstemannasidan berörs sju 

SGS-koncernen tvingas därför personer. 
koncentrera produktionen till de I fortsättningen kommer SGS i 
större t illverkningsenheterna i Märstå att fungera som mark-
England, Skottland, Frankrike och nadsförande företag för koncer 
huvudfabriken i Agrate, Italien. nens halvledarprodukter. Dess
Senaste tillskottet kom 1970 i utom behåller man avdelningen 
Singapore. för provning och kvalitetskontroll. 

Den verksamhet som nu avslu - Därigenom .räknar man vid SGS 
tas vid fabriken i Märsta startade att även i framtiden kunna' tillgo 
i mindre skala i Rosersberg våren dose individuella kundönskemål 
1966. Verksamheten expandera - vad gäller speciella selekteringar 
de och sommaren 1967 flyttade och testprogram. 
man in i den nuvarande anlägg - " Vi är övertygade om att ·vårt 
ningen i Märsta. Den tillgängl iga beslut inte kommer att påverka 
produktionsytan var 1000 m" av marknadsandelen för SGS i Skan
vilka 650 m" disponerades för dinavien," säger informations
montering och produktionsprov - chefen Sten Holterman. 
ning. "Från kundens sida sett kom-

Tillverkningen har bestått i att mer bilden av SGS att bli oför 
montera, kapsla och testa Italien - ändrad." 

Plessey övertar 
Svenska Painton 
Det engelska företaget Plessey 
har öppnat kontor i Stockholm. 
Man skall därifrån sköta mark

'nadsföringen av företagets elek
tronikkomponenter i Skandina 
vien. 

Samtidigt övertar Plessey även 
Svenska Paintons kontor och 
verksamhet, och den gemensam
ma verksamheten fortsätts under 
ledning av direktör Ingvar Che
valier'. Till försäljningschef i 
Svenska Plessey AB har utsetts 
ingenjör Bo Ederin . 

Plessey-koncernen har 85000 
anställda varav 65000 är verk
samma i England. Arsomsättning 
en är 2,5 miljarder Skr. 

Företaget är orga niserat i fyra 
grupper med avseende på typ av 
tillverkning, vilken sträcker sig 
från mikrokretsar till avancerade 
radaranläggningar. Komponent 
gruppen består av 23 företagsen 
heter med ett brett sortiment av 
avancerade elektronikkomponen 
ter. 

Svenska Plessey AB skall med 
den nya organisationen i Stock
holm leda och stödja marknads
föringen av Plessey's elektronik
komponenter i Skandinavien, dels 
genom egen direkt försäljning och 
dels genom agenter. 

Adressen till Svenska Plessey 
AB är Humblegatan 1 A, Box 326, 
17203 Sundbyberg 3, och tele 
fonnumret är 08-289275. 
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Ny agentur 
till Nanoteknik 
Nanoteknik AB, Täby, har av det 
franska företaget Benson SA ut
setts till generalagent för Sverige 
och Danmark. Benson tillverkar 
digitala plottrar och digitalom
vandlare. De har senast kommit 
ut med en ny serie plottrar med 
höga prestanda samt en elektro
nisk plotter med teckengenerator, 
medgivande både plottning och 

. alfanumerisk utskrift på mikrofilm. 
Nanoteknik öppnade även vid 

årsskiftet ett filialkontor i Malmö. 
Chef för detta kontor bl ir ing 
Hans Färdat tidigare chef för 
Nuclear Data Scandinavia. 

Postadressen är Nanoteknik 
AB, Rema Center, Fack, 201 40 
Malmö. Telefon 040-100300. 

Rättelse 
I nr 1/71 berättade Elektronik 
att Thure F Forsberg AB i Farsta 
bildat ett dotterbolag - Inter 
Electronic R Olin AB. I notisen 
stod att Inter Electronic funge
rar som svensk representant för 
en rad utländska tillverkare. 
Detta är felaktigt. Generalrepre
sentant är som tidigare Thure F 
Forsberg AB men detta företag 
kommer enbart att handlägga 
di rektievera nserfrå n tillverkarn a. 
Inter Electronic har specialiserat 
sig på försäljning från lager i 
Farsta. 

Betydande USA-beställning 
till LMEs ERGA-division 
L M Ericssons ERGA-division har den internationella konkurrensen 
erhållit betydande beställningar har på senare tid kraftigt förstärkts. 
på abonnentväxlar (PABX) från ERGA-divisionen vid L M Erics-
amerikanska kunder. Dessa be- SO~hör till de icke-amerikanska 
s.tällnin~ar omfattar PA~X - växlar för tag som framgångsrikt lyckats 
till ett varde av 13,5 miljoner kro- gör inbrytningar på marknaden . 
nor. Leverans kommer att ske Ma knadspotentialen är när det 
under 1971 . gäller abonnentväxlar mycket stor. . 

Marknaden för abonnentväxlar De~ nu erhållna ERGA-beställ -
i USA är ytterst expansiv. Den nin en får därför betecknas som 
har tidi~are i stort ~ett varit förbe - bet delsefull för en fortsatt svensk 
hållen Inhemska tillverkare, men ex~rtoffensiv på denna marknad. 

ST - Komponent: nybildat sy I terföretag 
till Scantele 
Ledningen för 'Scantele har med 
delat att man har beslutat att dela 
upp företaget i två enheter. 

Det nya företaget, som fått 
namnet ST- Komponent AB, tar 

. över samtliga komponentagentu -
rer medan agenturerna för mätin 
strument' telekommunikationsut
rustningar och kringenheter för 
datorer får ligga kvar hos Scan
tele. Genom att komponent- och 
instrumentförsäljning är så olika 
till naturen tror man sig vinna ett 
bättre resursutnyttjande genom 
att bilda separata instrument- och 
komponenten heter - vilket för 
övrigt inträffat tidigare i några fall 
på den svensk,! marknaden. 

Scantele och ST- Komponent 
är två skilda företag med skilda 
styrelser men med till en början 
gemensam VD: K-V Fredrikson . 
Han kommer till en början att 
huvudsakligen ägna sig åt det. 

IBM 
Disponent K G Snis har tillträtt en 
administrativ befattning vid av
delningen för dataförsäljningen 
vid IBMs huvudkontor. Tidigare 
var disponent Snis avdelnings 
chef vid IBMs försäljn ingskontor 
i Stockholm. 

Till hans efterträdare har utsetts 
Kenneth Johansson. Kenneth Jo
hansson utses samtidigt till dis
ponent vid IBM Svenska AB . 

SRA säljer 
M ECS-'datorer 
Svenska Radio AB har utsetts 
som svensk representant för Mar
coni-Elliot Computer Systems 
Ltd (MECS) . MECS bildades 
1969 genom sammanslagning av 
datoraktiviteterna från Marconi, 
Elliot och English Electric. Till -

sammans svarade dessa tre före 
tag för halva engelska industrida 
tormarknaden och fyra femtedelar 
av den. militära datormarknaden. 
Företaget har sitt huvudkontor i 
Borehamwood, Herfordshire, 
England. 

MECS produkter är för närva 
rande i första hand 900-serien av 

nya företaget och låta Scanteles 
vic verkställande direktör Bertil 
No re sköta Scantele. Utåt sett 
ko mer de två företagen att upp 
träd;a separat; de kan fatta beslut 
och sluta avtal oberoende av 
var ndra och t o m konkurrera 
där så skulle visa sig lämpligt. 

S~mtidigt med informationen 
om l'T - Komponenter meddelades 
att ~cantele har fått en ny agentur, 
det.~merikanska Astro Communi 
cat~?n Laboratory, ACL, som till 
ver~ar bl a övervakningsmottaga
re f~" r signaler med våglängder 
från LV-området ned till mikro
våg mrådet, mottagare med flera 
H F- uvuden, telemetrimottagare 
sam

l 
provningsutrustningar för 

Sådl na. . 
S - Komponent, som startade 

den 1 januari i år, har adressen 
Ten dahlsgatan 26, 11641 Stock
hOlT Telefon 08-230760. 

dat rer i civila och militära varian
ter, erie 20 bildskärmsystem samt 
den autonoma bildskärmtermina 
len Video Data 4000. Därtill 
ko mer ett betydande program
var~ibliotek. Försäljningen bac
kas pp av systemingenjörer, en 
serv ceorganisation samt ett ut
bild?ingsinstitut till vilket alla 
kun<:ler har tillträde. 

N"rmast ansvarig för MECS
törs 'Ijningen i Sverige är Mr 
Joh WiHiamson, Svenska Radio 
AB, Agenturavdelningen, Stock
hoi . Telefon 08-223140. 

Pa~ametric Industries 
får l nordisk agent 
Albatross Teleaktiebolag i Söder
tälje~ar ~yl ige~ utsetts till ge~e
rala ent I Sverige, Danmark Fin 
land ch Norge för det amerikans
ka fl" retaget Parametric Industries 
Inc Massachusetts) . Parametric 
som sysselsätter ca 50 personer 
tillve kar olika slag av mikrovåg
komronenter, företrädesvis olika 
type av dioder och varaktorer.-



AMP Scandinavia 
får marknadschef 
AMP Scandinavia AB som nyl i
gen flyttat till Jakobsberg utanför 
Stockholm har fått ny marknads 
chef, ingenjör Jack Wäneland. 

Burroughs byter agent 
Burroughs Corp/Electronic Com
ponents Div, USA, represe.nteras 
sedan 15 januari av TH :s Elek 
tronik i Spånga, 08-76001 90. 

Nytt telefonnummer 
till TH:s Elektronik 
Sedan 1 februari har TH:s Elek 
tronik i Spånga nytt telefonnum 
mer: 08-7600190. 

Seminarier och tidning 
CAD-information 
från KTH 
Inom transistorgruppen vid in 
stitutionen för tillämpad elektro 
nik vid 'KTH studeras tillämpning 
ar av datorstödd konstruktion 

. (CAD) inom elektronikens om 
råde. De sOm håller på med detta 
inom gruppen kallar sig CAD 
gruppen. 

För att kunna samla alla intres
serade runt CAD -frågorna har 
man nu börjat med två aktiviteter; 
dels seminarier, dels ett informa
tionsblad . Seminarierna som man 
räknar med att kunna hålla regel 
bundet under det kommande året 
kommer som regel att sträcka sig 
över en eftermiddag. Avsikten är 
att intresserade skall kunna träffas 
och diskutera samt få information 
om specifika delproblem. 

I informationsbladet ämnar 
CAD -gruppen utöva litteratur 
övervakning och sen/era korta no
tiser om konferenser, information 
om verksamheten på KTH och 
andra håll, erfarenheter om prova 
de program etc. 

Kontakt med . CAD -gruppen 
kan man få per tel 08 -236520/ 
1801 . 

Kanadensiska IC 
kommer till Sverige 
Ståhlberg & Nilsson AB, Älvsjö, 
har utsetts till svensk represen -
tant för det kanadensiska elektro 
nikföretaget Microsystems Inter
national Ltd, (MIL). 

M IL är ett fristående företag till 
65% ägt av Kanadas största elek
triska företag, Northern Electric . 
Aktiekapitalet är 100000000 dol 
lar. 

Microsystems International till 
verkar främst linjära operations 
förstärkare, MOS-kretsar, zener 
dioder samt tjock- och tunnfilm 
kretsar. 

Vad beträffar operationsför
stärkarna satsar man företrädesvis 
på de mest populära typerna 709, 
741,747, 748, m fl. Inom MOS -

området har man samarbetsavtal 
med amerikanska Intel. Man an 
vänder silicon-gate-tekniken och 
tillverkar Intel-utvecklade kretsar. 
Även skräddarsydd MOS- LSI 
finns med på programmet och 'det 
är ett område som även skandina 
viska marknaden kan dra nytta av. 
I London har M I L stationerat en 
applikationsingenjör som skall 
handlägga MOS- LSI-frågor. 

På M I Ls hybridsektion har .man 
utvecklat keramik som utan gla 
seri ng har en ytfi nhet av 1 ,5..:. 3 
~m. Därför kan man lägga kon 
densatorbrickorna direkt på kera 
miken. Tantalteknik används. 

Hos MIL satsar man hårt på 
tillverkning och försäljning av in
tegrerade kretsar i brickform, ut
förqa i Beam-Iead-teknik. 

Ståhlberg & Nilsson har redan 
från början lagt upp lager i Älvsjö 
på samtliga Mils standardkom 
ponenter. Telefonnumret till 
agenten är 08 -472980. 

Helge Nordin Kurt Savetun 

THs Elektronik 
Ingenjör Helge Nordin, tidigare 
hos firma Johan Lagercrantz, har 
anställts hos THs Elektronik i 
Spånga för att utveckla försälj 
ningen av företagets profes
sionella komponenter. 

-Nordisk Elektronik 
byter datoragentur 
Nordisk Eiektronik AB har utsetts 
till representant för Interdata I nc 
i Sverige och Danmark. 

Interdata tillverkar minidatorer 
och datakommunikationssystem. 
Typiska tillämpningsområden för 
deras minidatorer är bland annat 
industriella test- och styrsystem, 
datainsamling och analys samt 
inom forskning och utbildning. 

Datakommunikationssystemen, 
vilka är byggda kring samma mi 
nidatorer, används för koncentra 
tion av digital information vid 
dataöverföring mellan fjärrtermi 
naler och centrala datorer eller 
terminaldatorer. 

Semi kron får 
produktingenjör 
Till produktingenjör och ansvarig 
för tekniska frågor inom Semi kron 
Nordiska AB har utsetts Ingenjör 
Lars Åberg . Han har t idigare varit 
verksam med standardiserings
och komponentfrågor inom Aseas 
strömriktaravdel ning. 

Ny marknadschef 
för Siemens-datoref 
Dr Ulrich Kleine-Brockhoff har 
utsetts t ill marknadschef vid 
Siemens ABs dataavdelning. Han 
var förut chef för Siemens AGs 
dataavdelning i Dusseldorf. 

Dr Kleine- Brockhoffs arbets 
uppgifter blir att leda marknads
föringen av Siemens datorer i 
Sverige, i fö rsta hand Siemens 
System 4004. 

Motorola 
Semiconductor 
Ingenjör Kurt Savetun, Motorola 
Semiconductor AB, har övertagit 
ansvaret för säljkontakter med 
företagets distributörer i Skandi " 
navien och Finland. 

Ulrich Kleine- Brockhoff 

Skandinaviska dator
order på 20 milj kr 
till Saab-Scania 
Från den skandinaviska markna 
den har Datasektorn vid Saab
.Scania fått beställningar på me
delstora datasystem för över 20 
milj kr. Totalt gäller det fem system 
av typerna Datasaab D22/D220. 
Två levereras till Norge, två till 
Sverige och ett till Finland. 

Finlands största stålindustri 
Rautaruukki Oy har beställt en 
Datasaab D22 för stålverket i 
Brahestad. Datorn sätts in· i pla 
nering och styrning av produk
tionen i valsverket. Anläggningen 
är förberedd för framtida anslut
ning med terminaler. Leverans i 
oktober 1971 . 

De norska beställningarna om
fattar två Datasaab D220-system. 
Det ena levereras till Forlagscen 
tralen l/ S i Oslo, som är en distri 
butionscentral för två stora norska 
bokförlag. Det andra systemet 
levereras till Forenede Margarin 
fabrikker A/ S, Oslo. Även här in 
går distribution som en stor ar
betsuppgift liksom lagerstyrning. 
I den senare beställningen ingår 
det av Saab-Sca nia utvecklade 
lagerstyrnings- och optimerings 
systemet Lagom. 

Östergötlands läns landsting 
har beställt en Datasaab D22, 
vilken kommer att användas av 

inrikesnytt 
den nya Högskolan i Linköping 
och Landstinget. För Högskolans 
del är den avsedd som universi 
tetsdator för utbildning och forsk
ning för de olika fakulteterna. 
Landstinget avser använda an 
läggningen i ett dataintegrerat 
system för sjukvårdsregionen. 

Den andra svenska beställ 
ningen har gjorts av AB Dataor
ganisation i Stockholm. Företa 
get som bedriver servicebyråverk
samhet främst på den administra
tiva sidan, har för leverans i april 
1971 beställt en Datasaab D22M. 

Komponentbolaget 
får mikrovågagentur 
Stenhardt Komponentbolag AB 
har nyligen till sig knutit Adding 
ton Laboratories i Kalifornien vil 
k~t har specialiserat sig på varak 
toravstämda oscillatorer inom 
området 20 MHz - Ku -bandet. 
Oscillatorerna kännetecknas av 
stor bandbredd och hög avstäm 
ningshastighet. 

Teli får ny chef 
Direktör Nils 
Thuring har från 
årsskiftet ut
nämnts till verk 
stadsdirektör och 
chef för Teli (Te 
leverkets Indu 
striavdelningoch 
televerkstäderna 
i Nynäshamn 
Sundsvall och Nils Thuring 
Vänersborg) . 
Direktör Thuring efterträder verk 
stadsdirektör Arne Angerby som 
avgick med pension i och med 
utgången av 1970. Nils Thuring 
har sedan 1951 varit verksåm 
inom Elektrolux-koncernen. 

Ultra Electronics 
flyttar 
Ultra Electronics Sweden AB har 
flyttat. Den nya postadressen är: 
Box 350, 17203 Sundbyberg 3, 
och gatuadressen är Humblega -

• tan 22. Telefonnumret är 08-
290255. Telexanropet samma 
som fidigare, nämligen 17154 
UESAB S. 

Från Standard 
till Stansaab 
Det nybildade företaget Stansaab 
Elektronik AB som började ' sin 
verksamhet vid årsskiftet har ut 
sett civ ing Ingvar Darbäck till 
marknadsföringsdirektör. Han var 
tidigare kommersiell direktör hos 
Standard Radio & Telefon AB . 

Samtidigt har även teknisk di
rektör utsetts. Civilingenjör Stig 
Martin Eriksson, tidigare chef för 
SRTs datasektor, kommer att an 
svara för den tekniska driften . 
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När det gäller TRYCKTA KRE SAR 

DO 

o o o o o 
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Snabba leveranser: Planering Tillverkning 

AB KRETS~\ CON ULT 
PONTONJARGA T AN 2 11222 STOCKHOLM 

Foto i skala 1:1 

TEFLON~koaxialkabel 
tillverkad enl MIL-e-17D eller specialutförande. 

Koaxialkablar med Teflon-isolation tillåter höga be
lastningar och har utomordentliga högfrekvensegen
skaper. Isolationen motstår kemikalier, oljor och ultra
violett strålning. Genom den höga temperaturbestän
digheten motstår dessa kablar t ex värmen från en 
lödkolv. 

Sänd in kupongen så får ni veta me om Habias många 
typer av koaxialkablar. 

® Registered Trade Mark, DU PONT 
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----- --Sänd mig information om koaxi kabel med 
Teflon-isolation. 

Namn ................. ........ , ......... ...... .. .................... . 

Adress .................................. , .. . 

-----Informationstjänst 11 
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DDBB I. on 
IOS DIAS 

Q. 

Q. 

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

SN7491 A 8-bit serie 

SN74L91 8-bit serie 

SN 7494 4-bit parallell in/serie ut 

SN 74L95 4-bit vänster/ höger 

SN 7495 4-bit v·änster /höger 

SN 7496 S-bit parallell in/ parallell ut 

SN 74L98 4-oit dataselektor/ register 

SN 74L99 4-bit vänster/ höger 

SN 74164 R-bit serie in/ parallell ut 

SN 74165 8-bit parallell in/ serie ut 

SN 74166 8-bit synkron parallell in 

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

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

~I:: <>-------_l.....) 

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

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

INNOVERAR - PRODUCERAR - DOMINERAR 
Informationstjänst '.2 

ELEKTRONIK 2-1971 17 



100MHz 
Universalräknare för 4090: 

SM" 201 mäter - räknar: 

Frekvens. period. periodgenomsnitt • pos- och negativ 
• tidintervall • frekvenskvot. 

Sifferpresentationen är försedd med minnesfunktion. 

Frekvensmätning 

Område 
Grindtider 
Max känslighet 
Inimp~dans 

Tidmätning 

Område 
Tidenhet 
Period mätning 

2 Hz-100 MHz 
0,1 ms-10 s i sex steg 

10 mV (kont variabel 10 mV-10 V) 
1 Mohm/20 pF 

max 106 s 
1 11-5-100 ms 

max 106 s 

Tidbas 

Kristalloscillator 
Noggrannhet 

Kontakta oss för ytterliga 
information' och datablad 
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ELECTRIC&MUSICAL INDUSTRIES LTD 
SANDHAMNSGATAN 39· BOX 27053 · 10251 STOCKHOLM 27· 

Informationstjänst 13 

2 MHz 
1 X 10 - 6 



IGELKOTTEN 
R VÅRTVARUMÄRKE, 

OCH IBLAND TYCKER VI 
F~KTISKT ATT DE BJNG

KÄRNETRANSFORMATORER 
SOM VI TILLVERKAR SER UT 
SOM IGELKOTTAR. ÖVRIGA 
EGENSKAPER HOS VÅRA 
TRANSFORMATORER ÄR 
LÅG VIKT, LITET FORMAT, 

RINGA STÖRFÄLT OCH 
SMÅ FÖRLUSTER 



<f tt ab Ianbets älbsta (öret g 

inom elektronikbranscben 

o år 
1921 2Y2 1971 

SATT Elektronik AB 
BOX32006 • 12611 STOCKHOLM 32 • TEL08/ 81010 

Ett företag i AEG koncernen 



Sydkorea 
-en elektronikindustri i vardande 

Den sydkoreanska industrin har 
byggts upp under 60-talet. Elektro
nikindustrin har'blivit en av landets 
mest betydelsefulla industrigrenar 
bl a på grund av sällsynt lokalise
ringsvänliga bestämmelser för ut
ländska företag. Halvledarföreta
gen är klart dominerande. 

UDK 621.37/.39 (5/9) 
O O Den snabba ekonomiska utvecklingen i 
Sydkorea under I 960-talet saknar troligen 
motstycke i världen . Trots att landet saknar 
värdefulla naturtillgångar och trots efterverk
ningarna från kriget har Korea under föregå
ende decennium utvecklats från en ren agrar
stat till en verklig industristat. 

Under perioden 1960-1969 ökade Syd ko
reas bruttonationalprodukt årligen med drygt 
åtta procent. Detta innebär att den procentu~ 
ella tillväxten skedde snabbare i Sydkorea än i 
Japan under perioden ifråga. 

Sydkoreas export har ökat årligen med om
kring 40 % sedan 1962. Ar 1965 uppgick expor
ten till 185 miljoner dollar och år 1969 hade 
den ökat till drygt 700 miljoner dollar. För å r 
1970 hade man som målsättning att man skul
le exportera för en miljard dollar. Målet är att 
öka exporten till tre och en halv miljard dollar 
år 1976. 

Exporten från Sydkorea bestod år 1961 till 
22 % av förädlade produkter. Ar 1969 hade an
delen ökat till 79 %. De viktigaste produkterna 
är plywood, peruker, textilvaror, fisk , elektro
nikkomponenter, transistorbestyckade radio
apparater samt gummiskor. 

Sydkoreas export går främst till USA, Ja
pan och Hongkong. Exporten till Europa är 
ännu så länge ganska liten : Ar 1969 uppgick 
den till knappt 60 miljoner dollar. De vikti
gaste europeiska marknaderna är Västtysk
Iand, Storbritannien, Nederländerna, Sverige 
och Italien. 

En av målsättningarha för 1970 har varit att 
Sydkorea skulle öka sin export till Europa till 
100 miljoner dollar. Den största satsningen 
skulle göras i Västtyskiand , vars import från 
Sydkorea beräknats till 30 miljoner dollar. 
Den svenska importen av sydkoreanska varor 
uppskattades till 18 miljoner dollar. Målsätt
ningen för Europas del förefaller emellertid ha 
varit väl ambitiös. Under de första sex måna
derna uppgick nämligen exporten endast till 
41,9 miljoner dollar. 

TOTAL EXPORT 
Miljoner dollar 
500~-------------------=~--~~T-=.~-----' 

D Exporten av 
elektronikprodukter 

400~--------------------~lr0~gr--ftm~~%1----~ 
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300 t-----------------t't' 
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255 
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Samtidigt som exporten har ökat starkt un
der 6O-talet har även importen ökat. Den upp
gick 1969 till drygt 1,8 miljarder dollar och be
stod huvudsakligen av råvaror till industrin 

1967 1968 1969 

samt utrustningar för denna. USA och Japan 
svarade för 70 % av hela den sydkoreanska im- ~ 
porten. , 

Sydkorea erhöll år 1960 ekonomiskt bistånd 
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ANALOGA 
VÄRDEN 

Datorsystem för övervakning 
avelkraftanläggningar 
ASEAs banbrytande insatser och mångåriga 
e'rfarenhet av generering och distribution av 
elkraft är allmänt kända, 
ASEA är nu även en av Skandinaviens ledande 
leverantörer av processdatorsystem och kan 
erbjuda datorsystem speciellt anpassade för 
övervakning avelkraftanläggningar. 
Örebro Stads Industriverk är en av de många 
som inköpt ett processdatorsystem från ASEA. 
Datorsystemet i Örebro skall, via fjärrkontroll
utrustningar av typ SINDAC 700, övervaka sta
dens 40 kV-nät och samtliga 40110 kV fördel
ningsstationer. 
Presentation av drifttillståndet i 40 kV-nätet sker 
med datorstyrda indikeringslampor i en mosaik
tavla, 
Drifttillståndet i en fördelningsstation presen-

Kontakta oss för närmare information om 
processdatorsystem för övervakning av 
el kraftanläggningar, 

teras, på begäran av ope 
skrift i form av ett stationssch 
Manövrer utförs från en Id.L'U'>"'U'> ansluten till 
datorn. Med knappsatsen utväljs även mätvär
den för presentation på siffertabl r. Inträffade 
händelser, t.ex. objektlägesför 
gränsvärdesöverskridanden, 
Protokoll över rådande belastninrol"v",h 

skrivs ut på begäran av ope 
Datorsystemet ger i ovanstående fall , till kost
nader jämförbara med priset för konventio
nellt system, bl.a. följande fördel 

• reducerat utrymmesbehov för 

• enklare anpa~sning vid framtid 
• bättre övervakning trots mi manuell 

insats 

ASEA 
Avdeln ingen för d"t", .. ,,,,,,t,, 

och processtyrning, 



KOREAS TILLVERKNING AV ELEKTRONIKPRODUKTER ... . 
FORDELAD PA OLl KA PRODUKTOMRADEN 

Halvledare 
40% 

Högtalare 0,35 % 

DEN KOREANSKA ELEKTRONIKEXPORTENS FÖRDELNING 
• • • 

PA OLIKA PRODUKTOMRADEN AR 1969 

Halvledare 
66,2% 

Diverse produkter 1,5 % 
Högtalare 0,5 % 

från USA på drygt 245 miljoner dollar. Detta 
har sedan dess sjunkit och uppgick 1969 till 
drygt 90 miljoner dollar. 

Den ekonomiska utvecklingen har alltså 
gått mycket snabbt men landets befolknings
struktur har inte förändrats i nämnvärd grad. 
På en areal, som uppgår till knappt en fjärde
del av Sveriges, lever 33 miljoner människor. 

Den sydkoreanska industrin var tidigare 
koncentrerad till ett fåtal specialområden. 
Man tillverkade huvudsakligen textil- och pi y
woodprodukter. Myndigheterna har emeller
tid insett att landet måste satsa på nya industri
grenar om man skall kunna bibehålla den höga 
ekonomiska tillväxttakten och göra sig gällan
de på den internationella marknaden. De in
dustrier som man i första hand nu investerar i 
är den petrokemiska industrin, elektronikin
dustrin, järn- och stålindustrin samt perukin
dustrin. 

Den koreanska industrin visar redan nu 
tecken på att utvecklas på samma sätt som 
den japan~ka gjorde i början av sin högkon
junktur. Detta har bl a medfört att koreanerna 
na har börjat betrakta sig som potentiella 
"andra-japaner". För att nå detta mål måste 
de dock lösa flera problem, som uppstått just 
på grund av den snabba ekonomiska utveck
lingen. Ett av de allvarligaste är bristen på ut
ländsk valuta. Myndigheterna har därför vid
tagit en rad åtgärder för att locka utländskt 
kapital till landet. Så instiftades år 1960 en lag 
till skydd för utländska investeringar. Denna 
lag modifierades år 1966 på grundval av de 
erfarenheter man gjort sedan den instiftades. 

Lagen för uppmuntran av utländska investe
ringar innebär bl a följande : 

• Utländska investerare erlägger under de 
första fem åren varken inkomst-, bolags
eller egendomsskatt. Under de därpå föl
jande tre åren beskattas de utländska före
tagen med 50 % av de generella skattesat
serna. Utländsk personal anställd vid ut
landsägda industrier är helt befriade från 
inkomstskatt för all framtid . 

• Företagen har rätt att obegränsat föra ut 
sina vinster till hemland~t. 

• Alla slags företag är öppna för utländska 
investeringar. Aktierna i ett företag kan 
ägas till 100% av utlänningar. 

• Råmaterial till produkter, som förädlas och 
exporteras, får importeras tullfritt. 

• Myndigheterna garanterar att de utländska 
investerarnas egendom inte kommer att 
förstatligas. 

Förutom ovannämnda fördelar erbjuder Syd- ....... 
korea de utländska företagarna god tillgång på l1li"""" 

Tab 1. Utvecklingen av Sydkoreas elektronik 
produktion. 
---.----------------------------+ 

Ar Produk
tionsvärde 
(miljoner 
dollar) 

1966 13 
1967 16 
1968 35 
1969 70 

Proc värde Till
rel föregå - växt-
ende år takt 

350 
123 
215 
200 

(%) 

100 
123 
269 
538 
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billig arbetskraft. Detta samt de ovan omtala
de förmånerna har medfört att över tvåhund r;1 
utländska företag har etablerat sig i landet sc
dan början av 1960-talet. De flesta av dessa 
företag kommer från USA - över åttio 
stycken - men många är japanska, sextioåtta 
stycken. Koreanskägda företag utomlands har 
upprättat 37 nya företag i hemlandet. Övriga 
företag har sina moderbolag i bl a Nederlän
derna, VästtyskIand, Panama och Hongkong. 

De utländska företagen företräder många 
skilda industrigrenar. Den gren, som är mest 
attraktiv från investeringssynpunkt, är dock 
elektronikindustrin. Andra populära investe
ringssektorer är textilindustrin, den petroke
miska industrin samt industrierna för tillverk
ning av verktyg och maskindelar. De utländ
ska företagarna satsar alltså i första hand på 
de områden, som kräver god tillgång på arbets
kraft. 

ELEKTRONIKINDUSTRIN HAR PÄ 
ETT HALVT DECENNIUM BLIVIT 
EN NYCKELINDUSTRI 
Utvecklingen av den sydkoreanska elektronik
industrin har gått oerhört snabbt. För fem å r 
sedan existerade den knappast, idag är den en 
av nyckelindustrierna i landet, vilket belyses 
av lab l. 

Ar 1966 tillverkades elektronikprodukter till 
ett värde av 13 miljoner dolIar. Ar 1969 var 
produktionsvärdet 70 miljoner dollar. Detta 
innebär en genomsnittlig årlig produktions
ökning på 115 %. 

Större delen av elektronikproduktionen år 
1969 utgjordes av halvledarkomponenter. 
Dessa svarade nämligen för 40 % av den totala 
tillverkningen . Produktionen av hemelektro
nikprodukter uppgick till ca 14 % medan till
verkningen av elektronikprodukter för indu
striellt bruk samt komponenter för datorin
dustrin uppgick till 8,5 % respektive 6,7 %. 

Ä ven exporten av elektronikprodukter har 
följt den allmänna utvecklingstendensen i Syd
korea. Ar 1966, då tillverkningen av elektro
nikprodukter just påbörjats, uppgick exporten 
till 3,5 miJjoner dollar. Andelen av den totala 
exporten var då 0,9 %. Ar 1968 hade exporten 
ökat till drygt 19 miljoner dollar och 1969 till 
knappt 42 miljoner dollar. Andelen av den 
totala exporten var sistnämnda år knappt 6 %. 

Den snabba ökningen av exporten av elek
tronikprodukter kommer dock troligen inte 
att fortsätta i samma höga takt som under pe
rioden 1965-1969. Den genomsnittliga årliga 
ökningen var då 120 %. Under de första sex 
månaderna 1970 exporterade Sydkorea elek
tronikprodukter för 22 miljoner dollar. Ök
ningen var 56 % jämfört med motsvarande pe
riod föregående år. Den totala exporten av 
elektronikprodukter för år 1970 har uppskat
tats till omkring 62 miljoner dollar. Den offi
ciella målsättningen var emellertid 90 miljoner 
dollar. 

Sextiosex procent av den totala exporten av 
elektronikprodukter utgjordes av halvledare. 
Hemelektronikprodukternas andel var 17 % 
medan komponenterna för datorindustrin 
svarade för en andel på drygt II %. Exporten 
av elektronikprodukter för industriellt bruk 
var mycket liten, endast 0,2 % av den totala. 

Elektronikmarknaden i USA är den ojäm
förligt största avnämaren av sydkoreanska 
elektronikprodukter. A v Sydkoreas totala ex
port av dessa produkter gick t ex år 1969 
76,5 % till detta land . Andra viktiga marknader 
är Hongkong (15 %) och Japan (3,1 %). 

UPPSVING GENOM UTLÄNDSKT 
KAPITAL 
Elektronikindustrins starka expansion i Syd
korea beror i hög grad på att den är den indu
strigren, som dragit till sig största delen av de 
utländska investeringarna. Framför allt är 
det den goda tillgången på billig arbetskraft 
som lockat de utländska elektronikföretagen 
att etablera sig i landet. Givetvis spelar också 
det sydkoreanska etableringsstödet en stor roll. 
Den starka efterfrågan på elektronikproduk
ter på världsmarknaden är också en mycket 
viktig faktor , eftersom tillverkningen i Syd
korea är i hög grad inriktad på export. De ut
ländska företagen får ju, som tidigare nämnts, 
tullfritt importera råmaterialet till de produk
ter, som tillverkas för export. 

De största investeringarna har gjorts av de 
amerikanska och japanska elektroniktillver
karna. Enbart amerikanarna svarade för över 
30 % av det totala investeringsbeloppet på 
drygt 40 miljoner dollar, vilket innebär att de 
satsat drygt 12 miljoner dollar i den sydkore-

anska elektronikindustrin. 
Det är främst de stora amerikanska elektro

nikföretagen - Motorola, Signetics, Fairchild 
och ControI Data Corp - som upprättat hel
ägda dotterföretag i Sydkorea, se lab 2. De tre 
förstnämnda f6retagen tillverkar halvledare i 
sina sydkoreanska fabriker, vilket förklarar 
den starka produktionsövervikten för denna 
kategori av elektronikprodukter. ControI 
Datas sydkoreanska dotterföretag tillverkar 
minnestilJ behör. 

Japanerna har trätt in som delägare i flera 
sydkoreanska elektronikföretag. I delägarska
pet ingår olika former av avtal om tekniskt 
samarbete. Detta innebär i praktiken att syd
koreanerna får tillgång till japanernas tekniska 
kunnande, medan de senare drar fördel av den 
billiga arbetskraften. Bland de företag som 
upprättat nya fabriker tillsammans med kore
anerna, kan nämnas Sanyo, som tillverkar 
450000 radiomottagare och 300 000 TV
mottagare per år i den sydkoreanska fabriken, 
samt Toshiba, som tillverkar halvledare. 

Över 150 av de sydkoreanska elektronikfö
retagen är koreanskägda. De flesta av dem är 
mindre företag med produktionen huvudsak
ligen inriktad på halvledare. Den inhemska, 
här liktydigt med den koranskägda, elektro- ~ 
nikindustrin tillverkar dock även hemelektro- ~ 
nikprodukter som transistor bestyckade radio-

KOREAS EXPORT AV ELEKTRONIKPRODUKTER 
•• o 

TI LL OLl KA LANDER AR 1969 

Hongkong 
15 % 
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Stockholms nya mäss- och 
Nu har AB S:t Eriks-Mässan flyttat 

från Storängsbotten till Älvsjö. Äntligen har 
Stockholm fått ett centrum av internationella mått 
för både mässor och kongresser. 

De nya byggnaderna i Älvsjö utgör en sprakande 
färgklick i landskapet. Exteriören går helt i orange. 
På området finns två utställningshallar. Den stora är 
280 m lång, 84 m bred och hög nog att rymma ett femvåningshus. 
För utställarna är väl sörjt. Med 30 komplett utrustade . 
kontorsrum i ett långt galleri. 

Den 20 mars invigs det nya mässområdet med utställningen 
"Ohoj" (bl.a. med "Allt för sjön"). 

1971 
Mars 
Sept / okt 
Oktober 

1972 
April 
Sept / okt 
Oktober 

Samtidigt öppnas även kongressanläggningen. Den kan på en gång 
ta emot 1.350 deltagare. De olika salarna rymmer från 900 
till 40 personer. Utrustningen är toppmodern med bl.a. 
simultantolkning och AV-anläggningar. Utställningshallarna 
kommer även att utnyttj.as för storkongresser. Därfinns . 
plats för mer än 10.000 deltagare. 

Mässområdets restauranger och Sj!rveringar kan samtidigt ta emot 
1.1 00 gäster. 

Utställningar som kommer: 

Invigningsutställning 
Stockholms Tekniska Mässa * 
DATA-Kontor 71 ':' 

VVS-Mässan * 
IM 72 (Instrument och mätteknik) '" 

Sjukhus 73 * (prel) 
9:e Internationella Biokemi
kongressen * 
KONTOR-Data 73 * 
Stockholms Tekniska Mässa * 

Stockholms Tekniska Mässa * *) IJt,stallnml! med större konferens 

10680 Stockholm 
Tel. 08/99 01 00 



apparater, TV-mottagare samt passiva kom
ponenter. 

De inhemska elektronikföretagen har i allt 
större utsträckning inriktat sig på hemma
marknaden. Den främsta orsaken till detta är 
att dessa företag inte kan delta i priskonkur
rensen på världsmarknaden på grund av att 
deras omkostnader är för höga. De beskattas 
nämligen till fullo. Större delen av de råvaror, 
som de importerar för tillverkningen, måste de 
betala tull på. Deras produkter måste även gå 
igenom längre led i tillverkningskedjan än de 
utlandsägda elektronikföretagen. Detta med
för högre produktionskostnader för de inhem
ska tillverkarna. 

För att förmå de inhemska elektroniktill
verkarna att i högre grad sats på export, har de 
sydkoreanska myndigheterna återupplivat 
"the link dollar system". Detta innebär att 
varje företag, som kan visa upp en femtiopro
centig ökning av vinsten av exporten, får tull
fritt importera råvaror till ett belopp som står 
i relation till vinsten på de exporterade varor
na. 

De inhemska elektronikföretagen står nu 
inför problemet att utvidga exportmarknader
na. Samtidigt måste de se till att de inte blir 
alltför beroende av den amerikanska markna
den för elektronikprodukter. De större före
tagen inom denna bransch har därför börjat se 
sig om efter nya marknader i Sydamerika och 
Afrika. 

De mindre elektronikföretagen i Sydkorea 
anser att myndigheterna i landet skall stödja 
tillverkningen av elektronikprodukter genom 
att t ex bevilja fabrikanterna tullfri import av 
råvaror. Man har även föreslagit att de mindre 
elektronikföretagen skulle få utveckla en TV
mottagare för hemmamarknaden. Genom att 
undanta denna TV-mottagare" från varuskatt 
skulle myndigheterna kunna medverka till att 
den fick ett lågt pris. Effekten av detta skulle 
bli en ökad försäljning av TV-mottagare. Det
ta i sin tur skulle medföra högre avsättnings
möjligheter för fabrikanterna längre bak i 
produktionsledet. Ar 1968 uppgick försälj 
ningen av TV-mottagare på hemmamarkna
den till 50000 enheter. 1969 ökade den till 
70000. 

Som ett led i försöken att utvidga markna
den för sina produkter ordnade tjugotvå syd
koreanska elektronikföretag tillsammans en 
utställning på den internationella mässan Ja
pan Electronics Show förra året. Besökare på 
utställningen lämnades inte i tvivelsmål om 
att den sydkoreanska målsättningen för del
tagandet var att förutom att sälja sina produk
ter söka dra utländskt kapital till landet. 

De utländska elektronikföretag som önskar 
investera i nya fabriker i Sydkorea kan kost
nadsfritt erhålla information och hjälp 'av 
The Korean Electronics Industry Promotion 
Division, KEIPO. Denna organisation, som 
erhåller finan~iellt · stöd från myndigheterna, 
lämnar anvisningar på hur man upprättar fö
retag i.Sydkorea, ger information om den syd
koreanska elektronikindustrin samt uppgift 
om de förmåner som utländska företag kan 
erhålla vid etablering i landet. KEIPO bygger 
dessutom fabrikslokaler och -områden samt 
lämnar råd om lämpliga investeringsmetoder:. 

Tab 2. De största USA-ägda elektronikföretagen i Sydkorea. 

Företag Produkter 

Fairchild Camera 
Instrument Corp Transistorer 

Signetics Corp Integrerade 
(Corning Glass) kretsar 

Motorola Korea Inc Transistorer 
Integrerade 
kretsar 

Controi Data Minnestillbehör 
Korea Ltd 

Applied Magnetics 
Korea Ltd Magnethuvuden 

International Micro- Integrerade 
Electronics Co Ltd kretsar 

Totalt 

SYDKOREA SATSAR 'pA EXPORT
INDUSTRIN UNDER 70-TALET 
Sydkorea är ett land som måste satsa på sin 
export för att överleva eftersom den ameri
kanska hjälpen sannolikt kommer att minska 
kraftigt och då lanoet inte har några naturtill
gångar. l den tredje femårsplanen , som gäller 
för perioden 1971-1975, satsar man därför 
främst på exportindustrin. Målsättningen är 
att man år 1976 skall exportera produkter till 
ett värde av 3,5 miljarder dollar. Pör år 1970 
räknar man med en export på 1,35 miljarder 
dollar. 

Ett allvarligt hot mot de sydkoreanska pla
nerna är emellertid den tilltagande protektio
nismen i USA. Det av den amerikanska kon
gressen antagna lagförslaget om en begräns
ning av importen av textilvaror kommer att 
resultera i en minskad export på ornkring 100 
miljoner dollar om inte Sydkorea undantas 
från bestämmelserna. 

Amerikanska truppbortdragningar 
vållar problem 
De två amerikanska divisioner, som haft som 
uppgift att bevaka stilleståndslinjen mellan 
Nord- och Sydkorea under de senaste 18 åren, 
kommer att dras tillbaka inom de närmast 
kommande åren. Nästan samtidigt kommer 
troligen de koreanska trupperna i Vietnam, 
som bekostas av USA, att sändas tillbaka 
hem på grund av amerikanernas nedtrapp
ning av kriget där. Eftersom såväl de ameri
kanska divisionerna som de koreanska trup
perna varit mycket goda inkomstkällor för 
sydkoreanerna kommer bortdragningen att 
vålla problem. Enligt beräkningar kommer 
Sydkorea att förlora ca 150 miljoner dollar 
per år på bortdragningarna av trupperna. 

För att kompensera de ekonomiska förlus
terna av truppbortdragningarna satsar Syd
korea i ännu högre grad än tidigare på expor-

Investerat Export Målsättning 
kapital år 1969 för 1970 års 

export 
(Miljoner (Miljoner (Miljoner 
dollar) dollar) dollar) 

0,89 5,82 7,50 

1,47 5.16 6,58 

7,54 12,32 15,83 

0.10 4,12 2,24 

0,67 0,66 0,73 

0,56 3,10 9,90 

11,83 31,78 42,78 

ten. Man räknar med att år 1976 ha nått en 
sådan nivå på denna att ökningen av export
inkomsterna skulle kunna kompensera bort
fallet av truppinkomsterna. Sydkoreanerna 
har därför föreslagit amerikanerna att dessa 
skall vänta med att dra bort sina divisioner 
från Sydkorea till 1976. Amerikanerna vill 
dock inte gå med på detta. 

Den tredje femårsplanen gynnsam 
för utländska investerare 
Sydkorea kommer även i fortsättningen med 
all sannolikhet att erhålla militär och ekono
misk hjälp från USA. Förutsättningen härför 
är dock att den sydkoreanska politiken går i 
samma fotspår som tidigare. 

De privata amerikanska investeringarna, 
som även garanterats av myndigheterna i 
USA, beräknas alltså fortsätta. Man räknar 
med att kapitalet främst kommer att satsas i 
den petrokemiska industrin och elektronik
industrin. 

Japans betydelse för den sydkoreanska eko
nomin. kommer sannolikt att öka i framtiden . 
Japanerna har nämligen börjat bli alltmer be
roende av den billiga sydkoreanska arbets
kraften och investerar därför i en rad korean
ska industrier. 

Satsa nu på elektroniktillverkning 
i Sydkorea . 
Den sydkoreanska ekonomin har under den 
gångna femårsperioden kännetecknats aven 
kraftig satsning på exportindustrin. Ett av de 
områden som prioriterats genom en rad för
måner är elektronikindustrin. Denna industri 
satsar Sydkorea på även under den femårspe
riod som just inletts. Många tecken tyder dock 
på att när denna period gått till ända år 1975 
kommer den sydkoreanska politiken att bli 
mera restriktiv. Därför bör satsningarna inom 
elektronikindustrin göras under de kommande 
fem åren. ( Be) 
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19 mm Film 
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5 nya lågpris trimmrar 

HÄR GER VI ER NÅGRA FÖRHANDSDATA pA DESSA TRIMRAR: 

NI KAN VÄLJA MELLAN 4 ST 19MM TYPER SOM ERBJUDER ER 
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lo.n-2MA. 

SE DESSA NYA TYPER SAMT DALE~S KOMPLETTA PROGRAM AV 
MILITÄRA~ INDUSTRIELLA~ TRÄDLINDADE OCH FILMTYPER 
pA KOMPONENTUTSTÄLLNINGEN U.S. TRADE CENTER. 

o 'F 
VI SES PA KOMPONENT-UTSTALLNINGEN 

TEI1 

DALE VISAR ÄV N DESSA POPULÄRA 
TYPER - MED A TRAKTlVA PRISER! 

RS Siliconöverdragnq ePOXYingjut~a/ 
Löginduktiva type finnes. 
0-10W. O'1J1.-2~3K4' 0,5-51. 

G Som RS men lind de på BeD.2-/ 
RH 
HG 
PH 

kärna för hög ~f[.ekt storlek. ' 
H5W. 0,05-51-

Aluminiumkapslad för montage 
pil eller igenom c ssie 7,5-
250W. 0,05-5/. . ~ 1n -273KA. 
Låginduktivo type

1 

finnes . 

DEN 23-26 EBRUARI ! 
NORWAY DENMARK 
Elis A/S A. Fredslund Pedersen 
Skippergatan 32. Oslo l Finsensvej 39. Copenhagen F 
Tel : 42 19 JO Tel: GO (01 ·36) 9050 

Telex: 5052 
FINLAND 

TH S ELEKTROtlK 
BOX 2019, 16302 SpANGA 
Kontor och utställning: GRIBBYVi GEN 1 

ITT Standard Campanents 
Museokatu SA, Helsinki 10 
Tel: 44 06 21 Telex: 12·1450 nytt tel.nr: vx 08/7i

r
OOl90 



.. U.S. TRADE CENTER 
TH:s ELEKTRONIK ÄR SEDAN DEN 15.1.71 GENERALAGENT FÖR 

Burroughs Corporation ELECTRONIC COMPONENTS DIVISION 

•• .. •• •• o 

FORUTOM BURROUGHS VALKANDA NIXIE-ROR SA KOMMER 
VI ATT VISA EN DEL NYHETER AV VILKA VI VILL NÄMNA: 

PANAPLEX™ 8 -16 pos 

SELF· SCAN™ 16-256pos 

EN NY DISPLAY MED 9 SEGMENT FÖR 
VARJE SIFFRA. TOTALT KAN 
SIFFROR ERHÄLLAS. DE 9 KATOD
SEGMENTEN VISAR 0-9, +, -. ÄVEN 
DECIMALKOMMA ÄR INKLUDERAT. 
DISPLAYEN ÄR KONSTRUERAD FÖR ATT 
ARBETA I S.K. MULTIPLEXING. 
DETTA GÖR ATT MAN SPARAR IN 
ÅTSKILLIGA DRIVKRETSAR. DRIVNINGEN 
BYGGER PÅ KALLKATODPRINCIPEN MED 
EN GASURLADDNING. DISPLAYEN KAN 
ERHÄLLAS FRÄN 8 TILL 16 SIFFROR. 

16 POSITIONERS UTLÄSNING-SÅVÄL 
ALFANUMERISKT SOM NUMERISKT. MED 
ELLER UTAN MINNE. GASCELLERNA ÄR 
PLACERADE I MATRISFORM OM 5 x 7 
FöR VARJE TECKEN. 
VARJE TECKEN BESTÄMMES MED EN 
6-BiTARS KOD MED POSITIV LOGIK. 
ENHETENS STORLEK ÄR 1=216MM, 
H=51Mtv1, D=48Mtv1. 
SIIMT'_IGA ELEKTRONIKKRETSAR ÄR 
PLACERADE PÅ ETT PC-KORT PÅ BAK
SIDAN AV ENHETEN. 

VI DEMONSTRERAR ÄVEN BURROUGHS NYA DATATERMINAL 

VI SES PÄ KOMPONENT-UTSTÅLLNINGEN DEN 23- 26 FEBRUARI ! 

Informationstjänst 14 

TH:s ELEKTRONIK 
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Det är inte S~ o 

att få potcores l·· 

• -, 

TDK kan leverera alla förekommande typer av 

potcores, drosslar, toroidkärnor, minnesmatriser, magnetos 

element, cirkulatorer, hexalatorer, keramiska kondensa 

Sonab Marketing AB 
. Agenturavdelningen 

Fack, 17120 Solna. 
telefon 08-28 26 20 
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LKB Medical -
ett snabbexpanderande företag 
inom medicinelektroniken 

LKB Medical har ursprungligen 
byggts upp kring en enda produkt, 
den s k Engström-respiratorn men 
har sedan införlivandet med Incen
tive-gruppen blivit en viktig produ
cent inom de tre medicinsk-elek
troniska områdena anestesi, ultra
ljuddiagnostik och dialys. 

UDK 621.67/.69:61 :338.45 
D D LKB Medical var ursprungligen en del 
av Mivab Elektromedicinska AB, ett maskin
företag med bl a medicinsk elektronik på till
verkningsprogrammet. Mivab, som var ett 
relativt litet företag med begränsade resurser 
för forskning och utveckling, övertogs i slutet 
av 1966 av Incentive AB, som nu har 100 pro
cent av aktiestocken, och i samband härmed 
ändrades namnet till LKB Medical AB. 

En kraftig expansion följde på den nya 
ägarens satsning på produktutveckling och 
marknadsföring, och företagets omsättning 
fyrfaldigades från 1966 till 1970. 

I styrelsen för LKB Medical AB sitter för
utom ordföranden direktör Sven Malmström 
docenterna David Ingvar och Sam Nilsson, 
doktor Paul Herzog, professorerna Lars 
Leksell och Henry Wallman, direktör Sten 
Gustafsson samt verkställande direktören 
Carl-Olof Henrikson. 

LKB Medical har ca 70 an:ställda. Den fak
turerade försäljningen uppgick 1969 till drygt 
11 miljoner - en ökning från föregående år 
med 42 %. Under år 1970 beräknas försälj
ningen uppgå till något över 15 miljoner. 

Företaget har egna dotterbolag i USA, 

I 1 I 
Ekonomi Försäljning, F.'ir,söljning, 

omge 
Skondinavien marknader 

(S) (6) (11) 

vo 

I 

England och Schweiz. Samtliga är rena för
säljningsbolag utan egen tillverkning. 

LKB Medical har tre agenturer: 
• Japan Radio Corporation med främst 

ul traljud utrustningar 
• Space Labs med övervakningsutrustningar 
• Nycotron, som tillhör norska Incentive, 

med dialysutrustningar. 

GOD SERVICE ÄR VIKTIG 
Hos LKB Medical 'är man väl medveten om de 
problem icke tekniskt utbildad personal kan 
ha med den avancerade apparatur, som i dag 
erbjuds sjukhusen. För att underlätta handha
vande och skötsel och verkligen garantera 
maximalt utnyttjande av de dyra utrustningar
na, anser företaget det viktigt att tillhandahål
la en perfekt serviceorganisatiion. Man har en 
jourtelefon med gemensamt nummer för hela 
Sverige och dygnet runt-service. 

I servicen ingår även att ställa apparatur till 
sjukhusens förfogande vid tillfälliga belast
ningstoppar eller då investeringsmedel saknas. 
Detta sker genom s k hyresservice, som inne
bär att utrustning inklusive underhåll kan hy
ras till ett fast månadspris. 

LKB Medical lägger också vikt vid att ut
bilda den personal, som skall handha utrust
ningen. Denna utbildning sker bl a genom en 
omfattande kursverksamhet till vilken kunder 
kostnadsfritt få sända sin personal. Kursläng
den varierar mellan en och fem dagar och kur
ser anordnas två-tre gånger per månad. 

Man vill även försöka häva den brist på 
utbildningsmateriel som finns i dag. Förutom 
noggranna skötselanvisningar för apparaturen 
har man tagit fram programmerade, självin-

I I I 
Tillverkning Utveckling 

Konstruktion 
Forskning 

(20) (24) (1) 

Fig 1. Den principiella uppbyggnaden av LKB Medical. Drygt en tredjedel av persona
len är sysselsatt med utveckling, konstruktion och forskning. 

struerande läromedel i apparaternas handha
vande och skötsel. Detta arbete har gjorts i 
samarbete med Incentive lärosystem och peda
goger från bl a pedagogiska institutionen vid 
universitetet i Uppsala. För övrigt producerar 
man filmer, videotape och diabilder. 

Denna utbildningsverksamhet betraktas 
som en mycket viktig del av företagets upp
gifter, och nästa steg är att göra den tillgänglig 
för personalen vid utländska sjukhus. I okto
ber i år gavs t ex en kurs för tyska sjuksköter
skor. 

STOR SATSNING pA FORSKNING 
OCH UTVECKLING 
På./ig 1 ses den principiella uppbyggnaden av 
företaget. A v denna framgår att drygt en 
tredjedel av personalen är sysselsatt med ut
veckling, konstruktion och forskning, som till
sammans tar 14 procent av omsättningen. 

Tillverkningen bygger hos LKB Medical till 
stor del på utnyttjande av underleverantörer. 
Detta tillgår så att i en produkt ingående de
taljer' och enheter köps från specialföretag. 
Slutmontering och provning sker dock i egen 
regi, vilket man anser vara ett krav för att hög 
och jämn kvalitet skall hållas. 

90 PROCENT pA EXPORT 

En mycket stor del av LKB Medicals produk
tion exporteras, för närvarande mer än 90 pro
cent. De viktigaste marknaderna är Italien 
(med 14 procent av produktionen), USA (11 
procent), Frankrike (8 procent) och Spanien 
(6 procent). Ungefär 8 procent av produktio-
nen säljs inom Skandinavien. . 

VÄXANDE MARKNADSFÖRING 
Ett av problemen i ett litet företag är mark
nadsföringen. Det krävs en viss storlek hos ett 
företag för att detta skall kunna hålla sig med 
en fullt utbyggd försäljnings- och marknads
föringsavdelning både i Sverige och i utlandet. 
En fördel är om företaget som i detta fallet 
tillhör en koncern. Inom LKB Medicals led
ning inser man detta problem och försöker ut
vidga marknadsf6ringsavdelningen efterhand 

. som företaget växer. Filosofin är att täcka ' 
största möjliga marknad utan att ge efter på 
kravet på god service. • 
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U~L ANSLUTNINGSDON tör TK-KORT 
HYLS- och STIFTTAG 

Ultra Electronics (Components) Ltd. 

Duest Electronic Conne 
ANSLUTNINGSDON tör TIt'_lt'rU:'T 

HYLS-och STIFTTAG 

WARD BRODM~ 
~~ pS) .-~--

UNION, NEW JERSEY 

a subsidiary of Elastic Stop Nut Corporation of America 

HANDTÄNGER och 
TRYCKLUFTSDRIVNA 
HALVAUTOMATER tör 
KLÄMFÖRBINDNING 

BUCHANAN ELECTRICAL PRODUCTS LTD. 

~ • :ANDVERKTYG tör VIRNINGSFÖRBINDNINGAR 
•• ~ MEDBRINGARE och STYRHYLSOR 

OSTBY & BARTON CO. 

ANSLUTNINGSDON tör TK-KORT 
HYLS- och STIFTTAG 

CONTINENTAL CONNECTOR CORPORATION 

ULTRA ELECTRONICS SWEDEN AB 
Telefon 08/290255 Box350 17239Sundbyberg Telex17154 
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t.o.m. holländarna köper 

ett m företag 

Det låter nästan otroligt att Holland med en av världens 
s'törre elektronikindustrier behöver köpa kondensatorer 
utifrån. Men faktum är att en hel del holländska tekniker 
vill ha Rifa-kvalitet. 
T.ex. elektrolytkondensatorer - från subminiatyr typ 
PEG 112 till " computer" typ PEH 129. 
Kapacitansområde 1,uF till 100000 ,uFo 
Ca 35% av Rifas produktion går förresten på export -
till övriga Norden, till England, till Tyskland och Schweiz, 
bl.a. 
Svenska förbrukare av elektronik-komponEmter har 
komplett Rifa-service på hemmaplan. Med lager inom 
räckhåll, snabba leveranser och bekväm direktkontakt 
för rådfrågning. 

aktiva/passiva 

komponenter 
AKTIEBOLAGET RIFA 
Tel. 08/262600. Fack, 
16111 Bromma 11. 

Informationstjänst 17 
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POLY 
SKOP 

NU MED SVEPSTOPP 
p o l y S K O P III - svepmätutrustning för 0,1-1000 MHz 

från ROHDE & SCHWARZ är en universell 
svepmätplats för såväl smal - som bredbandsapplikationer 
för två- och fyrpolskretsar. 

Utrustningen som är heltransistoriserad består av presenta
tions- och svepgeneratordeL Generatorn har variabel $vep
hastighet såväl som svepstopp. Både svephastighet och 
sving kan inställas var för sig och oberoende av varandra . 
Detta möjliggör samtidig presentation aven bredbands
översikt och en smalbandssektor ur densamma. 

Presentationsdelen har möjlighet t ill samtidig avbildning i 
linjär och logaritmisk skala . För dokumentation finns ut
gång för xv-skrivare samt fotoförsats. 

Den inbyggda . markeringsgeneratorn levererar parallaxfria 
frekvensmätlinjer. Referenslinjeinsatsen i presentations
delen ger parallaxfria nivåmätlinjer. 

Vi sänder Er gärna applikations- och datablad . 

I I I I 

r~oriJM 'I 11\ 
1111 

I ~IIIP 1'-.....,.. ,. .~ FERIMER J&B ..... 

S n ö r m a k a r v. 35 B o x 56. 161 26 B r o m m a 1 T e I. 08180 25 40 ~C~ ~~~ .. 8itdl-
I I 

Informationstjänst 18 

34 ELEKTRONIK 2-1971 



EN UNG VD 
LKB Medicals VD, Carl-Olof Henrikson, är 
37 år och utexaminerad från KTH:s sektion 
för elektroteknik. Han kom från SRT till 
Incentive 1965 och utsågs till VD i LKB Medi
cal när detta inköptes 1966. Han betonar sär
skilt 

• vikten av utbildning av den personal, som 
skall sköta apparaturen på sjukhusen 

• behovet av lättskötta och driftsäkra ap
parater med ett minimum av kontroller. 

• betydelsen av ett väl utvecklat servicenät. 
• behovet av standardisering av apparatu

ren. 

ENGSTRÖM-RESPIRATORN 
SVARAR FÖR 60-'70 PROCENT 
AV FAKTURERINGEN 
Under 1950-talet, innan vaccmet ännu var 
upptäckt, var polio en fruktad och ej sällan 
förekommande sjukdom som bl a ledde till 
andningssvårigheter på grund av förlamningar 
i andningsmuskulaturen. Med lic Carl-Gun
nar Engström, som arbetade vid Epidemisjuk
nuset i Stockholm, studerade dessa problem 
samt möjligheten att med maskinella hjälp
medel åstadkomma adekvat ventilation av 
lungorna. Detta banbrytande forskningsarbe
te resulterade i en helt ny typ av respirator, den 
s k Engström-reSpiratorn. 

För att få denna respirator tillverkad och 
marknadsförd vände sig dr Engström till 
Mivab. I intimt samarbete med svenska läkare 
och forskare gjorde detta företag Engström
respiratorn känd över hela världen och den är 
i dag ett dagligt hjälpmedel i operationsrum 
och på intensivvårdsavdelningar på sjukhus 
över hela världen. Respiratorn används hu
mera huvudsakligen vid toraxoperationer, 
akut andningsf6rlamning tex på grund av för
giftning och vid ventilation av prematurer, 
dvs för tidigt födda barn. 

Den respirator som nu saluförs, se jig 2, är 
en vidareutveckling av dr Engströms konstruk
tion. l princip består den av ett primärt kraft
system och ett sekundärt patientsystem, skilda 
från varandra genom en gummiblåsa i eri 
tryckkammare. Med hjälp aven speciellt ut
formad kompressor åstadkommer kraft
systemet över- och undertryck i tryckkamma
ren, vilket får gummiblåsan att tömma respek
tive fylla sig. Under fyllningsfasen sugs rums
luft (eventuellt blandad med syrgas och nar
kosgas) in i blåsan och under tömningsfasen 
pressas samma gas in i patientens lungor. För 
·adekvat ventilation och riktig fördelning av 
andningsgaserna i lungornas alveoler är tryck-, 
flödes- och volymförhållanden hos andnings
gaserna av stor betydelse. Den långa kliniska 
erfarenheten med Engström-respiratorn visar 
att man med denna apparat uppnått optimala 
förhållanden för de flesta typer av ventilation, 
framhåller direktör Henriksson. 

DIALYS-APPARATUR AV TvA 
HUVUDTYPER 
En del av de slaggprodukter som bildas i 
kroppen avskiljs av njurarna och bortförs med 
urinen. Om denna funktion hos njurarna sätts 
ur spel ökar blodets halt av slaggprodukter 

Fig 2. Engström-respiratorn är den produkt kring vil ken LKB Medical byggts upp. 

mycket snabbt med sjukdomstillstånd som 
följd . Njurfunktionen kan hjälpligt ersättas 
med ett artificiellt dialysförfarande, som tillgår 
så att man på ena sidan av ett dialysmembran 
har en lämpligt sammansatt dialysvätska och 
på andra sidan det blod som skall renas. En del 
av de i' blodet lösta ämnena vandrar vid pro
cessen genom membranet ut i dialysvätskan. 

Genom att upprepa detta förfarande två till 
tre gånger i veckan kan patienter hållas arbets
föra trots svår njurinsufficiens. Dialysen utfö
res på två sätt. Vid s k hämodialys tas patien
tens blod från en arteriovenös shunt och passe
rar genom dialysator tillbaka till kroppen . Ett 
annat sätt är att introducera dialysvätskan i 
bukhålan och låta den hinna som omger denna 
(peritoneum) tjänstgöra som dialysmembran. 
Denna metod kallas peritonealdialys. Meto
den lär ha använts redan 1877 och sedan 1930-
talet allt oftare. Rent manuella metoder har 
härvid kommit till användning. 

LKB Medical var först i världen med att 
producera en lätthanterlig helautomatisk ma
skin (PD 700,jig 3) för peritonealdialys. Funk
tionen är i princip följande: Dialysvätska sugs 
från behållare genom ett stålrör till en mät
kammare. Stålröret uppvärms med en elektrisk 
ström så att dialysvätskans temperatur blir 

omkring 37°C. När mätkammaren är full 
pressas vätskan in i patientens bukhåla. Sam
tidigt börjar en andra mätkammare att fyllas. 
Den volym vätska som tillförs patienten be
stäms av det antal mätkammare som töms och 
är inställ bar. Efter det att den inställbara 
mängden inpumpats blir vätskan kvar i buk
hålan unuer en förutbestämd tid. Förloppet 
upprepas därefter i motsatt riktning, dvs vät
skan sugs ur patienten och mäts på nytt i mät
kammaren. För att hålla rätt vätskebalans hos 
patienten är det viktigt att skillnaden mellan 

. in- och utpumpad volym noggrant bestäms. 
Det är dessutom viktigt att alla delar som 
kommer i kontakt med dialysvätskan kan ste
riliseras. Alla dessa problem har lösts i PD 
700. 

Apparatur för hämodialys tillverkas av 
Nycotron och säljs i USA, England, Schweiz 
och Sverige av LKB Medical, som därigenom 
kan erbjuda sina kunder båda de ovan beskriv
na typerna av dialysutrustning. 

ULTRALJUD 
FÖR TUMÖRDIAGNOS . 
Ultraljud tas i allt större utsträckning i bruk 
för medicinsk diagnostik och terapi. Inom 
detta område ~illverkar LKB Medical en ap- ~ 
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NYHET från Bausch & Lomb 
"Stereozoom 7 Coaxial-lIluminator" 

Besök Bausch & Lombs monter på 
US Trade Center 22-27 februari. 

Informationstjänst 19 
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- inbyggd belysning som 
följer strålgångarna. Ett 
överlägset system för mik
rokretsar och andra starkt 
reflekterande objekt. 

~ Ökar kontrasten 

(i,) Framhäver tunn-filmens 
interferensfärger 

ti) 3 inbyggda filter 

FlESIEaN A\1~1 
Stenliuggarevägen 6 171 49 Solna 
836677 - 730 1144 
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TEFLON®-isolerad bandkabel. Där stor smidig
het önskas. Isoleringen motstår kemikalier, åld
ras inte och är värmebeständig. Finns som 
standard med 10 st ledare. 

Obehandlad Antisignalbehandlad 

TEFLON®-koaxialkabel, antisignalbehandlad 
(Iow noise). Hos koaxialkablar i rörelse (för 
mätprober, givare etc) uppstår lågfrekventa 
-störningar. HABIA har utvecklat en antisignaI
kabel (Iow noise) som reducerar denna effekt. -------Jag är intresserad av 

O bandkabel O kapad och skalad tråd 
D low noise koaxialkabel D UL-godkänd tråd 
Namn ____________________________________________________________________ __ 

Ad ress ____________________________________________________________ --".,.....-= 
H2 71 --------

2 

4 

TEFLON®-isolerad tråd - kapad och skalad. 
Utnyttja vår nya service. Låt oss kapa och ska
la tråden åt Er. Vi offererar gärna specificerade 
längder och antal i dimension från AWG 36 
till AWG 2. 

• •••••• 

I 
I 

: ~ 

TEFLON®-isolerad ledaingstråd - UL-godkänd. 
Där Underwriters Laboratories' godkännande 
krävs på ingående kOl)1ponenter - välj HABIAs· 
UL-godkända ledningstråd. Finns från AWG 32 
till AWG 10'. ' 

® Registered Trade Mark, DU PONT 

(HaBIa) 74100 KNIVSTA 
TEL 018/34 10 00 

Informationstjänst 21 
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Addos program 
för mätvärdesregistrering : 
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Iiii-.-

Magnetstyrda siffertryckare. 
Flera olika modeller ger varierande 
utskriftsmöjligheter . 
Med eller utan räkneverk (ett eller två) . 
Fast eller flytande kommatecken. Med fast, 
tabulerande eller skyttlande vagn. Även 
specialiteter som OCR-tryckverk, pinnmat
ning, snabbmatning av blankett, specialtecken 
etc. Alla modeller försedda med tangentbord 
för manuell hantering. 

l BCD-avkodare och drivenhet. 

.A.~~O 

Gör det möjligt att ansluta en siffertryckare 
till apparatur med binärkodad utgång. Olika 
typer av BCD-kod kan avläsas med blandad 
binär och decimal representation. Omställbar 
för olika potentialskillnadsnivåer. 

Remsstansar . 
Olika modelier för direktanslutning eller via 
siffertryckare till dataloggande utrustning. 
I sistnämnda fall erhålles, förutom visuellt 
avläsbart dokument, även möjlighet till 
manuell dataregistrering samt unika program
meringsfördelar. Själva stansmekanismen kan 
levereras separat. 

Programkortsläsare. 
Användes för programmering av process
regleringsutrustning. Styrprogrammet lagras i 
enkelt utbytbara plastkort, som hålstansas med 
specialtång. Korten har 24 kanaler med valfritt 
antal programsteg, dock max 35. 

Ring avdelningen för industriell ADB, 
telefon 08/23 03 90 eller 040/93 68 00 . 

Serviceverkstäder över hela landet. 

Informationstjänst 22 



paratur får bestämning av läget för hjärnans 
mittstruktur (tredje ventrikeln). Vid blödning
ar och tumörer inne i skallen förskjuts i regel 

. mittstrukturen mot den opåverkade hjärn
halvan. Om en förskjutning kan konstateras 
finns det anledning att misstänka ett hämatom 
eller en tumör. 

ME 800 är en ultraljud apparat som har 
konstruerats speciellt för mittekobestämning 
och för användning i sjukhusmiljö. Den är 
portabel och har ett fåtal inställningsorgan, se 
fig 4. Mätningen tillgår så att en mätprob 
placeras på vardera sidan av skallen strax 
ovanför örat. Apparaten har ett inbyggt mät
program i fyra steg som upprepas 250 gånger 
per sekund. Först sänds en ultraljudpuls från 
den ena proben till den andra och skallens dia
meter bestäms. Denna mätning upprepas där
efter i motsatt riktning. Med ledning av denna 
mätning justeras svephastigheten hos appara
tens oscilloskop så att den mätta skalldiame
tern fyller hela bredden på skärmen. Härefter 
görs en ekornätning varvid vardera proben 
tjänstgör omväxlande som sändare och mot
tagare. På bildskärmen presenteras den ena 
mätningen med en stråle från vänster till höger 
och den andra mätningen med en stråle i mot
satt riktning. På så sätt . kommer ekon från 
samma struktur att falla mitt för varandra på 
skärmen, vilket underlättar identifieringen. En 
mätpunkt förskjuts till mittstrukturens eko 
och avvikelsen från det teoretiska mittIäget 

. anges digitalt på ett räkneverk. Fig 5 visar dels 
normalt och förskjutet läge hos hjärnans mitt 
struktur, dels hur dessa förhållanden visas på 
oscilloskopskärm och räkneverk. 

VD FÖRTEGEN OM 
FRAMTIDSPLANERNA 
Vad gäller framtiden vill direktör Henriksson 
inte uttala sig annat än allmänt om företagets 
planer. Man eftersträvar att så småningom 
kunna erbjuda sina kunder ett fullständigt 
produktprogram inom de tre områden man 
redan etablerat sig: anestesi och övervakning, 
ultraljuddiagnostik och dialys. Vidare önskar 
man att företaget inom en snar framtid skall 
växa sig så stort, att det kan hålla sig med en 
fullt utbyggd internationell marknadsförings
organisation. Vad gäller mer påtagliga planer 
i form av färdiga system är direktör Henriks
son mer tystlåten, och morgondagen får utvisa 
vad som i dag ligger på LKB MedicalS skriv
bord. ( e H) 

Fig 4. Ekoencefaleoskopet ME 800 är en 
ultraljudapparat som konstruerats speciellt 
för bestämning av läget för hjärnans mitt
struktur. 

Fig 3. LKB Medicals apparat för peritonealdialys. PD 700. 

Fig 5. Den vänstra delbilden visar normalt. den högra förskjutet läge hos hjärnans mitt 
struktur. På de undre del bilderna ses hur dess förhållanden presenteras på oscilloskop
skärm och räkneverk i ME 800. 
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~omkopplare 
introduceras nu i Sverige av AB Gösta Bäckström. 
De är tillverkade i USA och kombinerar mycket små 
dimensioner med hög kvalitet, säker funktion 
och lång livslängd. Finns som tryckomkopplare 
och 2- eller 3-läges vippomkopp)are i en stor mängd 
funktionsvarianter och olika färger. 

AB GtiSTA BÄCKSTRÖM 
-ledande I elektronik 

Informationstjänst 23 
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Instrumenten heter 
BRUSH 

dom säljs av 
STENHARDT 

I ------

" Storbildsskrivare" 
med 2 80 mm 
analoga och 2 binära 
kanaler. Registrering 
i sant rätvinkliga 
koordinater. Stigtid 
7 ms kalibrerad 
nollpunktsundertryck
ning. 

Som är vår samman
hållande i frågor 
gällande BRUSH 
INSTRUMENTS. Hans 
primära funktion är 
att visa BRUSH på Er 
hemmaplan. 
Ring och bestäm tid! 

Tre arbetssätt : punkt
och linjeregistrering. 
Sampl ingshastighet 
0,5-20 punkter/s på 
2-8 kanaler. Övre 
gränsfrekvens 5 Hi FS. 
12 pappershastigheter. 

Liten portabel enhet 
för registrering av data 
upp till 118 kanaler 
med en hastighet av 
48 kanaler/s 
registreringen sker på 
1/4" magnetband. 

BRUSH nya X-Y
skrivare med tryck
matat bläcksystem har 
en skrivhastighet av 
upp till 250 cm/s vilket 
är c :a 3 ggr snabbare 
än hittills kända 
X-Y-skrivare. 

underlätta - inte ersätta 
Sänd ytterligare 
information 
om: 
D Mark 280 
D Datapoint 816 
D Datalogger 620 
D Brush 1000 
D Katalog 71 Del 1. 

Klipp ur kupongen och sänd in den i frankerat kuvert. 

Titel , namn ........ . ............. .. •................... .. .... . ......... . ......... . . . .. . .. .. .... 

Företag ................... . ..•. . ... .. ....... . .. . . .. ....... . . . .... ... .. .. ....... .. .... . . . ....... 

Avdeln ing ........ . ..•..•..•............• . ........ Tel. .••.••.....•.....••.• . ..•.. . .. . •.. . ....• 

Adress ......... . . . ... . ....... . ........ ',' .. Postadress ................ . .. . ................... . 
EL2-71 

M. STENHARDT AB 
GRIMSTAGATAN 89, 16227 VÄLLINGBY. TEL. 08/870240 

Informationstiänst 24 
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OHMlTE 
Vridrnotstånd OHMITE 

När Ni vrider på ratten till ett Ohmite regler
motståpd märks en oöverträffad jämnhet i funk
tionen. Den jämna funktionen menar mycket 
mer än endast god funktionskarakteristik. Det 
menas jämn elektrisk kontroll. 

Det menas, också, att Er Ohmite är tillverkad 
för många års funktion. Den har långtidsprovats 
i produktionen och laboratorier hos ledande 
'tillverkare av elektriska apparater. 

Ohmite reostater har använts i alla delar av 
världen, på platser från månens utforskande ner 
till Oceanens djup. 

Ohmite vridmotstånd användes i vida utsträck
ning för varvtalsreglering - ljusutsläckning -
värme och ugnskontroll- variation av ström 
och spänning - potentiometerns användningar 
- samt hundratals ytterligare användningar. 

Ohmite tillverkar tolv storlekar ordnade från 
7,5 watt till 1000 watt i 14 modeller med en stor 
skala av resistansvärden, för att tillhandahålla 
den mest exakta ekonomiska enheten för varje 
behov av kontroll. 

Rekvirera vår nya B och C sektion över 
kondensatorer, omkopplare och strömställare. 

Standardtyper från lager: 

12,5 W 
25 W 
50 W 

100 W 
150 W 
225 W 
300 W 
500 W 

på beställning 
7,5W 

750 W 
1000 W 

rekvirera utförliga data 

kontakta 

Kontor: 
Kronobergsgatan 19 
11233 Stockholm 
Telefon 08/520685 

Exp. och lager: 
S:t Göransgatan 62 
(f. d. Kungsholn:sg.) 

Informationstjänst 25 
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Elektroteknik 
på HANNOVERMÄSSAN 1971 
Produkter, råvaror, tillverkningsprocesser. 
Marknadsöversikt och viktiga 
informationer. 
Det mest aktuella inom samtliga 
ekonomiska och tekniska sektorer. 
Affärer, samtal, kontakter. 
Plus "insyn" i närbesläktade branscher. 

Den 80m besöker Hannover 
vet mer, kan mer, åstadkommer mer. 
Ni borde nog resa dit. 
Den resan ersätter många andra. 

HAN NOVER
MÄSSAN 
19~ Torsdagen 22 april

'I I fredagen 30 a/ . 

g . 1n~ff 
Näringslivets C. 
framtidsmarknad 

Branschprospekt med utställarförteckning inom 
denna bransch erhålles kostnadsfritt hos: 
HANNOVER MÄSSANS SVERIGEKONTOR 
Deutsche Messe- und Ausstellungs-AG 
Danderydsgatan 4, STOCKHOLM 
Fack S-10041 Stockholm 26, Tfn.: 209516+209562 
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i 
SlEMENS 

Fotohalvledare! 

Alla fotohalvledare skickas inte ut 
i rymden. Hela vårt program av fo
tomotstånd, fotodioder, fototran
sistorer, fotoelement och luminis
censdioder finns på vårt lager i 
Stockholm. 

Ring oss! 

SlEMENS AB 
Sektion TK, tfn 22 96 40, 081229680 

' Informationstjänst 27 

i 
SlEMENS 

Koaxial
kontakter! 

1,6/S,6 ...... 7S Q 
1,8/S,6 . ..... sO .Q 
Upp till 1000 MHz vid r< 0,1. 
Raka, vinklade. 
Kabel- och chassi montage. 

Ring oss! 

S I EIM E N S AB 
Sektion TK, tfn 229640, 081229680 

Informationstjänst 30 

i 
SlEMENS 

Störningstålig 
högnivålogik! 

Siemens digitala liögnivålogik 
(LSL) upptar ett flertal grindar, JK
vippor, en monostabil vippa. samt 
nivåomvandlare TTL-LSL, LSL-HL. 

Ring oss! 

SlEMENS AB 
Sektion TK, tfn 229640, 081229680 

Informationstjänst 28 

i 
SlEMENS 

.. . 
Overspän-
ningsskydd! 

Bekymmer. med trans ienter? Skyd
da utrustningen med överspän
ningsskydd. 
G'3sfyllda och selen-överspän
n.ingsskydd i lager. 

Ring oss! 

SlEMENS AB 
Sektion TK, tfn 229640, 08/22 96 

Informationstjänst 3l 

i 
SlEMENS 

Skikt
modularen! 

Helt ny polykarbo.nat-skikt-kon
densator i modulutförande. Ben
avstånd 7,S mm för samtliga kapa 
citanser. Mycket låg förlustfaktor, 
3 X 1 0-3 . Små dimensioner. Lågin
duktiv. Tolerans ±S%. 

Ring oss! 

SlEMENS AB 
Sektion TK, tfn 229640, 081229680 
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i 
SlEMENS 

Elektronik
akustik! 

Sumrar för mönsterkort, löd- ~ller 
skruvanslutning, lik- eller växel
spänning. 

Ring oss! 

SlEMENS AB 
. on TK, tfn 22 96 40, 08/229680 

Informationstjänst 3.2 
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*) Varumärke för AMP Ine. 

1 ODD-tals patent och 10000-
tals olika produkter bevisar 
AMP's resurser inom forskning 
och utveckling och varför AMP 
blivit ett kvalitetsbegrepp inom 
kontaktpressningstekniken. 

AMP har den produkt Ni söker och 
kan bidraga med den erfarenhet Ni 
behöver för att nå en ekonomisk to
tallösning för Era förbindelser. AM p 
har fabriker över hela världen, på 7 
platser enbart i Europa. 

DATAVÄGEN 5 - 175 OOJAKOBSBERG -TEL. 0758/ 10400- TELEX 10985 A IVI P 
AMP Scandinavia A B 

Informationstjiinst 33 
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Be·hind every· Plessey inlegruled circuit 
stunds o E200 million Compuny 
with more Ihon 85,000 people, 
7,500 of whom ore concerned wilh RID. 

Plessey is Europe's leoder in Cuslom MOS for 
dolp processing and high frequency lineor 
Bipolilr circuits forrodio communicolions. 

Plessey excels in consumer circuits. 

Plessey Microelectronics -

Plessey Big Time Saving means-

Easy access to a large team of microeledronics specialists. 

A large range of MOS and Bipolar circuits. 

Full facilities for Custom and Customer design: 

Plus the finest technical advisory and applications teams, 

all big time savers tor equipment designers. 

C.ontad Plessey today and try real time saving. 

Hammar & Company A.B. 
Vanadisvägen 24. S-113 46 Stockholm, Sweden. 

for fast enquiries conIact 

Per Grönhaug 
Elecfronics Department. Tel: 08/31 1481 

.r.!:~.§nl!.!~~o~t20~O~!S1~~QiC2 
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nya publikationer 
Siliconix-bok 
introducerar 
fälteffekttransistorn 
För det engelska halvledarföreta
get Siliconix Ltd räkning har Ph 
D J Watson vid University of 
Wales skrivit boken "An introduc
tion ·to Field Effect Transistors" . 

. Denna 128-sidiga engelsksprå
kiga bok ger den intresserade 
FET -debutanten en god bild av 
hur detta slag av transistorer är 
uppbyggda, vilka egenskaper de 
har samt - inte minst - hur de 
används i grundläggande prak
tiska kopplingar. 

I ett kapitel i· slutet av boken 
behandlas även FET i integrerade 
kretsar. En fyllig referenslista över 
böcker och fackpressuppsatser 
avslutar denna bok som kan re
kommenderas till studerande och 
juniorkonstruktörer. 

"An Introduction tö FET" säljs 
endast genom Siliconix-agenten 
Elektroholm AB, Solna, telefon 
08-820280. Den kostar 20 kr. 

Abem publicerar 
mättekniska skrifter 
Atlas Copco ABEM AB har gett 
ut första numret i en serie av 
mättekniska skrifter. Detta num
mer har man kallat "Elementärt 
om mätsystern" och detta kanske 
säger något om innehållets karak
tär. Författaren professor Gunnar 
Brodin, KTH, talar om mätsyste
mets blockdiagram, störsigna
lernas inverkan och hur man redu
cerar dem. Vidare ägnas ett kapi 
tel åt mätgivarna. Beträffande 
efterföljande del i mätkedjan, för
stärkaren, ges en del synpunkter 
när det gäller val av denna. En 
överskådlig klassificering av regi
strerade instrument finns också. 
Häftet avslutas med ett kapitel 
om utvärderingen av mätresulta
tet, såväl genom halvautomatisk 
utvärderingsinstrumentering som 
utvärdering med ·hjälp av dator. 

Skriften som lämpar sig utmärkt 
för bl a undervisningsändamål får 
man gratis hos Atlas Copco AB EM 
AB, Fack, 10110 Stockholm, 
telefon 08-989535. 

Nya franska elektro
nikguiden har kommit 

Guide de I'Acheteur de I'electro
nique 1971 har nu kommit ut. Det 
är. det franska förlaget Inter elec
tronique som ger ut denna före
·tags- och produktguide över den 
franska elektronikmarknaden. Vi
dare finns i boken en marknads
betonad översiktsartikel som be
handlar den franska elektronik
marknadens ekonomiska och tek
niska utveckling det gångna året 
som en utblick mot kommande år. 

Boken kostar 70 francs och kan 
beställas direkt från Guide de 
I'Acheteur de I'electronique, Inter 
Electronique, Compagnie Fran
(,:aise d'Editions S A, 40 Rue du 
Colisee, Paris-8-75, Frankrike. 

Grundläggande 
mikroväglaborationer 
i nyutkomm.et häfte 
Sivers Lab i Stockholm har utar
betat ett laborationshäfte avsett 
att användas i den grundläggande 
undervisningen i mikrovågteknik 
på vrkesskolor, fackskolor, gym
nasier och högskolor. 

Häftet domineras av fem labo
rationsanvisningar; lab 1:. Under
sökning aven reflexklystron. Lab 
2:. Frekvens-, våglängds- och 
dämpningsmätningar. Lab 3: 
SWR-mätningar. Lab 4: Impe
dansmätningar. Smithdiagram
met. Lab 5: Antennmätningar. 

Varje laborationsavsnitt inne
håller även en enkel och kortfattad 
teoridel och laborationerna är så 
pass utförliga att de kan användas 
av eleverna direkt. Litteraturre
ferE1nser för olika kunskapsnivåer 
finns. Häftet avslutas med kom-

arbetsmarl<naden 
I tabellen redovisas annonser och anmälningar under december 1970 
i enlighet med de förutsättningar som presenterades på sid 21 i 
Elektronik 7 -8/70. 

Administr Teknisk Säljande Övrig 
pers pers pers pers 

Akademiker 6 8 
IngjTG, TI 5 63 22 5 
Tekniker 37 1 
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ponent- och instrumentbeskriv
ningar. 

De praktiska avsnitten förut
sä.tter att man använder utrustning 
från Sivers Lab. 

Häftet kan erhållas från Sivers 
Lab i Stockhol m, tel 08 -1 80350. 

Integrerade MOS
kretsar och dess 
tillämpningar 
Mullard Ltd har gett ut en bok 
som förklarar olika MOS-kretsars 
funktion och visar hur de kan 
användas i olika tillämpningar. 
Bokens namn är "MOS Integrated 
Circuits and their Applications". 

Boken börjar med en översikt 

av MOS-kretsarnas egenskaper, 
funktion och tillverkning. Deras 
karakteristik och användning i 
logiska kretsar (statiska samt två
och fyrfasdynamiska) behandlas 
i detalj; anpassning och skydds
kretsar beskrivs också. Boken 
slutar med en beskrivning av de 
många tillämpningarna. BI a ~e
handlas olika skiftregister, räkna
re, ROM, kodomvandlare och 
visuella presentationssystem. 

Boken bör kunna intressera alla 
som sysslar med konstruktion av 
system där integrerade kretsar 
ingår. 

AB Elcoma i Stockholm, telefon 
08-679780 säljer boken för 5 kr 
inkl moms. 

Översikt och sammanfattning 
av halvledarteknikens olika aspekter 

På bokhandelsdiskarna 'har det 
nu kommit ännu en ny bok i ämnet 
halvledartek.nik. Boken som heter 
just kort och gott "Halvledartek
nik" är författad av ett lag norska 
ingenjörer vid Norsk Rikskring 
kasting med civilingenjör Tore 
Övensen som huvudredaktör. 
John Schröder har gjort översätt
ningen och Norstedts, Stockholm 
står för utgivningen. Cirkapriset 
inklusive moms är 70 kr. 

I förordet till den svenska upp
lagan skriver förläggaren: "Ty
värr är det så att den som känt det 
angeläget att skaffa sig grund 
läggande och översiktlig informa
tion om våra dagars halvledarpro
dukter haft föga vägledning av 
fackböcker på området. 

Vad som hittills funnits till
gängligt har varit tämligen snävt 
specialiserade böcker som be
handlat avgränsade områden in
om halvledartekniken såsom 
framställningsteknik, kopplings
teknik, monteri!1gsteknik etc. Nå
gon sammanfattande översikt 
över halvledarkomponenternas 
teknologi, möjligheter och be
gränsningar har saknats". 

Boken kan beräknas bli ett bra 
tillskott till facklitteraturen på 
området. Förordet fortsätter: "Det 
är en handbok som på ett över
siktligt sätt behandlar halvledar
teknikens olika asp~kter från fy
sikaliska grundlagar och fram
st~)lningsmetoder till mera prak
tiska synpunkter på användning
en av halvledarkomponenter av 
olika slag. Särskilt värdefullt är 
att boken från enhetliga utgångs
punkter behandlar hela raden av 
nyare halvledarkomponenter in
klusive integrerade kretsar". 

Den till 368-sidiga boken 
" Halvledarteknik" omfattar 12 
kapitel : 
1 Halvledarfysik 
2 Framställningsteknik 
3 Generell kretsteknik . (fyrpoI
teori, likströmsbetrakt~lser och 
fälteffekttransistorer) 
4 Lågfrekvensteknik. Halvledar
komponenter för lågfrekvenstek
nisk apparatur. 
SLikströmsförstärkare. Halvledar
komponenter i likströmsförstär
kare. 
6 Högfrekvensteknik. Halvledar
komponenter i högfrekvenstek
nisk apparatur (bl a selektiva HF
kretsar, anpassningsnat, småsig
nalförstärkare, effektförstärkare, 
oscillatorer, blandare, modulato
rer och demodulatorer) . 
7 Pulsteknik. Halvledarkompo-· 
nenter för pulsteknisk apparatur. 
(BI a olika slaQ av pulsformade 
kretsar, switchkretsar, logiska 
kretsar och sekvenskretsar). 
8 Strömförsörjning. Halvledar
komporrenter i strömförsörjnings
apparatur. 

"Halvledarteknik" innehåller ett 
stort antal dimensionerings- och 
schemaexempel och är rikligt illu
strerad (ritningar - inga fotogra
.fier) . Boken syns vara en lämplig 
bok för tekniska skolor, facksko
lor och yrkesskolor. Den kan även 
vara lämplig att använda för själv
studium och fortbildning - "den 
dagliga förnyelsen" - för tekniker 
som sysslar med utveckling, kon
struktion eller tillverkning av 
elektronisk utrustning. Även and
ra med anknytning till branschen 
och som är i behov aven allmän 
orientering kan ha utbyte av 
" Halvledarteknik" 



Vi harden rätta komponenten för&. 
Närvill Ni ha den? 

In Components Group Europe är en 
grupp av sedan länge väletable
rade företag i samtliga väst
europeiska länder, speciali
serade på propuktion av elek
tronik - komponenter-
från forskning, via tillverk
ning, till marknadsföring. 
In har fyra av världens 
mest välutrustade och 
välbemannade forsk
ningslaboratorier. 56 
fabriker i Västeuropa och 
38 försäljningshuvud
kontor som täcker såväl 
Väst- som Ost-
europa. 

Vi tillverkar i Europa elektronik-komponenter av så 
vitt skilda slag som överhuvudtaget är möjligt. 

En kort presentation av ITT:s 
kristall- och filtertillverkning: 

Kristaller, i glas- eller metall
kanna, från 1 KHz till 112 MHz 
inom temperaturområdet -55·C 
till +105·C. 
Frekvenstolerans : från ±5 ppm. 
Om Ni har krav på noggrannare 
frekvenstolerans kan vi erbjuda 
temperaturkompenserade kristal
ler med en frekvenstolerans 
från ±1 ppm. 
TXCO, temperaturkompense
rade kristalloscillatorer, från 
0,9 MHz till 78 MHz, inom te m
peraturområdet -55·C till 
+105·C. 
Frekvenstolerans : från ± 1 ppm. 
Filter, I standard- eller monolit
utförande, med antingen 10,7 
MHz eller 21,4 MHz center
frekvens och 50, 25, 20 och 12,5 
KHz kanalseparation. 
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Från vanliga kondensatorer till avancerade 
färg-TV-bildrör. Från mikroskopiskt små 
termistorer till väldiga klystroner. Halv

ledare, integrerade kretsar, 
elektronrör, kvartskristaller, fil

ter o.s.v .... listan· blir bara 
längre allteftersom vi kommer 

in på fler produktgrupper 
som reläer, omkopplare, 

motorer, ledningar, kablar 
och instrument. 

Vi utgör en del av den världs
omspännande In-koncernen, 

vilket ger oss möjlighet att 
utnyttja globala marknads

föringsresurser. Det ger också 
fördelarna av ett ömsesidigt 

utbyte av ideer, krav och 
erfarenheter med hela världen . 

Detta ger Er de komponenter 
Ni behöver. I rätt tid och 

till priser som är konkurrens
kraftiga på världsmark

naden. 

Vi informerar Er gärna .om alla 
övriga komportenter i vårt 
program. 
ITT Komponent 08/83 00 20 . 
Nybodagatan 2 
Fack 171 20 Solna 
ITT Komponent är en avdelning 
av Standard Radio & Telefon AB. 

KOMPONENTER ITT 
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Ja och Nej. Varför? Burndy "MS-M Hyfen" rektan
gulära och "'UT-Bantam" runda kontaktdon använder 
samma kontaktpressade utbytbara kontakter. Därför är det 
lönsamt att standardisera Burndy både för intern och 
extern förbindning av Era enheter. Det är ka'nske den 
största fördelen med dessa kontakter. 

Andra fördelar är, att man kan uppnå hög kontakt
täthet med bibehållen pålitlighet även med den reduce
rade volym som finns tillgänglig i dagens datorer och 
kontrollutrustningar. Kontakter för vanliga ledare kan 
blandas med koaxialkontakt.er avsedda ' för subminiatyr 
koaxialkabel. 

Alla pressverktyg är konstruerade och tillverkade av 
Burndy vilket garanterar perfekt installation. 

En Burndy kontakt är en kvalitetsprodukt då den 

,~ 

undergår sträng kontroll. De tillverkas i Europa och finns 
på lager i Sverige. Vi levererar över 5 miljoner subminia
tyr koaxialkontakter om året till Europas ledande elektro
nikindustrier. 

"MS-M Hyfen" serien för intern förbindning. 
"UT-Bantam" serien för extern förbindning. 

OMÖJLIGT är ett okänt begrepp för Burndy. 

~BURNDV 
-;:::, SVENSKA AB 

Fjärdholmsgränd 19 
12704 Skärholmen 
Telex 10982 - Tel. 7100375 
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EUROPA 1971 
3 -12/3: 4:e tekniska mässan för 
elektrotekniska industrin, Bilbao, 
Spanien. 
9-13/3: INEL 71 , internationell 
elektronikutställning, Basel, 
Schweiz. 
9-13/3: MEDEX 71 , internatio 
nell utställning över medicinsk 
elektronik och bioteknik, Basel, 
Schweiz. 
14-23/3: Vårmässan i Leipzig , 
DDR. 
23 - 25/3: Konstruktörskonferens 
om elektrooptiska system, Brigh 
ton, England. 
29/3-2/4: Internationell konfe 
rens om rymd - och kommunika 
tionsfrågor, Paris. 
29/3-2/4: "Datafair 71", utställ 
ning och kongress runt datatek
niken i Nottingham, England. 
Våren: Konstruktörsmöte och ut 
ställning över ämnet datorstödd 
konstruktion, "CADEX-71 " ,Sout
hamton, England. 
30/3-2/4: Europeisk konferens 
för halvled~rforskare, Munchen. 
31/3 -6/4: "Salon International 
des Composants Electroniques", 
Paris. 
22-30/4: Fackmässan "Elektro 
teknik", Hannover. 
12 -13/5: Kontaksymposium i 
optoelektronik, Skokloster. Ar 
rangör: IVA. 
2-5/6: "Digital Computer App 
lications to Process Control", 
internationell k-onferens, Helsing
fors. 
14-19/6: Internationella elek
tronikveckan, Paris. Utställning, 
kongress samt arrangerade stu
di.ebesök. 
23 - 28/8: "1971 års Europeiska 
Mikrovågskonferens" ,Stockhol m. 
27 /8-5/9: S~t Eriks-Mässan, 
Stockholm (nya hallarna i Älvsjö). ' 
6-10/9: Internationellt sympo
sium i nätverksteori, London, 
arrangerat av IEEE och lEE. 
10-19/9: Internationell elektro
nikutställning, Amsterdam. 
29/9-5/10: Stockholms Teknis
ka Mässa, Stockholm (Älvsjö). 
14-20/10: "Interkama 1971 " , 
fackmässa för utrustningar inom 
mätteknik och automatik, Dussel
dorf. 
9 -14/11 ~ I nternationella utställ 
ningen "Elfack 71", Göteborg. 

USA 1971 
22 - 25 /3~ I E EE internati onella ut
ställning, New York. 
10-12/5; IEEE komponentkon
ferens, Washington. 
24-27/8; WESCON, elektronik
utställning, San Fransisco. 
25-26/8:. IECPS ·-71, internatio
nellt symposium om kapsling av 
el-ek.troniska kretsar; San Fran
sisca. 

Teknologföreni ngen 
uppreparlC-kursen 
i Stockholm 
Kursverksamheten hos STF-TLf 
avser att upprepa den välbesökta 
kurs om integrerade kretsar man 
höll i Stockholm i· höstas. På 
några undantag när räknar kurs
ledningen med samma föreläsare 
som tidigare. Kursen kommer att 
hållas i Stockholm 10 -12 mars. 
Ytterligare upplysningar lämnas 
av civ ing Ekström på telefon 
08-142000. 

Internationella mik
rovåg~konferensen 
i Stockhol m söker 
föredragshållare 
En internationell mikrovågskon
ferens kommer att hållas på Kungl 
Tekniska Högskolan i Stockholm 
under tiden 23 - 28 augusti 1971 . 

Det är den andra konferensen i 
Europa, som kommer att omfatta 
samtliga moderna utvecl<lingslin
jer inom mikrovågstekniken. Den 
första hölls under september 1969 
i London. 

Konferensen anordnas av Ing 
enjörsvetenSkapsakademien (IVA) 
i samarbete med Institute of Elec 
trical Engineers, Electronics Div 
(England), Institute af Electrical 
and Electronic Engineers (Region 
8) och Svenska Nationalkom
mitten för Radiovetenskap. 

Målsättningen är att presentera 
nyheter inom området genom ett 
större antal korta föredrag såväl 
som att sammanfatta det aktuella 
läget genom översiktföredrag. 

Föredragshållare är välkomna 
med bidrag beträffande forskning 
och utveckling inom följande äm
nesområden:. 
• Aktiva halvledare för mikro

våg. T ex:. transistorer, lavin
och gunndioder, frekvensmul
tiplikatorer, lågbrusförstärkare, 
detektorer och ele~troniska 
element baserade på nya prin
ciper, strukturer eller metoder. 

• Passiva komponenter och be
räkningsmetoder med dator. 
T ex:. filter, riktkopplare, st yr
och kopplingsorgan, ferrit
komponenter, vågledare och 
resonatorer. 

• Integrerade mikrovågskretsar. 
T ex: miniatyriserade aktiva 
och passiva mikrovågskretsar, 
dimensionering, fabrikation, 
provning, och ekonomi. 

ca Mikrovågsantenner. T ex: vo
lym- och ytfenomen, kompo
nenter och metoder. 

ca Industriella tillämpningar av 
mikrovågor. T ex:. värmealst
ring, mikrovågsmätningar och 
satellitkommunikation. 

Tiden för muntligt framförande 
är 15 minuter inklusive diskus
sion. Författarna ombeds att läm
na in 3 ex av maskinskrivna sam
manfattningar med 300 - 500 ord. 

elektronik
almanacl<an 

Namn, företag och avsändar
adress bör vara klart utsatta. 

Ehersom föredragen väljs ut 
med ledning av sammanfattning
arna, skall dessa, eve'1tuellt kom
pletterade med figurer, innehålla 
en klar uppgih am nyhetsvärdet 
i de erhållna resultaten. 

Sammanfattningarna bör vara 
insända sena~t den '1 mars 1971 
till 1971 European Microwave 
Conference, Fack, 10450 Stock
holm 80. 

Författarna kommer att i slutet 
av mars underrättas om föredra
gen har antagits. 

Sammanfattningen och den 
muntliga presentationen av före
dragen bör vara på engelska. Si
multantolkning är inte planerad_ 

Ett provisoriskt konferenspro 
gram och annan information av 
intresse kan erhållas under april 
1971 eher skriftlig hänvändelse 
till ovan angiven adress. 

89 amerikanska komponenttillverkare 
ställer ut på US Trade Center 
En av de hittills största kompo
nentutställningarna vad gäller 
antalet deltagare äger rum på US 
Trade Center for Scandinavia i 
Stockholm den 23 - 27 februari 
1971 . De 89 deltagande ameri
kanska företagen representeras 
av 43 utställare. 
Bland de deltagande företagen 

är 11 helt nya för den skandina
viska marknaden och söker repre
sentation. Anledningen till det 
stora deltagandet är att Sverige i 
USA framstår som en storförbru 
kare åv elektronikkomponenter 
och är känt som en av USAs mest 
framstående handelspartners ifrå
ga om elektrofliktillverkning. Man 
har också uppmärksammat det 
stora utbudet på den totala skan
dinaviska marknaden av elektro 
nikprodukter. 

Bland det nya som viSaS på 
denna utställning är ett omfattan
de sortiment mikrominiatyriserade 
komponenter, utrustningar för 

framställning av komplicerade 
tryckta kretsar i små och stora 
serier, nya material för kompo
nentkonstruktion, m m. 

Förutom rena komponenter 
kommer även att visas färdiga 
moduler för inmontering i större 
enheter eller som komplement till 
befintliga elektroniska produkter. 
Hit hör bl a tangentbord med 
elektronikdel. optiska datatermi
naler, .räkneverk, förstärkare, sig
nalgeneratorer .och · oscilloskop. 
För övrigt finns kQmponenter och 
material för 'infraröd- och mikro
vågteknik, ett mycket stort sorti
ment halvledare, koaxialkompo
nenter och kontakter, motstånd, 
kondensatorer, strömställare, lik
riktare, transformatorer, filter, pro
duktionsmaskiner, kylmaterial, 
ferritkomponenter, potentiomet
rar och mätin!!trument. 

Utställningen är öppen dagligen 
under tiden 23-27 februari mel
lan kl1 000 och 1700. 

Komponentsalongen i Paris 
Den årliga elektronikutställningen 
i Paris 31 /3-6/4 kommer att bju
da 75000 besökare från 70 länder 
på över 1 000 utställare. Kompo
nenter, materiel och maskiner för 
produktion, tekniska publikatio
ner samt nu även mätinstrument 
står på utställningsprogrammet. 

Under utställningen pågår två' 

seminarier, ett om rymdkommu
nikation och ett om konstruktion 
med integrerade kretsar (EEE). 

En gruppresa till Paris ordnas 
av Franska Handelskammaren i 
Stockholm som för övrigt står till 
tjänst med information om ut
~tällningen, telefon 08-202318. 

Optoelektronikerna samlas i maj 
IVA:.s kommitte för industrifysik 
ämnar arrangera ett kontaktsym
posium med optoelektronik som 
genomgående tema. Tidpunkten 
är 12-13 maj och platsen-Sko-

kloster. Antalet deltagare är be
gränsat. Upplysningar fås hos 
IVA:s informationssekretariat, te
lefon 08-220760. 

Höstkurser på Teknologföreningen 
Under höstterminen kommer 
kursverksamheten hos STF-TU 
att ordna bl a följande kurser: 
• Signalbehandling - analog 

och digital teknik 
• Tyristorteknik 
• Vågutbredning - signalöver

föring 

• Elektriska mätsystem 
• Datorn som medicinskt I:Ijälp

medel 
• Medicin för tekniker. 

Upplysningar om kurserna får 
man av sekretariatet hos Tekno
logföreningens kursverksamhet. 
telefon 08-142000. 
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.. . Iooking for a subminiature EMI lilter ? 

Investigate SPRAGUE 

6/69 

7/69 

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

50 and 100 VDC operation @ 125 C. This broad line indudes L and Pi 
circuit configurations rated from 0.1 to 2.0 amperes, as weil as 

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

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

~pplications, are available as L and Pi circuits with current ratings 

of 0.1 to 1.5 amperes, as weil as feed-thru cClpacitors with Q current 
rating of 5 amperes. All units are designed to operate over a temperature 
range of -55 C to + 125 C. 

' ... need a reliable wirewound resistor? 

Agent for Sweden : 

Specify ACRASle 
PRECISION/POWER 
RESISTORS 
Excellent .stability and reliability, even under extended load life, 

extremely high humidity, and other adverse operating conditions. 

Expansion coefficient of silicone coating is c10sely matched to thet of 

ceramic base to insure against dam ag e to resistance winding. 

Coating provides exceptional protection against moisture, shock, 

vibration, fungus. Ava'ilable with standard and non-inductive windings. 

Resistance toler.ances as dose as ±0.05%. 

AERO MATERIEL AB 
SANDSBORGSVÄGEN 50, 12233 ENSKEDE 

TELEFON: 08/492510, 
TELEGRAM: AEROMATERIEL, TELEX: 19982 AEROMAT S 

SPRAGUE WORLD TRADE CORP. 
SPRAGUE® 

THE MARK OF RELlASILlTY 

Färberstrasse 6, 8008 Zurich ,Tel. 47 01 33 SPRAGUE and ® are reg;slered Irademarks of the SPRAGUE ELECTRIC Co. 
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D 54. Heltransistoriserat 
tuåkanals . os[illoskop 

• 1.0 MHz "bandbredd vid 10mV känslighet 
• Helt transistoriserad uppbyggnad 
• Kompakt lättviktare. FET-ingångar 
• 22 kalibrerade svephastigheter 
• Chopprat och alternerande svep 

TELEQUIPMENT är ett TEKTRONIX-företag. 

Kontakta oss per telefon 08/25 28 30 
eller skriv idag efter 

fullständiga specifikationer. 

• 6X10 cm bildyta 
• Inbyggd spänningskalibrator 
• Probe-testuttag 
• Autotrigg, Nivåtrigg, TV-trigg, HF-synk 
• Omgående leverans 

TEKTRDNIX AB 
Box 109, 161 26 Bromma 1 
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Hur tillverkar man integrerade 
kretsar tör mikrovåg? 
av dr H J SCHMITT, Philips Forskningslaboratorium, Hamburg 
och tekn mag LENNART ERICSSON, AB Elcoma 

IC-tekniken vinner långsamt inträ
de inom mikrovågområdet. Den ger 
betydande utrymmesbesparingar 
men medför också nackdelar som 
högre förluster och svårighet att 

Fig 1. Integrerat system för X-bandet upp
byggt på ett sammansatt ferritsubstrat. Sy
stemet innehåller 5 aktiva och 15 passiva 
komponenter på 3 x 4 cm 2 • 

~ Polerat substrat 

Förångning av skikt 

~~~~!!!t:::: 0,03 JJm V 
'" 5 }lmCu 

Belysning 
_ _ Mask 

.. -- Fotoresist(positiv) 

V-Cu-mönster 
efter etsning 

~ Guldplätering 

Fig 2. Framställning av tunnfilmkretsar. 
I stället för koppar kan man använda 
guld som ledare. Ledarens tjocklek kan 
ändras vid efterföljande elektroplätering. 

trimma de färdiga kretsarna. Utom
lands finns ett fåtal kretsar i pro
duktion medan man i Sverige ännu 
befinner sig på laboratoriestadiet. 

UDK 621.37./.39.032.029.6 
O O Utvecklingen av diskreta halvledare 
för mikrovåg har .. timu!erat en snabb utveck
ling av mikrovågskretsar i hybridteknik. I 
dessa kretsar måste de passiva kretselementen 
vara avpassade i storlek till de aktiva kompo
nenterna och strukturen måste vara utförd så 
att man enkelt kan kontaktera dem. I vissa fall 
kan man också bygga upp subsystem på så sätt 
att flera systemfunktioner integreras på samma 
bricka, vilket medför fördelar som ökad tillför
litlighet, mindre dimensioner och lägre kostna
der. 

Fig l visar en-hybridkrets i mikrostriptek
nik, som är ganska typisk för de kretslösning
at, som man kan åstadkomma idag. Den be
står aven mottagare för'ca 10 GHz med in
byggd lokaloscillator och med automatisk 
frekvenskontroll. 

HYBRIDTEKNOLOGI 
De integrerade kretsarnas största fördelar är 
deras komponenttäthet, de s~å dimensionerna 
och den plana geometrin som möjliggör rela
tivt billig massproduktion. I princip kan även 
integrerade kretsar för mikrovåg tillverkas i 
monolitteknik, men än så länge har denna tek
nik medfört stora materialproblem. Utveck
lingen har därför dominerats av hybridsystem 
där kretsarna baseras på ett dielektriskt (eller 
magnetiskt) substrat som ger små förluster. 
Kretsarna kompletteras därefter med diskreta 
håIvledarelement. Denna teknik har fördelen 
att' man för varje funktion kan välja den opti
mala komponenten. 

Man kan som ett riktvärde räkna med 10 W 
som högsta tillåtna etTekt för mikrostripsystem 
i X-bandet, detta på grund' av termiska etTek-

ter. PulsetTekter begränsas av risken för över
slag och är av storleksordningen 1-2 kW, 

pALÄGGNING AV 
KRETSMÖNSTRET 
För att ta acceptabelt låga förluster vid mikro
vågfrekvenser måste ledartjockleken vara om
kring fem gånger större än strömförträngnings
djupet (skin-depth), som är ca 3 !-lm i X-bandet. 
Både tunn- och tjockfilmteknik används. 

Tunnfilmteknik 
Genom förstoftning eller förångning i vakuum 
metalliseras vanligtvis hela substratet och 
möns.tret erhålls genom selektiv fotoetsning, 
Ledningsmönstret kan sedan byggas upp till 
önskad tjocklek genom elektroplätering. 

För att få tillräckligt god vidhäftning vid 
metalliseringen måste substratet göras rent i 
alkohol och freon. Om man för metalliseringen 
använder koppar, silver eller guld måste man 
först lägga på ·ett lager av krom, titan eller 
vanadin till en tjocklek av 1-2 !-lm. 

I nästa steg rengörs och torkas den utfällda 
filmen och den ena sidan täcks med fotoresist. 
Efter belysning i uItravjolett ljus genom en 
mask framkallas fotoresisten och den oskyd
dade metallen etsas bort (t ex med järnklorid 
för kopparfolie). Därefter kan det tunna krom
skiktet etsas med t ex kaliumpermanganat. De· 
olika stegen visas ifig 2. 

Slutligen måste halvledarelementen kontak
teras till kretsen. Om ledningsmönstret består 
av koppar måste man vanligtvis lägga på ett 
tunt guld lager för att fil bättre kontakt och .för 
att skydda ledarna mot oxidermg. Man har 
emellertid funnit att guldet långsamt ditTunde
rar in i . kopparen, vilket med tiden minskar 
kopparledningens konduktivitet. Man använ
der därför oftast guld' nelt igenom i mikro
stripsystem, trots att guld i och för sig har 
lägre konduktivitet än koppar . . 

Jämförande experimentella prov på kvaliten 
hos rnikrovågresonatorer tillverkade med oli-t11 
ka processer visar att vakuumförångning ger' 
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Tab 1. Jämförelse av olika substrat. 

Aluminium- Beryllium-
Substrat oxid (99,5%) Lucalox Safir oxid 

i~ 

8 (vid 10 GHz) 

tgb . ( +tgbJl) 
8 (I1)'S temperaturberoende 
Reproducerbarhet 
Termiska egenskaper 
Ytfinhet 
Lämplighet för mekanisk bearbetninl:j 
Pris 
Maximal tillgänglig storlek (diameter 
i mm) 
Tillgänglighet 

typiska Q-värden mellan 200 och 500 i X-ban
det. Förstoftade filmer har sämre' elektriska 
egenskaper (Q <40), men den mekaniska vid
häftningen är bättre än för förångade filmer. 
Generellt sett fann man att det var fördelakti
gare att bygga upp den erforderliga filmtjock
leken med elektroplätering (företrädesvis med 
guld) än att direkt fålla ut ett tillräckligt tjockt 
skikt. 

Tjockfilmteknik 
I tjockfllmprocessen screentrycks mönstret 
med en silver- eller guld pasta genom en duk 
direkt på substratet och bränns sedan fast vid 
en temperatur a v omkring 700°C för silver eller 
950°C för guld. På grund av de höga tempera
turerna i samband med processen kan man 
endast använda sig av keramiska substrat 
(Ah03, ferriter) i tjockfilmkretsar. 

I lågfrekvenskretsar screentrycks vanligtvis 
mönstret direkt på substratet. När det gäller 
mikrovågkretsar krävs mycket hög upplös
ning, vilket medför att man måste använda 
fotoetsning. Metal1 fål1s al1tså ut över hela sub
stratet och mönstret erhålls genom vanliga 
fotolitografiska processer. Provresonatorer 
tillverkade med silverpasta ger Q-värden på 
ca 100-200 inom X-bandet. Guld är något 
sämre. Dessa värden ligger i runt tal 50 % un
der de som uppnås med de bästa vakuumför
ångade tunnfilmerna. Ä ven upplösningen är 
sämre vid direkt mönsterpåläggning, 50 11m 
mot 3 11m för fotoetsad . tunnfilm. Kostnader 
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9,7 9,1 11,0 6,1 

~10 - . ~10 - ' ~10 - ' ~10 - ' 

B B A ? 
B A A B 
B B B A 
C B A C 
C C C C 
B B C C 

100+ 50 32 100 
B C A B 

Tab 2. Förluster i en 50n mikrostripledare i 
X-bandet för 99,5%. 

Aluminiumoxid med 8=9,7 och tg 
ör. =10 - ' [2] 

Ytfinhet 
0,6 
0,25 
0,05 

IX (dB/cm) 
0,13 
0,096 
0,07 

och tillverkningstid är emellertid betydligt . 
lägre. Tillverkningskostnaderna för tjockfilm
teknik kan reduceras ytterligare om man fin
ner noggrannare sätt att direkt trycka led
ningsmönstret, tex genom at~ använda speci
ellt preparerade fotoetsade metall masker. 

SUBSTRAT 
De två viktigaste kraven på ett substrat är dels 
att det har små dielektriska förluster i det ak
tuella frekvensområdet, dvs 
tg (J < 10- 3 

dels eatt det är lätt att bearbeta och polera samt 
har goda vidhäftningsegenskaper . gentemot 
kretsmönstret. 

Ett antal substratmaterial och deras' egen
skaper finns redovisade i tab J, där A står för 
utmärkta, B för godtagbara och C för relativt 
dåliga egenskaper. Vid lägre frekvenser före
drar man substrat med höga e-värden (> 10). 

Ferriter 

Kvarts YIG Spinal 

3,78 1t? 11,5 
magn. icke magn. 

~10 - 3 ~10 -3 ~10 - ' 

A C B 
A C B 
A B B 
A A A 
A A A 
A A 

100+ 100+ 100+ 
A A 

Vid frekvenser över 20 GHz kan ett lägre e-vär
de vara att föredra, eftersom ledningsbredden 
för en bestämd impedans och toleranserna då 
kan vara större. Detta är viktigt eftersom nor
mal tunnfilmteknik begränsar upplösningen 
till omkring 311m. 

Aluminiumoxid- och berylliumoxid-mate
rialen finns til1gängliga i olika renhetsgrader, 
vanlige~ mellan 96 % och 99,5%. Eftersom 
man vil1 ha god reproducerbarhet, låg porosi
tet och hög ytfmhet kommer i al1mänhet en
dast de renaste materialen ifråga. Tab 2 visar 
hur man genom att polera till högre ytfinhet 
kan reducera förlusterna i.en 50 n mikrostrip
ledning. 

Med hänsyn til1 ytfmhet är safir (enkrlstal
lin aluminiumoxid) väsentligt bättre och är ett 
utmärkt alternativ, låt vara för en hög kostnad 
!lO- IS kr/cm2) . I'praktiken är den maximala 
kristallstorleken omkring 3 cm i diameter. 
Lucalox är ett slags mellanting mellan poly
kristallin och enkristallin aluminiumoxid. Til1-
gången på Lucalox är dock begränsad. Man 
har relativt liten erfarenhet av berylliumoxid. 
Det är besvärligt att arbeta med, det avger 
giftigt stoft, och det används bara där dess 
mycket höga termiska konduktivitet är nöd
yändig, tex i system med hög effekt. Kvarts 
har goda elektriska, mekaniska och ekonomis
ka egenskaper, men har relativt låg dlelektri
citetskonstant [3].1 

Vad det gäl1er ferriterna skiljer man mel1an 
lipinellerna (mangan-magnesiu~-spinel med 
e= 11,5) och granaterna [Ytterium-Iron
Garnet (YIG) med e= 16]. Genom kemiska 
substitutioner kan curietemperaturen sänkas 
til1 temperaturer utanför arbetsområdet (t ex 
till - 80°C) [4]. 
Vid normala omgivningstemperaturer är 
dessa material dåliga dieIektrika och kalis för 

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

Fig 3. Sammansatt ferritbricka (efter pole
ring) med fyra aktiva zoner inuti det "icke
magnetiska" grundsubstratet (t v) . Till höger 
en i'ntegrerad 4-stegs fasskiftare. Fasvrid
ningen är 12°,24°,48° resp 96°. 
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kanterna. De transversella strömmarna uppvisar 
antisymmetri. 
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Fig 5. Den relativa ledningsvå.glängd~n f (där 
o 

Ao är våglängden i luft) hos mikrostrip- (fig 5a) 
och mikroslotledare (fig 5b) för olika kvoter 

mellan ledningens bredd och tjocklek (0=2;). 

0,15 

Den streckade linjen visar de värden som beräk
nats enligt Wheelers formler. Fashastigheten 
minskar med ökad frekvens eftersom vågen fort
plantar sig närmare det dielektriska substratet. 
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"ickemagnetiska" ferriter och har en.egenskap 
som ger speciellt intressanta integrationsmöj
ligheter. De kan nämligen sintras ihop med 
magnetiskt aktiva områden av liknande men 
osubstituerade, eller mindre substituerade fer
riter och ger då ett jämnt, vakuumtätt och 
sammansatt substrat, som kan metalliseras 
och etsas som en enhet. Detta är viktigt; efter
som de flesta system kräver ett antal ferritele
ment (cirkulatorer, isolatorer,' fasskiftare etc) 
som i annat fall måste anslutas· som separata 
enheter. 

Fig 3 visar en sammansatt skiva med fyra 
magnetiskt · aktiva områden. Till vänster ses 
den polerade skivan och till höger en tillämp
ning, i detta fall en miniatyriserad 4-bitars 
ferritfasskiftare för en antenn avsedd får X
bandet. 

Dessa sammansatta substrat framställs av 
pulver av aluminium, zink, mangan-magne
sium-järn-spineller och från aluminium, zink, 
mangan-magnesium-järn-spineller och från 
aluminium, kalcium och kisel substituerade 
"Yttrium-Iron-Garnet" kombinerat med olika 
magnetiska ferriter. 

De elektriska egenskaperna och inverkan av 
temperaturen hos de "icke-magnetiska" ferri
terna som grund substrat liknar egenskaperna 
hos aluminiumoxid men de är betydligt lättare 
att polera och bearbeta mekaniskt (polerings
tiden kan reduceras ca 10 ggr). Deras enda 
nackdel jämfört med aluminiumoxid är att de 
är sprödare och har sämre termisk lednings
förmåga. 

ANSLUTNING AV AKTIVA 
ELEMENT 
När man fått fram det passiva kretsmönstret 
är nästa steg mot det färdiga mikrovågsyste
met att ansluta de diskreta h·alvledarna. De är' 
oftast utformade som 'brickor eller som kaps
lade beam-lead-komponenter eller LID-kom
ponenter (Leadless Inverted Device) på ett ke
ramiskt underlag. 

Dessa komponenter är så små att de är svå
ra att hantera och ansluta till kretsen. Dess
utom måste man noga kontrollera den värme 
och det tryck som uppstår när man ansluter 
dem eftersom komponenterna i allmänhet inte 

6-0,_ 
). 
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0,_ 

O,OS ____ .!!...-

b) •• 12 '-o 

tål högre temperatur, än 200 till 4OO°C ens 
under korta tider och deras mekaniska upp
byggnad är ömtålig. 

Halvledarkomponenterna kan anslutas till 
kretsarna genom processer som kräver löd
ning eller ledande lim. Limmen är metalIfyllda 
epoxyplaster och komponenterna pressas på 
limmet som därefter härdas i en temperatur av 
storleksordningen 150°C i 16-24 timmar. 

Man kan också använda direkt förbindning 
genom t ex termokompression eller ultralju9,
svetsning. I denna process får man en god kon
takt mellan en smidig metall såsom guld eller 
silver och en hård metall. Förbindningen sker 
genom en ytdiffusion, åstadkommen genom 
att man applicerar tryck vid hög temperatur. 

Termokompressionsförbindning kan använ
das för guld och silver och kan användas vid 
den minsta arean (ned till 0,01 mm diameter), 
låt vara vid hög temperatur (2OO-4OO°C) och 
över en lång tid (några sekunder). 

Ultraljudsvetsning föredras vanligen för alu
minium med en min punktdia,ineter av 0,05 
mm. Svetsningen sker utan uppvärmning ocJ:t 
under loppet av några få millisekunder. ~ 
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I praktiken är det enklast att löda in LID
kapslar i kretsen medan beam-lead-kompo
nenter m'onteras genom termo kompression. 
För anslutning av okapslade halvledarkristal
ler är många metoder öppna, var, och en med 
sina fOr- och nackdelar. En okapslad kristalls 
anslutning till substratet kräver emellertid 
skicklig personal fOr att hålla utbytet på hög 
nivå. Komponenterna kan inte heller provas 
fullständigt före monteringen. 

PLANA TRANSMISSIONS
LEDNINGAR 
För att utforma en integrerad krets. för mikro
våg måste man ha goda kunskaper om trans
missionsledningar. Man kan därigenom und
vika de höga kostnader som ett "cut and try"
förfarande innebär. Eftersom den plana våg
ledarens teori är mycket komplex behöver 
man en dator för en analys av ledningspara
metrarna. Vid låga frekvenser beräknas van
ligen faskonstanten K och den karakteristiska 
resistansen Ro med Wheelers formler [6]. 
Dessa .grundar sig på elektrostatiska princip'er 
som gäller fOr frekvenser under några GHz. 
och är relativt användbara både fOr analys och 
syntes av kretsar. För högre frekvenser blir de 
dynamiska förloppen mer betydelsefulla och 
ger upphov till avvikelser både, för K och Ro. 
Orsaken är att det förutom de axiella ström
marna även uppstår transversella strömmar i 
ledaren, vilket i sin .tur ger axiella elektriska 
och magnetiska fält [7]. 

Om man antar att man har perfekta ledare, 
som är tunna och har små dimensioner i för
hållande till våglängden kan man få approxi
mativa uttryck för ledningsparametrarna som 
i de flesta fall är tillräckligt noggranna. Desssa 
approximativa metoder börjar alltid med en 
förhandsgissning av ström- och fåltfördelning i 
den ,aktuella delen av ledaren. Det visar sig att 
fOrdelningen av de axiella strömmarna på le
daren i en mikrostripkrets har en smal topp i 
ledningens kanter och att den approximativt 

kan beskrivas med formeln 

, 10 
1%= 

1tJCiC-~ 

där j% = den axiella strömtätheten 
10 = den totala axiella strömmen 
a = halva ledarbredden och 
x = avståndet från ledarens mitt 

I jordplanet är de axiella strömmarna jäm
nar~ och mer symmetriskt fördelade, medan 
de transversella strömmarna har en antisym
metrisk fördelning i fOrhållande till ledarens 
centrum (fig 4). Den fullständiga analysen, 
som grundar sig på denna approximerade 
strömfördelning ger faskonstanten och karak
teristiska resistansen som en integralekvation 
som kan lösas med hjälp aven dator. 

Representativa värden på den relativa våg
längden J../J..o för några speciellt intressanta 
värden på substratets dielektricitetskonstant 
visas i fig Sa. Den etTektiva dielektricitetskon
stanten är alltid större och fashastigheten alltid 
mindre än de värden som kan beräknas ur 
Wheelers formler (streckade linjer). 

Beroendet av frekvensen framgår ifig 6 som 
jämför uppmätta värden hos en mikrostrip 
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Fig 6. Den effektiva dielektricitetskonstanten &effökar med frekvensen. Den heldragna 
linjen representerar beräknade värden; den streckade linjen ger det frekvensoberoende 
värdet från Wheelers formler. Punkterna är de experimentella värden som har erhållits av 
Hartwig m fl. "Frequency dependent behaviour of microstrip", Dig Int Microwave Symp 
PGMTT,1969, pp, 111-116. 

ringresonator på aluminiumoxid-substrat (&= 
9,7; Raytheon Group) och beräknade värden. 
Den goda överensstämmelsen mellan upp
mätta och beräknade värden gäller också för 
andra mikrostripsubstrat med högre dielektri
citetskonstanter. 

Egenskaper hos en närliggande kopplad 
mikrostripledning har bestämts med hjälp av 
TEM-moder med jämna och udda laddnings
och strömfördelningar [8]. 

Helt nyligen har också mikroslotledare 
kommit att få praktiskt intresse, detta av tre 
orsaker : 
• Högfrekvensspänningen ligger mellan kan

terna på slitsen och tillåter en plan integra
tion av parallellimpedanser och halvledare. 

• FältfOrdelningen uppvisar områden som är 
cirkulärt polariserade och som kan utnytt
jas i fasskiftare, cirkulatorer etc. 

• Det är enkelt att överföra det högfrekventa 
magnetiska fåltet till mikroslotledare, vilket 

, möjliggör ett sammansatt system med både 
mikrostrip- och mikroslotelement. 
I mikroslotledaren har det elektriska fåltet 

en skarp topp vid kanterna. En formel som 
relativt väl svarar mot fördelningen är 

l 2· Uo för Ixl<a 
E,,= 1t~ 

O för Ixl>a 
Det magnetiska fålt som omger detta elek

triska fålt har både transversella och axiella 
komponenter som avtar exponentiellt från en
dera övre eller undre ytan på slitsledaren. 

Med utgångspunkt från denna fåltfOrdelning 
har datorberäkningar gjorts av den normalise
rade våglängden (J../J..o) som funktion av sub
strattjockleken och för olika substrat (fig Sb). 

På samma sätt som för mikrostripledaren 
avtar den normaliserade våglängden med 
ökande frekvens (eller med ökande substrat
tjocklek) dvs den etTektiva dielektricitetskon
stanten ökar. 

Det faktum att vågutbredningshastigheten 
minskar vid högre frekvens visar att energin 
hos EH-moderna går fram nämiåre substratet 

och att mindre energi förs fram i området 
ovanför ledaren. 

Definitionen av den karakteristiska impe
dansen är problematisk eftersom varken mik
rostrip- eller tp.ikroslotIedare arbetar i rena 
TEM-m9der. Närvaron av axiella fåltkompo
nenter, som i vanliga vågledare, gör det i själva 
verket omöjligt att definiera en sådan storhet. 
En användbar storhet för att bestämma impe
dansomvandlingen längs ledningen och an
passningen mellan olika mikrostripledare och 
t ex koaxiala ledningar är kvoten mellan 
spänningen (ledningen till jordplanet) och den 
axiella strömmen. För rnikroslotIedare är mot
svarande storhet kvoten mellan slitsspänning
en och den axiella strömmen. 

Fig 7a och b visar datorberäknade värden av 
denna "effektiva" karakteristiska resistans Ro. 
Vid mikrostrip ökar vanligen Ro med ökad 
frekvens. Vid lägre frekvenser närmar sig Ro 
det värde som kan beräknas med Wheelers 
formler. 

Motsvarande resultat för mikroslotledaren 
visar ett brett maximum för den karakteristis
ka resistansen som funktion av frekvensen (el
ler substrattjocldeken). 

Någon direkt experimentell kontroll av im
pedansförhållandena vid höga frekvenser har 
än så länge inte gjorts. Hittills har impedansen 
mätts vid så låga frekvenser att "end etTects" 
och "transition zones" är försumbart små. I 
detta område ger Wheelers analys korrekta 
värden för mikrostripledare. Vid högre fre
kvenser (x-bandet och högre) inverkar parasit
reaktanser som härrör från 'områden mellan 
ledningar med olika ·geometrier och medför 
mätfel. Detta går inte att undvika och etTekter
na är svåra att beräkna. 

FÖRLUSTER 
För plana transmissionsledningar på alla prak
tiskt använda substrat kan de elektriska och 
magnetiska förlusterna uppskattas till 

ad~4,43 K (tg5& Hg5jl)[<!:] 

Det medför att de dielektriska förlusterna 
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Fig 7. "Effektiva" karakteristiska resistansen hos mikrostrip- och mikroslotledare, definierad som spännings-strömkvoten för olika 
ledningsgeometri (15='1>. De streckade linjerna ger de värden som beräknas ur Wheelers formler. 

reduceras i samma -grad som substratets di
elektric'itetskonstant minskar. Det gör. för 
tg ö , Jl~10-3 att förlusterna blir ungefår 0,01 
dB 1><:r våglängd. Eftersom de förluster man 
får på grund av strömförträngning (skin
etTect) är ungefår en tiopotens högre blir valet 
av substrat mer en fråga om den grad av nog
grannhet man uppnår för metallskikten, dvs 
substratets ytfinhet, än om substratets dielek
tricitetskonstant. 

Strömförträngningsförluster uppstår både på 
grund av axiella och transversella strömmar i 
transmissionsledningens ej helt perfekta leda
re. Eftersom de axiella strömmarna är så myc
ket större kommer de att ge de största förlus
terna. Speciellt kritiska är områdena nära le
darnas kanter. 

Det visar sig att den största delen av led
ningsförIusterna är proportionella mot metal

, lens ytresistans R. (R.=.jwlu° där u är mate-

0.12 

..!Il!. 
cm 

0.08 
<1 

t 
0.04 

rialets konduktivitet) och omvänt proportio- . 
nella mot ledarbredden a 

R 
~s~konst· aS 

Teoretiska beräkningar som innefattar alla 
förluster och experimentella resultat som man 
erhållit genom att 'mäta Q-värdet hos ringreso
natorer jämförs i fig 8. De uppmätta förluster
na är av storleksordningen 0,1 ' dB/våglängd, 
medan de teoretiska värdena i allmänhet är 
hälften så stora. Troligtvis beror de större 
förlusterna på tillverkningstekniska brister: 
• Konduktiviteten hos de förångade koppar

Iedarna är helt säkert lägre än den hos en 
bit av koppar, som är förutsatt i beräk
ningarna. 

• Förlusterna ökar betydligt med sämre ytfin
het och mikrosprickor i materialet. Speci
ellt har ojämnheter av samma storlek som 
strömförträngningsdjupet (~0,5 11m) i led-

ningens kanter stor inverkan på förlusterna. 
Man har också iakttagit att varje diskonti

nuitet i den plana ledaren har en benägenhet 
att stråla eller koppla energi till andra ytmoder 
som kan fortplanta sig till det metall täckta di
elektriska substratet. Dessa kopplingsetTekters 
inverkan på förlusterna i krökta ledningar som 
i den använda ringresonatorn kan man fn inte 
beräkna. [J 
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Fig 8. Förluster i mikrostrip- och mikroslotledare. Heldragna linjer visar beräknade värden. 
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Panoramamottagare med VIG-filter 
övervakar en dekad av mikrovågornrådet 
. av ingenjör BJÖRN HANSSON, Sivers Lab AB 

Utvecklingen av s k VIG-filter har 
gjort det möjligt att bygga mikro
vågmottagare med flera unika 
egenskaper. Med relativt enkla me
del kan man sålunda övervaka mik
rovågfrekvenser över mer än dekad 
utan risk för falska signaler på 
grund av harmoniska övertoner 
eller blandningsprodukter. 

Sivers Lab har utvecklat en sådan 
mottagare, kallad Panorama-mot
tagare, som väntas få vidsträckt 
användning på mikrovåglaborato
rier, provrum m m. Konstruktionen 
är baserad på ett hos företaget ut
vecklat och tillverkat tre-resona
tors VIG-filter. 

UDK 621.396.62 :621.391.81 
D D Sivers Panorama-mottagare är en rak 
mottagare, där detektering sker i en mycket 
bredbandig kristalldetektor. Efter detektorn 
följer videoförstärkning i flera steg, varefter 
signalen återges på ett katodstrålerör. Före 
detektorn fInns ett elektroniskt avstämbart 
fIlter, YIG-fIIter, som sveper linjärt över det 
frekvensområde man är intresserad av. Svep
spänningen till YIG-fIItret avlänkar även ka
todstråleröret. På detta sätt erhålls på bild
skärmen en horistonell, linjär frekvensskala 
och en vertikal amplitu'dskala. 

Amplitudskalan är antingen linjär med in
effekten eller logaritmisk beroende på vilken 
videoförstärkare som används. Frekvensaxeln 
är kalibrerad på så sätt att start frekvensen 
(längst till vänster) kan avläsas på ett digitalt 
räkneverk- medan svepvidden i MHz per ruta 
väljs med . en omkopplare. 
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VIG-FILTER 

Mottagarens förselektion sker i ett smalban
digt YIG-fIlter med nära konstant bandbredd 
och konstanta förluster. Det är uppbyggt av 3 
orienterade, galliumdopade YIG-sfårer, resul
terande i ett bandpassfIlter med egenskaper 
ekvivalenta med ett fIlter uppbyggt av vanliga 
kopplade rnikrovågresonatorer. Den huvud
sakliga skillnaden ligger i att YIG-fIltret har 
mindre dimensioner och är elektroniskt av
stämbart. 
- YIG-sfåren har .en diameter på ca 0,5 mm 

och är slipad och polerad till en absolut sfärisk 
form med hög ytfInhet. Den sfåriska formen är 
viktig för att undertrycka icke önskade reso
nanser medan hög ytfInhet medför högt obe
lastat Q-värde. 

KONSTANT BANDBREDD 
Kopplingen mellan YIG-sfären och signalen 
är proportionell mot kvadraten på den hög
frekventa magnetiska fåltstyrkan vid YIG
sfären, volymen av sfåren samt mättnadsmag
netiseöngen, Ms. Det belastade Q-värdet kan 
skrivas 

Qo 

t 
10000 

5000 

2000 

s 
Fig 1. YIG -resonator. Avstämning sker ge 
nom att man varierar det pålagda magnet 
fältet Ho' 

där d är sfårens diameter och ro avståndet mel
lan högfrekvensledningen och YIG-sfåren. 
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Fig 2 . Obelastat Q-värde för odopade och galliumdopade YIG -sfärer med olika värden 
på mättnadsmagnetiseri ngen. 



VIG-FILTER_DETEKTOR 

SVEPVIDD 

2 

o OFF 

Kopplingen är således frekvensberoende och . 
3-dB-bandbredden ökar därmed linjärt' med 
frekvensen. Man önskar emellertid av frekven
sen · oberoende 3 dB-band bredd. Därför är 
ledningens geometri i kopplingsregionen änd
rad så att en induktans i serie med ledningen 
bildas före kortslutningspunkten. På detta sätt 
blir de högfrekventa strömmarna och magnet
fåltet frekvensberoende och därmed även det 
effektiva belastade Q-värdet: 

Q =Q . [1 + (WL)2] 
B Bo Zo 

Zo=ledningens karakteristiska impedans 
, Serieinduktansen åstadkommes genom re

duktion 'av ledarens diameter och genom att 
man utformar den som en 'båge kring YIG
sfåren. På detta sätt har bandbreddsvariatio
nen kunnat hållas mindre än 1:2 över en 
dekads avstämningsområde. Eftersom det 
obelastade Q-värdet stiger med frekvensen 
blir förhållandet Q IlQo relativt konstant. 
Detta innebär i sin tur att även förlusterna i 
filtret blir oberoende av frekvensen. 

Antalet resonatorer har bestämts till tre för 
att ra en kompromiss mellan forluster och se
lektivitet. Tre resonatorer är det minsta antal 
som ger fullständig frihet från falska signaler 
inom mottagarens dynarnikområde. Filtret är 
justerat for kritisk koppling, men på grund av 
mellankopplingsslingornas längd varierar 
kopplingen från något underkopplat vid låga 
frekvenser till svagt överkopplat vid de högsta 
frekvenserna. Nominellt erhålls då en flank
branthet på 1.8 dB per oktav bandbredd (3 dB
bandbredd). 

~DC 
BALANS 

VIDEO 
FILTER 

10kHz 
o 

1kHz 1 MHz 

Fig 3. Den principiella uppbyggnaden av 
Sivers Panoramamottagare. 

INBYGGD DETEKTOR 
Bandpasskurvans utseende påverkas även i 
viss mån av värdet av ·impedansen hos belast
ningen, som i detta fall är en dioddetektor. I 
ett forsök att göra fasvariationen med fre
kvensen så liten som möjligt har dioden byggts 
in i YIG-filtret. Dioden är en speciell typ av 
tunneldiod, som bl a har den egenskapen att 
dess HF-llbpedans är nära 50 ohm. Vidare är 
videoresistansen extremt låg, vilket medger
återgivande,av signaler med snabbt varierande 
amplitud, t ex radarpulser, utan att förström 
behöver användas. 

VIDEOFÖRSTÄRKAREN 
Efter detektering s\cer förstärkning av signalen 
i sex snabba integrerade förstärkare. Förstärk
ningsreglering åstadkommes av fyra elektro-

nish varierbara spänningsdelare uppbyggda 
av MOS-transistorer. 

För logaritmering av signalen används 
samma linjära förstärkare men nu kopplade så 
att successiv amplitudb~gränsning sker i ste
gen. 

LOGFÖRSTÄRKAREN 
Om man approximerar en logkarakteristik . 
med ett antal räta linjer kan man visa att ma
ximala felet blir lika för varje segment om för
hållandet mellan dess ändpunkter är konstant. 
Detta innebär att inspänningarna för bryt
punkterna, bildar en geometrisk serie. 

En förstärkare som kan realisera en sådan 
approximation är uppbyggd av N st identiska 
förstärkarsteg med förstärkningen F och med .. 
amplitudbegränsning till utspänningen e •. Se , 

Fig 4. Logförstärkare med N st identiska. begränsande förstärkarsteg. 
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Fig 6. På detta sätt"presenteras på panorama
mottagarens oscilloskopskärm uteffekten 
mellan 4 och 8 GHz för en kamgenerator 
matad med 400 MHz. Vertikalskalan är 10 
dB/div. 

Fig 7. Panoramamottagarens presentation av 
en mikrovågoscillator med harmoniska över
toner 25 dB och 35 dB under grundtonen. 
Kalibreringen är inställd på 1.0 dB/div resp 
500 MHz/div och Fstart =2 GHz. 

jig 4. Då inga steg begränsar är utspänningen 
_ (N ' N- l . 0)_ F N+ l _l eO-ein F +F + .. . +F -ein F-l 

och då n steg är mättade 
_ . F N- n+l_1 

eo-n e.+ein (~-1-) 

Om F:> 1 reduceras detta uttryck till 
eo=n ' ~s +ein' F N- n 

f<. e. h' h e. 
or FN-n+ l Z ein Z FN- n 

Förstärkningen och antalet förstärkarsteg 
bestäms av önskat dynamiskt område samt 
det maximala fel i logkarakteristiken, som kan 
tolereras. Genom omsorgsfull optimering av 
begränsningsnivå och förstärkning kan mer än 
100 dB dynamik med en noggrannhet på ±2 
dB uppnås. Detta motsvan~r 50 dB dynl!1l1ik 
på mikrovågsidan, eftersom dioden arbetar 
som "kvadratisk" detektor. I detta fall har sex 
begränsande förstärkarsteg 'visat sig väl täcka 
detektorns dynamiska område. Videoband
bredden är större än 1 Maz även för signaler 
nära brusnivån, där förstärkningen är som 
störst. 

Då det för många mätningar kan vara värde
fullt att kunna mäta CW-nivåer även då mot
tagaren inte sveper, har hela videokanalen lik
strömkopplats. Känsligheten på oscilloskop_o 
skärmen är ca 10'11 V per ruta, varför mycken 
omsorg måste läggas ned på låg drift och lågt 
brus hos förförstärkaren. 

ENKEL ATT HANDHA 
Panorama-mottagaren är ytterst enkel att ar
beta med. Om startfrekvensen ställs på 1 GHz 
och svepvidden på maximum samt video för-
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Fig 5. Panoramamottagarens Iogkarakteristik begränsas vid låga nivåer av att förstärka
ren blir linjär när inget steg går i mättning. Vid höga nivåer övergår detektorn från 
kvadratisk likriktning till linjär sådan för att slutligen mättas. 

stärkningen på . 10 dB/DIV finns samtidigt 
synligt på skärmen alla sigrialer inom 1 -18 
GHz, från bruset upp till mättning. För den 
händelse att startfrekvens och svepvidd inställs 
så att 18 GHz överskrids vid svepets slut tänds 
en varningslampa och den del av svepet på 
bildskärmen, som motsvarar frekvenser över 
18 GHz, släcks. Med svepet avstängt fungerar 
apparaten som en manuellt avstäm bar mot
tagare. Frekvensen avläses då på räkneverket 
och bandbiedden är ca 25 MHz. 

FREKVENSMODULERING 
Panorama-mottagaren kan även användas för 
att demodulera frekvensmodulerade signaler. 
Om mottagaren inställs så att signalen ham
nar på YIG-f1ltrets ena flank fungerar motta
garen som en FM-diskriminator. Modulering
en finns tillgänglig på videoutgången. Om lik-

strömskomponenten blockeras erhålls en käns
lig anordning för att t ex registrera oavsiktlig 
frekvensmodulering hos mikrovågoscillatorer. 

FREKVENSMÄTNING 
En närliggande användning för denna typ av 
apparat är kontroll och -registrering av mikro
vågsignaler, som är vitt skilda i frekv~ns och 
amplitud. Även sporadiskt uppträdande signa
ler kan snabbt frekvensbestämrnas inQm områ
det 1...:.18 GHz då inga extra övertoner eller 
spegelfrekvenser kan bildas. Om högre fre
kvensnoggrannhet är erforderlig kan en s k 
kamgenerator användas för kalibrering. Den
na ger övertoner från en kristalloscillator tex 
var 400 :e MHz. Den sökta frekvensen bestäms 
genom interpolation mellan ~vå övertoner. 
Dessa kan lätt identifieras med hjälp av motta
garens egen kalibrering. D 



För Er som mäter temper:atur: 
Detta bör Ni veta om mätgivarna 
av ingenjör PAUL GÖRANSSON, Saab-Scania, Linköping 

I anslutning till Elektroniks mark
nadsöversikt över temperaturmät
givare, lämnar Paul Göransson, 
SAAB-SCANIA, här några råd och 
synpunkter värdefulla för den som 
sysslar med temperaturmätningar. 

UDK 681.2.082 :536.53 
D D Temperatur är utan tvekan den storhet 
man oftast har anledning att mäta. Från mät
synpunkt sett är denna storhet dock en av de 
mest svårbemästrade, vilket säkerligen mången 
fått eifara. Möjligheterna till fel i mätningarna 
är många, samtidigt som kraven ofta är högt 
uppskruvade. 

Eftersom temperatur utgör en storhet som 
kan karakteriseras som överallt närvarande 
stöter man på uppgiften att mäta temperatur 
på praktiskt sett aha tänkbara ställen och un
der alla tänkbara förhållanden. Tekniken att 
mäta temperatur är dock av mycket gammalt 
datum och de elektriska metoderna utveckla
des under ett tidigt skede avelteknikens histo
ria. 

Mätning av temperatur är av fundamental 
betydelse inom praktiskt taget alla verksam
hetsgrenar. Man behöver bara nämna sådana 
branscher som stål- och metallförädlingsin
dustri , kemisk industri, medicin, meteorologi, 
matvaruindustri etc. Dessutom kan framhål
las betydelsen av temperaturkontroll för mark
fordon, flygplan och fartyg. 

Celsiusskalans nollpunkt har en praktiskt 
lämplig placering och genom tillkomsten tav 
enkla trippelceller kan var och en som mäter 
med hög precision skaffa sig en no II-kontroll
utrustning. 

Andra kontrollpunkter är i första hand 
+ 100°C, fOr vilket värde man dock efterlyser 
en standardiserad kontrollenhet. 

Högre upp på temperaturskalan kan man 
för kontroll utnyttja olika metallsmältor med 
väldefinierade temperaturvärden. 

TEMPERATUROMRADEN 
Även om funktionsprinciperna för de olika 
temperaturmätorganen, som senare skall be
röras, medfOr vissa begränsningar, kan man 
lätt särskilja ett stort antal olika mätfall som i 

och för sig kan mätas med samma typer av 
mätgivare men som kräver känselkroppar av 
skilda utformningar. Mätområdet har därvid 
även en väsentlig' betydelse och man kan göra 
en indelning i följande temperaturområden : 

• Kryogeniska området OOK till 150oK, 
(-273 till -123°C) 

• Normala området -100 till.+5OO°C 
• Höga området +500 till +3000°C 
• Plasmafysiska området + 3 OOO°C och 

högre. 
De två extrema områdena (kryogeniska och 

plasmafysiska) är av intresse huvudsakligen 
för vetenskaplig forskning men kommer allt 
mer och mer in i tekniken. Den kryogeniska 
tekniken finner man i industriella samman
hang och det extremt höga området inom 
plasmafysik, kärnfysik och astronomi. Detta 
senare temperaturområde förutspås inom nära 
framtid få industriella anknytningar. Mättek
niken skiljer sig dock avsevärt från den teknik, 
som den industribundne mätteknikern kon
fronteras med. 

OLIKA - MEDIER 
Skall man försöka göra en klassificering av 
den industriella temperaturmättekniken bru
kar det vara enklast att utgå från de tre aggre
gationstillstånden fast, flytande och gasformig, 
vilka i och fOr sig är avhängiga av temperatur 
och värmeinnehåll. Sålunda kan man dela upp 
temperaturmättekniken på följande olika fall: 

• Mätning av fasta materials inre tempera-
tur 

• mätning av fasta materials yttemperatur 
• mätning av vätskors inre temperatur 
• mätning av vätskors gränsskikttempera

tur 
~ mätning av gasers inre temperatur 

Fig 1. Mätgivare för temperaturbestämning 
av hastigt strömmande gaser. Denna givartyp 
används för mätning av yttertemperaturen 
från ett flygplan. Principskissen visar mät
kammaren där luften uppbromsas och total 
temperaturen avkänns av ett motståndsele 
ment. (Fabrikat: SAAB). 

• mätning av starkt strömmande gasers 
temperatur 

• mätning av gasers gränsskikttemperatur. 

Fasta material 
En vidare dissekering av mätfallen leder in på 
rad skilda faktorer, som påverkar temperatur
mättekniken. För mätning i fasta material är 
det av största betydelse, vilken grad av värme
ledningsförmåga som materialet har. 

Att utfOra temperaturmätningar i icke me
talliska material kan vara förknippat med pro
blem genom att mätsonden, som oftast utgör~ 
av metalliskt material, (tilledningstrådar) 
starkt påverkas av den utanför materialet rå
dande temperaturen. Mätning på genomskin
liga material utsatta för strålning innebär ofta 
sådan inverkan att skärmning måste införas. 
Att mäta på mycket små kroppar betyder ofta 
att mätsonder måste göras så små att de ej på
verkar kroppens värmeutbyte med omgiv
ningen. Av stor betydelse för temperatur
mätning på fasta och flytande material är an
vändandet av strålningsmätteknik (infraröd 
strålning). Speciellt inom högre temperatur
områden har denna teknik haft stor betydelse, 
men dagens teknik med IR-celler möjliggör 
mätning vid "normala" omgivningstempera
turer och bl a har termovisionstekniken ut
vecklats snabbt. 

Vätskor 
Mätning i vätskor kan vara förbunden med 
många problem bl a genom att sonden påver
kar temperaturen, genom att vätskevolymen 
är begränsad, genom att vätskan är · dåligt 
värrneledande, genom att vätskan är frätande 
etc. Om. vätskan är strömmande och leds 
exempelvis genom metallrör måste man vara 
noga med att isolera mätsonden från röret. 
Ibland gör man så att såväl rör som mätsond . 
isoleras och beräknas anta samma tetnperatur. 
som vätskan. , 
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Metallsmältor 
En viktig teknik utgör mätning i metallsmäl
tor . Man använder sig i huvudsak av termoele
ment eller strålningsmätorgan. Av betydelse 
lör termoelementen är skyddsröret och det 
elektriska isolationsmaterialet fOr termotrå
darna inuti röret. Strålningsmätutrustningen 
måste kunna avkänna från en ren och slaggfri 
yta för att ge rätt värden. 

Gaser 
De avgjort besvärligaste temperaturmätpro
blemen möter man i samband med gaser och 
vanligast är givetvis mätning i luft. I stilla
stående gaser är utbytet mellan gas och exem
pelvis en metallmätsond-mycket dåligt, vari
~enom mätsonden blir trög. Ofta påverkar 
sonden genom sitt höga värmeinnehåll den 
omgivande gasens temperatur. Ett hjälpmedel, 
som man ofta tillgriper är att bringa gasen i 
strömning förbi mätsonden. Speciellt då mät
sonder används, som utvecklar betydande 
~genvärme är en liten fläkt merendels nödvän
dig. Det omvända problemet stöter man på vid 
mätning i gaser med mycket höga strömnings
hastigheter - exempelvis mätning av atmo
sfårtemperaturen från ett flygplan. En sond i 
form av en pinne med känselkroppen i spetsen 
utsätts för friktionsuppvärmning av obestäm
bar storlek. Den teknik man tillämpar är att 
låta den snabbt strömmande luften uppbrom
sas i en rörformad kropp med ett litet utsläpp 

UtsignaL 

01>.; 

Rgiv 

UtsignaL 

SI },,;. 

Utsign~L 

Fig 3. Några enkla kopplingar för mot
ståndsgivare. 
A Spänningsdelarkoppling. Givaren ba
lanseras mot ett fast motstånd R. och 
signalen tas ut från ett fast mittuttag på 
spänningskällan. 
B Bryggkoppling erhålls genom att lägga 
in två fasta motstånd R1 och R2 för 
signaluttag. 
C I bryggan kan två aktiva givare kopplas 
in för att öka utsignalen. De två givarna 
kan även användas för summarnätning. 
Genom att koppla givarna i närliggande 
-bryggrenar kan man göra skillnadsmät
ningar. 
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i bakre änden. Luften komprimeras med myc
ket nära 100% temperaturåtervinning. Denna 
återvinning står i matematiskt samband till 
hastigheten, vilken måste mä~ samtidigt. 

Denna s k totaltemperatur utgör summan 
av atmosfårtemperaturen och återvinnings
temperaturen, varigenom atmosfårtemperatu
ren lätt utvärderas. En sådan mätgivare visas 
i.fig l. 

Inom speciellt gastemperaturmätning måste 
mätsonden isoleras mot strålning. Sonden om
ges därfor aven eller flera tunna skärmar av 
merendels metalliskt material (blank yta). Mät
ningen kan dock kompliceras av skärmarnas 
utstrålning mot mätsonden, varfor viss ström
ning är nödvändig. 

DE VANLIGASTE MÄTGIVARNA 

En fördel vid temperaturmätning är att de 
vanligaste mätgivarna är enkla, pålitliga och 
relativt prisbilliga. 

Motståndsgivare har använts sedan eltekni
kens barndom och med hjälp av motstånds
mätbryggor liar man lätige behärskat tekniken 
att mäta temperatur med hög precision. 

Den andra lika viktiga temperaturmätgiva
ren är termoelement. Detta forekommer i ett 
flertal olika material och utformningar. 

Den tredje typen av mätorgan som fått fun
damental betydelse är strålningsmätcellerna 
vilka på ett elegant sätt möjliggör beröringsfri 
mätning och mätning på stora avstånd. 

Motståndsgivaren 
Motståndsgivarna förekommer dels utforda i 
metalliska material såsom platina, nickel och 
koppar, dels i icke metalliska material, bland 
vilka de sintrade karbiderna, de sk termisto
rerna, är vanligast. 

Med niotståndselement av platina når man 
högst i mätnoggrannhet ~h detta mätelement 
utgör internationell temperaturnormal inom 
-100 till +500"C. Sambandet mellan resi
stanslindring och temperatur uttrycks i Cal
lendars formel, där flera termer i högre digni
tet medtas, eftersom sambandet är svagt olin
järt. 

i . detta avseende är koppartråden bättre. 
Den låga re.sistiviteten för koppar gör dock 
att betydande trådlängd måste användas for 

Universell mätkropp mr plana och cylindriska 
ytor, radiatorer, väggar, rörledningar ned till 
040 mm, maskindelar, m m. Finns for max 
200"Coch3OO"C. 

Sekundsnabb mätkropp mr lufttemperatur i 
lokaler, ventilaöonsanläggningar, mm. Tem
peraturområde -SO till + 100°C. 

Mätkropp fOr djupfrysta livsmedelspaket i frys
boxar, fryshus, mm. Temperaturområde -SO 
öD +800C. 

Mätkropp fOr klena rörledningar, 010-40 mm. 
Max lSOOC. 

Fig 2. Några exempel på utformningen av 
motståndsgivare. (Fabrikat: Swema) . 

att nå acceptabel resistans i givaren. Jämfört 
med platina uppvisar inga andra metalliska 
material i motståndsgivare motsvarande höga 
stabilitet, reproducerbarhet och resistens mot 
oxidation och annan inverkan från mätmedier, 
som kan fOrändra givarmaterialet. Priserna 
skiljer också en del men är inte av avgörande 
storlek. 

Motståndsgivare används även inom det 
kryogeniska temperaturområdet. Speciellt 
platinatrådgivare har länge använts vid mät
ningar ned mot absoluta nollpunkten och 
sambandet motstånd-temperatur finns nog
grant kartlagt. Intressant är även att normala 
kolmassamotstånd funnit användning fOr 
mätning av mycket låga temperaturer. Speci
ellt är den höga resistansändringen i jämforelse 
med platinagivare värdefull ehuru reproducer
barheten fOr kolmassamotstånd är långt säm
re. 

l.fig 2 visas några olika motståndsgivare. 
Motståndselementen kan utformas exempel
vis som cylindriska kroppar på metall bas eller. 
inkapslade i glas, som gleslindade element eller 
som ett trådnät inlirnmat mellan lager av pap~ 
per eller plast. De cylindriska kropparna kan 
användas inkapslade i metaUrörskydd som in
sticksgivare i fasta material eller for nedsänk
ning i vätskor. De friliggande trådelementen 
avsedda för gastemperaturmätningar omges 
vanligen av skyddsnät eller strålningsskydd i 
form av tunnväggiga metallcylindrar. De 
pappers- eller plastskyddade trådrnätgivarna 
är avsedda att limmas direkt på mätstället fOr 
yttemperaturbestämning. 

Termistorn 
Termistorer kan utformas på ett flertal olika 
sätt. De utmärker sig for ett mycket starkt 
temperaturberoende, som står i exponentiellt 
samband med temperaturen och har en nega
tiv. koefficient. Elementens åldringsstabilitet 
har-under senare år blivit bättre, vilket gör att 
de uppfyller kraven som mätgivare. Genom 
koppli!.lgstekniska arrangemang - exempelvis 
parallellkoppling aven högohmig och en låg
ohmig: och en lågohmig termistor - kan fOr
bättrad linjäritet uppnås. De små dimensio
nerna· gqr termistorema mycket användbara. 



Fig 4. Stavformad givare med indikatoren
het: (Fabrikat:. SAAB-SCANIA). Motstånds
givaren är av precisionsutförande och försedd 
med en enhet (t v) vari bryggkopplingen är 
uppbyggd. Från denna enhet utgår även en 
fast kalibreringsspänning som noggrant sva
rar mot + 1 QO·C för givaren. Utrustningen 
har 0,1·C upplösning. 

Bland annat inom sjukvården används feber
rnätgivare med termistorer som känselele
ment. 

Kopplingsexempel 
Av stor betydelse för alla resistiva temperatur
mätgivare är den koppling som måste använ
das för att omvandla motståndsändring till 
signal. 

Bryggkoppling jämte spänningsdelare an
vänds mest och ifig 3 visas exempel på dessa. 
De ingående fasta motstånden måste alltid ha 
god stabilitet och lågt temperaturberoende. 

Spänning 

mV 
80 

10 

60 

NYUTVECKLAD REFERENSENHET 
GÖR MÄTNINGEN ENKLARE 
En specialitet som utvecklats på Saab-Scania 
är att parallellt med givarens bryggkoppling 
och sammanbyggt med givaren lägga in en 
krets som simulerar visst temperaturvärde på 
givaren, dvs ger en fast signal, som svarar 
spännings- och impedansmässigt mot givaren. 
Man kan härigenom lätt kalibrera sitt instru
ment, sin skrivare eller bandspelare genom att 
först skifta över på "kalibrering" och injuste
ra önskad utstyrning på instrumentet och där
efter koppla över på "mätning". Fig 4 återger 
en mätgivare ·med dylik enhet. 

Termoelementet 
Termoelementet är ett givarorgan, som indu
striellt kommit till vidsträckt användning och 
möjliggjort driftsäkra och pålitliga temperatur
mätsystem för smältprocesser, maskinöver
vakning, kemiska processer etc. Genom tek
niken att utforma metalltrådarna i elementet 
mycket tunna har man inom forskningen kun
nat utnyttja termoelement för mätning på 
tunna material, i små kroppar, inuti material 
etc. 

Termoelementet grundar sig på att alla 
metalliska material har en viss termoelektrisk 
potential (elektrongastryck) varigenom det 
över alla kontaktpunkter mellan olika metaller 
finns en termospän.niD.g .. Man har dock kom
mit fram till ett begränsat antal lämpliga ele-
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ment som dels grundar sig. på metallkombina
tioner som ger tillfredsställande hög spänning, 
dels är stabila och reproducerbara. 

En internationell standard har utvecklats 
och bland· där förekommande typer återfinner 
man de i texten tillfig 5 uppräknade. 

Några olika utformningar av termoelement 
ses i fig 6, som bl a visar lödställets utform
ning. 

En komplikation vid mätning med termo
element är att man utöver termopunkten vid 
mätstället (det varma lödstället) även får en 
termopunkt vid inkopplingsstället (det kalla 
lödstället). Då dessa blir motkopplade utgör 
den resulterande termospänningen ett mått på 
skillnadstemperaturen mellan de två samman
kopplingspunkterna. Ett vanligt kalibrerings
sätt är då att det kalla kopplingsstället hålls 
vid O°C genom nedsänkning i en issmälta. 

Den kalla kopplingspunkten kan även kom
penseras genom en elektrisk krets, vilket gör 
mätningen praktiskt enkel. En enhet för dylik 
kompensering visas i fig 7, där kompepserings
kretsen är anpassad för viss typ av termoele
ment. Dessutom ingår i denna enhet en krets 
som avger en fast kalibrerspänning, injusterad 
att svara mot viss temperatur hos termoele
mentet. -

En viktig detalj rörande termoelementet är 
att termotrådarna kan förses med en kompen
sationsledning om överföring av signalen skall 
ske på längre avstånd. Fördelarna med at~ 
använda kompensationsledning ligger i attr 

Fig 5. Detta diagram visar temperaturom
råde och termospänning för några vanliga 
typer av termoelement. Termospänningarna 
är standardiserade av ISA (Instrument 
Society of America) enligt följande; J järn/ 
konstantan, T koppar/konstanta n, K chro
mel/alumel, S platina/platina + 10% rho
dium 'S~mt I wolfram 3 renium/wolfram 25 
renium. 

Fig 6. Här visas hur termoele
menten kan utformas olika för 
olika slag av mätningar. 
1 Termoelementet hårdlött på 
metalliskt material. 
2 Termotrådarna indrivna i borra
de hål. 
3 Termoelement på bricka som 
skruvas eller nita.s fast. 
4 Termotrådarna svetsade genom 
kondensatorurladdning. 

~ ~ ~ ~ ~ 5 Termotrådarna punktsvetsade 
och lagda utefter plåt ytan för att 
minska luftens kylande inverkan. 
6 Termoelement limmat på ·exem
pelvis icke-metallisk yta. 2 3 4 

~ \)) G I 6 
6 7 8 9 

5 

F=@ O a(TIT 
10 

7 Termopakrör fyllt med alumin
oxid (0 1 -5 mm). 
8 Termoelement i skyddsrör med 
steatitisolering. 
9 Hårdlött enkelt termoelement 
för lufttemperatur. 
10 Fintrådigt termoelement för 
lufttemperatur. 
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Fig 7. Enhet för kompensering av termospänningen vid det kalla 
lödstället för ett termoelement. Från enheten erhålls även en fast 
kalibreringsspänning injusterad att· svara mot en viss temperatur på 
termoelementet; exempelvis + 1 OO·C. Enheten kan inkopplas till 
indikatorn i fig 5. 

Fig 8. Strålningsrnätare med infrarödcell. Totala temperaturområdet 
är 20 -1 650'C, vilket uppdelat på flera delområden möjliggör mätning 
med en osäkerhet av ±2·C. (Fabrikat: Raytek) . 

den har lägre motstånd än termo trådarna och 
att den kostar mindre. • 
. Kompensationsledningen måste vara av ma

terial som ger lika hög termospänning som 
termoelementet. Dock bör skarvstället inte 
ligga så att det utsätts för från mätutrust
ningen. starkt avvikande temperaturer. Sam
mankopplingen termoelement - kompensa
tionsledning får inte göras felaktigt, dvs med 
växlad polaritet. 

Termoelementen i praktiken 
När man mäter med termoelement bör man 
iaktta vissa försiktighetsmått så att man inte 
råkar ut för alltför stora mätfel. 

Sammankopplingen av termo trådarna mås
te-ske utan förändring av trådmaterialet. Detta 
är speciellt viktigt då svetsning sker i gaslåga. 
Elektrisk svetsning exempelvis mellan punkt
svetselektroder är en god lösning. Man kan 
även svetsa termoelement med urladdnings
ström från ett stort kondensatorbatteri. Denna 
metod kommer till användning för mycket 
tunna termotrådar om dessa skall fåstas på 
metalliska material, där termoelementet ej får 
påverka mätställets temperatur. 

Det är viktigt att komma ihåg att det är 
kontaktpunktens temperatur som man mäter. 
Ett termoelement med lödpunkt får ej vara 
oisolerat tvinnat, varigenom kontaktpunkter 
uppstår långt från lödstället. 

Samma regel måste man iaktta vid nedsänk
ning i ledande vätskor. Termoelementen måste 
då ofta inneslutas i skyddsrör och speciellt 
viktigt ä~ detta vid mätning i smältor. Vid 
öVersyn av temperaturmätutrustningen måste 
man· alltid kontrollera att inte 'kortslutnings-
punkter uppstått före löd punkten. . 

Noggrann motståndsniätning kan vara en 
lämplig metod för denna kontroll. 

Skyddsrören kan påverka mätresultatet om 
värmeavledningen genom skyddsrörsmanteln 
är stor. Även termotrådarnas avledning kan 
påverka temperaturen i lödstället. Skyddsrö-
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ren måste alltid vara nedsänkta på tillfreds
ställande djup. 

Även vid yttemperaturmätning med termo
element kan värmeledningen genom termotrå
darna ge förrädiska fel, speciellt om termoele
mentet är limmat och elektriskt isolerat. En 
praktisk metod är att låta termotrådarna ligga 
limmade mot mätytan en relativt lång sträcka. 
Strålning mot ytan kan ge missvisande resul
tat, varför vid intensiv strålning någon form 
av skärmning bör införas. Tunna termoele
ment infåstade mellan tunna plastfolier för 
fastlimning på mätstället förekommer som 
handelsvara. 

Strålningspyrometern 
Strålningspyrometrarna har sin .givna an
vändning, då mätning måste ske berörings
fritt. Man har länge använt sig av tekniken att 
jämföra strålningskällan med en glödtråd, 
vars temperatur är känd och kan regleras 
medelst elektrisk ström. Glödtråden ligger då 
i synfåltet i ett okularsystem genom vilket 
strålningskällan betraktas. Rök, smu"tsbelä·gg
ning m m kan givetvis störa mätningen, vilken 
dessutom blir något beroende av observatö
rens skicklighet. Framförallt har tekniken 
kommit till stor användning inom metall
processindustrin. 

Den andra tekniken för strålningsmätning 
bygger på att totalstrålningen från mätobjek
tet koncentreras genom ett linssystem mot ett 
temperaturkännande element, vanligen ett ter
moelement. Vissa korrigeringar för emissions
egenskaper hos mätobjektet måste göras. 
Även denna teknik har huvudsakligen fått an
vändning inom smältprocesser, härdning etc. 

Infrarödceller har möjliggjort konstruktion 
av temperaturmätorgan som täcker in lägre 
temperaturområden, från omgivningstempe
ratur upp mot +500°C. Veller som genererar 
en spänning och täcker våglängsområdet 8 till 
12 11m kan genom linssystem detektera tempe-

peraturer på flera meters avstånd med en osä
kerhet inom ± I %. Området uppges exempel
vis till 20-120°C. 
. En IR-pyrometer grundad på beskriven tek
nik visas ifig8. 

Med celler av germanium, dopade med ex 
koppar eller kvicksilver, kan hög känslighet 
uppnås. Kylning av cellen erfordras för att 
uppnå den höga känsligheten. Termovisions
kameror utförda enligt denna princip har fått 
utbredd användning och på termobilden kan 
gradienter av tiondels grader avläsas. 

FRAMTIDEN: DE DIGITALA 
GIVARNA UTVECKLAS 
Vad kan vi förvänta oss ifråga om nya tempe
raturmätorgan ? 

De nya mätorgan som under senare tid pre
senterats på marknaden har kanske inte direkt 
revolutionerat temperaturmättekniken. Vad 
man först och främst söker är givare som pro
ducerar hög signalspänning och som kan driva 
digitala mätsystem utan mellanförstärkare. 
BI a har temperaturkänsliga halvledardioder, 
vars framspänning vid konstant ström ändrar 
sig med temperaturen, gett lovande resultat, 
inte minst vid mätning av mycket låga tempe
raturer. Att dylika avkännande element kom
mer att utvecklas vidare råder ingen tvekan om 
då därtill även storleken är vad man önskar. 

Den andra typen mätorgan som sannolikt 
kommer att utvecklas i snabb takt och går mot 
lägre priser är IR-cellen, vilken redan idag 
finns i ett flertal utföranden. Framförallt ge
nom att den inte "belastar" mätobjektet har 
den stora fördelar som blir alltmer avgörande. 

Ytterligare en ny typ av temperaturgivare 
återfinner man på marknaden, nämligen den 
piezoelektriska kristallen med reproducerbar 
temperaturkaraktäristik. Kristallen styr en 
svängningskrets vars frekvens utgör en funk
tion av temperaturen. Mätgivaren har sin 
givna användning inom telemetri och digital
teknik. O 



Temperaturmätgivare 
på svenska marknaden 
Elektroniks serie av mätgivaröver
sikter avslutas här med en översikt 
över temperaturmätgivare. I tabel
lerna på denna och följande sidor 
finns samlad teknik- och marknads
information om större delen av de 
temperaturmätgivare som finns 
tillgängliga på svenska marknaden. 

läs även artikeln "För Er som 
mäter temperatur" som börjar på 
sidan 61. 

I denna översikt finns samlad information om 
mätgivare avsedda för någon del av tempera
turotnrådet - 273- + 3 OOO°C. När man söker 
efter en lämplig mätgivare är det ofta lämpligt 
att gå in i tabellen via kolumnerna "mätstor
het" eller "mätområde". När man studerar 
kolumnen "mätområde" bör man ha i åtanke 
att mätgivarna är tabulera!fe typserievis -
d v s det mätområde som står angivet är oftast 
det totalområde som täcks aven komplett 
serie mätgivare. Hur många olika givare .som 
finns i den aktuella serien får man veta i andra 
kolumnen från vänster ; "/x/=antalet givare i 

Försäljar- och tillverkarregister 

serien". Vidare inverkar detta sätt att tabulera 
även på uppgivna känslighets- och tolerans
värden m m. För mera detaljerade uppgifter 
hänvisas till tillverkarens datablad. Vem till
verkaren är och vem i Sverige som är represen
tant framgår av kolumnen " kod". Denna kod
siffra är en hänvisning till försäljar- och tillver
karregistret på denna sida. 

Tabellerna bygger på uppgifter som lämnats 
av tillverkarnas försäljningsrepresentanter i 
Sverige. För riktigheten svarar uppgiftslämna
ren. 

(BGW) 

Kod Svensk representant Kod Svensk representant Kod ' Svensk representant 
Tillverkare Tillverkare Tillverkare 

1A Allhabo AB, Box 49094, 10028 Stockholm . 12 AB HY'l)0tester. Järnvägsgatan 15. 21A Philips, Västtyskiand. 
08-224600. 70362 rebro. 019-129600. 21 B Phil ips, Holland. 

1A Airpax Electronics, U SA. 12A Heimann GmbH, Väsnyskland .• 22 Bo Philip Instrumentation AB •. Box 138, 
2 Amerikanska Teleprodukter AB. Box 4084, 13 Instrumentfirman INOR AB. Emiltorps- 16212 Vällingby 1 . 08-372880. 

12704 Skärholmen 4. 08-7109950 - gatan 32, 21384 Malmö. 040-942155. 22A Yellow Springs Instruments Ca, USA. 
7109960. 13A Pyro-Werk GmbH, Västtyskiand . 23 Ingenjörsfirma Harry Rudberg AB, 2A Winsco Instruments, USA. 13B WC Heraeus GmbH, Västtyskiand . Box 6040. 10231 Stockholm. 08-305000. 2E Vjctory Engineering Corporation, USA. 14 ITT Komponent. Fack, 17120 Solna 1 . 23A Milletron Inc, USA. 

3 Apparatkemiska AB AKA, Box 15071, 08-830020. 24 SAAB SCANIA. Robot- och elektronik-10465 Stockholm 15. 08-7162660. 14A In Components Group Europe, England. sektorn. 58188 Linköping. 013-130020. 3A The Foxboro Company, USA. 15 Ingeniörsfirma Carl-Eric Larsson AB. 24A Egen t illverkning. 
4 Bergman lit Beving AB. Fack, 10055 Stock- Sturevägen 66. 18132 Lidingö. 08-7652750. 25 Sie mens AB. Fack. 10435 Stockholm 23. holm 10. 08-246040. 15A land Pyrometers, England. 08-229640. ·229660. 4A Signalanlagen Peter Bröckskes, Västtyskiand. 15B Rexor Industriaktiebolag, Mullsjö. 25A Siemens AG: Västtyskiand. 
5 Harald Björkgren AB. Vasagatan 48. 15C H Tinsley &. Ca, Västtyskiand. 

26 AB Max Si evert. Fack, 16210 Vällingby 1 . 11120 Stockholm. 08-242810. 150 W H Jaens &. Ca GmbH, Västtyskiand. 
08-890100. 5A Fielden Electronics Ltd, England. 16 Ingenjörsfirma Torsten Ljungström. Ring - 26A . Leeds &. Northrup Company, USA. 

6 AB Ingeniörsfirma Fritz Egnell. Box 531. vägen 20. 19145 Sollentuna. 08-352121. 26B Taylor Instruments Companies, USA. 
101 27 Stockholm 1. 08-243430. 16A Egentillverkning. 

. 27 SWEMA Svenska Mätapparater F A B • 
6A H Maihak AG, Västtyskiand. 17 Novametric AB. Fack. 40022 Göteborg 24. Fack 20. 12305 Farsta 5. 08-940090. 
7 AB Elektronik Enheter. Torögatan 24. 031-811716. 27A Egen tillverkning . 

12239 Enskede. 08-484839. 17A Egen tillverkning. 
28 Telemetric Instrument AB. Box 341 . 

7A G &. M B Instrumentation Company. England 18 AB Karl W Olsson. Odengatan 45, 17203 Sundbyberg 3. 08-293090. 
8 Eurocontrol. Box 96. 66100 ·Säffle. 11351 Stockholm. 08-349240. Eller Malmö 040-185500. 

0533-12640. 18A Pilz KG, VästtyskJand. 28A Thermo Electric, USA. 
8A Eurocontrol -GST, Västtyskiand. 19 Civilingenjör Robert E O Olsson AB. 28B Victory Engineering Corp. 
9 Fischer lit Porter AB. Box 4026. 12704 Box 165. 59101 Motala. 0141 -12229. 28C Egen tillverkning. 

19A United ~ystems Corp. USA. 29 Wegece AB. Box 23080. 10435 Stockholm Skärholmen. 08-7100095. 
19B Adolf Thies &. ColKG, Västtyskiand. 9A Fischer &. Porter Ca, USA. 23. 08-346065. 
19C API Instruments Ca, USA. 29A FAZ Automazioni-strumenti, Ital ien. 10 Institutet för Halvledarforskning, Hafo. 
20 AB Pegol. Box 47. 18211 Danderyd. Werktygskompaniet. Box 7028. 10381 Siktgatan 10. 16226 Vällingby. 08-890145. 30 

10A Egen t illverkning. 08-7552020. Stockholm. 08-628812. 
20A Degussa, Västtyskiand. 

11 Ingenjörsfirma M Hammar. Erik Sand-
21 Svenska AB Philips, Lidingövägen 50, bergsgatan 24. 171 34 Solna. 08-278900. 

Stockholm. 08-635000. f1A Egen tillverkning. 

tennperaturnnätgivare 
MÄTSTORHET 

empera-1. 
tur IMedium 

Mätområde 
(det totala 
omrAde 
typserien 

DI 'O ;: täcker) 

Mätgivarens funk
tionsprincip 

Känslig - UtifrAn 
het tillförd 

energi 

c 
o .;; ... 
c 
~ .. 
'" c 

elektroniks 
mätgivaröversikt 

1A Airpax 
/5/ 

:g ~ ~ E 
"i ::.c: ~ k ca 

:~ ] i :~ ! i 
J:~-'>Cl'" 

x x -200 -
+3630' C 

2A T-4 / 30/ x x x x x x -

2B SS, SF 
osv / 71 / 

x x x x x 

termoresistivt t rådelement 

trådresistivt tråd element 

termistor - 3,2 - -
- 5,7 %/'C 

lin 

lin 

lin 

~ ., 
> o 

Feltolerans 
[%] 

± O,5 fl 

Upplösning 
[%] 

Övriga egenskaper hos mät
givaren 

t idkonstant < 3 s; vibrationstålighet 
enligt MIL-E-5272; skruvfattning 
med utvändig gänga. 

t idkonstant 0,3 -2,5 s; givaren 
skruvas eller kläms fast; kan även 
erhållas som lösa motståndselement; 
t illbehör: bryggor förstärkare och 
mätinstrument. 

tidkonstant 0,12-450 s; givarna 
kan även erhållas som lösa mot
ståndselement 

Fotnothänvisning arna : se sidan 70 
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tennperaturnnätgivare,forts 

3A 632 

3A 693 

3A 694 

4A WF /6/ 

MÄTSTORHET 

empera-1. 
tur IMedium 

Mätområde 
(det .totala 
område 

'" "O typserien 
~ ~ ~ ~ täcker) 
., ~ ~ k .., 

'O - ., G) ~ 
:g»: -i:~ :s IL'" 
Z "" .;.J> el 

)( )( x x x 

x .x x x x x 

x x x )( 

x x x x upp tiU 
+ 400"C 

Mätgivarens funk
tionsprincip 

vätske · eUer gassystem. 
induktiv 

termoelement 

termoresistiV! trådelement 

Känslig - Utifrån 
het tillförd 

ener.gi 

*O,5%av 115 V vs iin 
mätarn-
rådet 

lin 

lin 

motståndsgivare (Pt 100 ej tiUg ja lin 
O eUer Ni 100 O) 

I: 
o 
~ 
I: 

~ .. 
'" I: 

~ .. 
> 

O 

4A TF . _ ./6/ K x x x upp tiU 600"C termoelement mV· 
otgång 

nej lin 

5A Fielden x x )( x x 
/2/ 

-50-
+1750"C 

isolerat termokors, termo- utsignal 110/220V lin 
resistiV! tråd element o -1 o mA 

6A MDS59 
/1/ 

x x x -20- + 70"C materialutvidgning. 
svängande sträng 

99% hjälpener· kvad 
gi erhålls 

7A E /8/ 

7A J /8/ 

7A K /8/ 

7A R /4/ 

7A S /4/ 

7A T /8/ 

8A MIT /12/ 

x 

x 

x x 

x K 

x x x 0-250-
870"C 

x x x 0-250-
760"C 

x x x 0-250-
1250"C 

" K x 0-250-
1650"C 

x ·x x 0-250-
1650"C 

x x x x 0-200-
-370"C 

x x x x x -220-
+1600"C 

9A 50ET x x x x K K upp tiU 
3000 /8/ 1 800"C 

9A 50TC K x -180-
1000 /6/ + 525"C 

9A 50ER K K x X K K -250-
3000 /4/ +1ooo"C 

10A termistor 
/6/ 

x K K X K -50-
+300"C 

termoelement (NiCr· -
konstanta n) 

termoelement (Fe· -
konstantan) 

termoelement (NiCr·NiAI) -

termoelement (PtRd-Pt) -

termoelement (PtRd-Pt) -

termoelement (Cu
konstantan) 

från spec 
avläs-
ningsin
strument 

termoresistivt trådelement, 20/5 mA/ 220 V, 
termostapel "C 3,5 VA 

lin 

termoelement 

gassystem -

termoresistiV! trådele(T1ent -

termistor 

24 eller 
45Vls 

lin 

24,45 ell lin 
72 V -Is 

24, 45 ell lin 
115 V 

lin 

10A 9841 
/1/ 

K K K detekterar in- termistor, bolometer 
frarödstrål-

>40V/W 2xl00V, lin 
100 IlA 

llA 403 

12A KL .. 
/8/ 

K 

K 

, ~A pyromet .K K _ 

13B NiCr- Ni K K 

/10000/ 

13B PtRh-Pt K K 
/5000/ 

ning inom 
3,8-15 11m 

K 700-1000"C fotoelektrisk. indikerar IR
strålning frAn objekt av 
stAl eller metall under 
uppvärmn 

x -50-
+l ooo"C 

beröringsfri IR-tempera· 
turmätning, bolometer 

x 650-5000"e optisk 

K X '" 0- + l 300"C termoelement. (isolerat 

le. x ,. 0-1600"e 

eller oisolerat) 

termoelement (isolerat 
eller,oisolerat) 

13B Fe·konst K K K X X x -200- termoelement (isolerat 
eUer oisolerat) /10000/ +900"e 

irrelevant frAn till 
hörande 
centrala p
parat 

inom 0,6 
-40 11m 

(A) 24V lin 
vs ell 21 

0,1 skd/ 
"e 

-30 V Is, 
(B) 220 
Vvs 

inbyggd 
spän
nings
käUa 

O,04mV/ nej 
"C 

0,01 mV / - nej 
"e 

0,07 mV/ nej 
"e 

ej 
tillg 

"DIN 
43710 

DIN 
43710 

DIN 
- 43760 

13B Ptl00 
ohm 
/5000/ 

x K X x ><I - 220-
+ 850"C 

termoresistiV! tråd element ",0,35 
ore 

max5 mA DIN 
437.60 

13B W-Rh 
/100/ 

K X x x K 0-2000"e 
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termoelement (isolerat 
eller oisolerat) 

",0,02 
uvrc 

nej 1) 

-Feltolerans 
[%] 

ej tillg 

ej tillg 

0,5 

*1 

I 
: 0,5 

! 
0,2 

0,5-1 

0,3 

irrelevant 

irrelevant 

ej tillg 

*l·e *1,5% 
fsu 

0,15-0,33 

0,75 

0.5 

0,75 

0,2 

0,& 

Upplösning 
[%] 

ej tiUg 

ej tiUg 

0,1 

0,2 

0,1 

ej tillg 

Övriga egenskaper hos mät
givaren 

vikt 11 kg 

bajonettfattning eUer nippel som 
skruvas in i mätobjektet 

bajonettfattning eUer nippel skruvas 
in i mätobjektet. 

indikator/regulator; överbelastnings· 
tålighet 1000%; vikt 5 kg 

används normalt i byggnadsverk 
etc; tillbehör: analog· och digital 
instrument (det senare med 
tryckare) 

isolering: ingen, PTFE, glasfiber 
eUer silikongummi. 

oisolerad, PTFE, glasfiber eller 
silikongummi 

oisolerad, PTFE, glasfiber eUer 
silikongummi. 

oisolerad, PTFE, glasfiber eUer 
silikongummi. 

oisolerad. PTFE, glasfiber eller 
silikongummi. 

oisolerad, PTFE, eller glasfiber. 

tidkonstant 170 ms. 

tillbehör: utsignalindikator, termo
brottskydd, egensäkert utförande, 
termoelement mätområdet är in
ställbart och kan även förskjlltas_ 

tidkonstant 2 s; tillbehör: matnings
don, skyddsfickor, egensakert ut
förande; mätomr6det är justerbart 
och förskjutbart. 

in.tern justering finns; mätområdet 
är inställbart och förskjutbart; till
behör; utsignalindikator, egensäkert 
utförande, olika motståndselement. 

tidkonstant 0,3-80 s; finns i 
mAnga olika storlekar. 

tidskonstant ,,12 ms; 

inriktas OCh monteias fast i förh till 
mätobjektet (200 mm); tillbehör: 
centralapparat. 

*0,25- *O,5"C Tidkonstant < 1 $; monteras på 
stativ; tillbehör: indikeringsinstru
ment mm; 

ej tillg 

ao 

00 

00 

ao 

ao 

spacieUt avsedd för mätning av 
mycket små iöremAI '(ned tiU iii 0,01 
mm); monteras på stativ; tillbehor: 
försättslinser, okular. 

tidkonstant irrelevant; temparatur
no;>lIdrift 0,23 "rc, känslighetsdrift 
O,003"rC; tillbehör: genom
föringar; flå'nsar m m; 

temperaturnolldrift 0,3 %rC, käns
lighetsdrift O,005%rC; tillbehör: 
flänsar mm. 

temperaturnoUdrift 0,3 %rC, käns
lighetsdrift O,005%rC. 

temperaturnolldrift O,6%rc. käns· 
lighetsdrift O,04%rC; tillbehör: 
genomföringar. flänsar m m. 

temperaturnolldrift O,3%rC; käns
lighetsdrift 0,005 %re; tillbehör: 
flänsar m m. 

Fotnothänvisningarna: se sidan 70 



tennperaturnnätgivare,forts 
MÄTSTORHET 

elek·troniks O> s:: trempera -I' c: 
s:: tur Medium .~ 'c ... .! Mätområde Mätgivarens funk- Känslig -"" " ... Utifrån "" mätgivaröversikt - " (det totala " .. .. tionsprincip het tillförd c: 

'tI " C .- område ~ ... enar.gi O 

" .. ~ typserien .. 
.~ .c II O> O' O> 

a. .. ... täcker) s:: -.. > 'o 1!' ... E > )( .- ..c: ~ I- -.. 0> äi :o:~ ... .. 
O> 'tI - .. " ... 

Cii Feltoler.ans Upplösning Övriga egenskaper hos mät-., ~ :~ .. .. 
'o .. .. > [%] [%] givaren :I: ~ ... > el IL O 

13B Cu -konst x x x x x -200- termoelement (isolerat 0.05 mV/ nej l ) 0.75 O() temperaturriolldrift 0.3 %rC. köns-
/10000/ + SOO' C eller oisolerat} "C lighetsdrift 0.005%/"C. 

3B Pallaplat x x x x x 0-1200' C termoelement (isolerat 0.045 mV nej l ) 0.5 O() hög utspänning; okänslig mot vät -
/ 100/ eller oisolerat} r C gas; temperaturnolldrift 0.5%r C; 

känslighetsdrift 0.003 %r c . 

14A M /3/ x x upp till pärltermistor på metall- -4%{"C ca 1 mW log ej tillg 2) tidskonstant ca lOs; avsedd för 
300' C plana ynemperaturmätning; limmas direkt 

på ytan_ 

14A FS / 6/ x x x x upp t i ll pärltermistor ingjuten i -3%r C ca 1 mV log ej tillg 2) tidskonstant ca lOs; överbelast-
300"C den igensmälta änden av ningstålighet upp till 200 mW. 

ett glasrör 

14A 023 / \ 1 x x x x x upp till glasingjuten pärltermistor -3%rC cal mW log ej tillg 2} tidskonstant ca lOs; överbelast-
300"C monterad i spetsen av ett ningstålighet upp till 100 - 200 

2.5 mm glasrör mW; ingår normalt i bryggkoppling . 

14A F / 5/ x x x x x upptill pärltermistor ingjuten i. -3%rC ca 1 mW log ej tillg 2} max tillförd effekt 100-200 mW; 
300' C spetsen av ett utdraget rör tidskonstant lOs; 

14A G /39/ x x x upp till pärltermistor i droppfor- -4%rC ca 1 mW log - 2} max effekt 420 mW; tidskonstant 
300' C mad glaskropp ca 20 s 

14A GL 1131 x x x x upp till solid glasstav med kula. -3%/"C ca 1 mW log ej tillg 2} tidskonstant ca lOs i luft: max 
300' C termistor effekt 340 mW; 

14A GT /26/ x x upp till metallkapslad glaskropp -5%rC ca 1 mW log ej tillg 2) max effekt 300 mW: 
125"C med ingjuten pärltermistor 

4A KB / 10/ x x upp till skivtermistor -4%r C 5-50 log ej tillg 2) max tillförd effekt 2.3 -1 O W: tids -
125' C mW konstant ca 50 s; skruvas eller lim-

mas fast vid den yta som skall mä -
tas. 

15A optiska x x x 40-4000"C optisk. termostapel. - nej olin 1 - tidskonstant ca 0,1 s; tillbehör: 
ytpyro- termistor visarinstrument; vikt 500 gram 
metrar 

15B bimetall x x x - 40- bimetallelement. kvick- - nej lin ± 1 O,l-2"C interna justeringsmöjligheter; vikt 
Ica 30/ + SOO' C silversystem 3 kg 

158 Hg / 4 / x - 30- kvicksilversystem - nej lin ± 1 O,l-2' C -
+ SOO' C 

15C Pt /20/ x x x x x - 250- termoresistivt .rådelernent (Pt) 0,3 ström olin - 0,5-2% tidskonstant 0,1 -5 s; tillbehör: 
Ni/3/ + 550' C n r C visarinstrument. regulatorer, skrivare 

(Ni) 0,6 
nrC 

15C 31B7/3/ x • x x - 183- termoresistivt trådelernent 0,1 arc 1 mA olin ±O,OOl ' C ± O,OOl ' C tidskonstant 5 - lOs; tillbehör: 
+ 1300' C skyddsrör 

15C 5187L x x - 272- termoresistivt tråd element 0,1 arc max 1 mA olin ±O,01 "K ± O,001 ' K -
+ 4OO"C 

~50 /3/ x ·x x x x x 20-1800"C termoelement 0,05 mV/ nej olin irrelevant 1 - 4 ; illbehör: reguiatorer, skrivare, 
"C pyrometrar 

~6A TlTM -l x x 35-45' C termoresistivt trådelernent 50 mVrC SVls lin l 0,5 tidskonstant ca 1 s; vikt ca 0,5 gram; 
/1 I förs in under huden via kanyl; 

tillbehör: kanyl. dosa av plexiglas 
för förvaring; 

7A FIT20 x x x x - 220- termoresistivt trådelernent varierar ±15 V, lin 0,1 0 ,01 används för automatisk mätning av 
/4/ + 12OO' C termistor lOmA temperatur, anpassad för system 

med dator, industriell processregle-
ring, fjärrmätning; tillbehör: tele-
metriutrustning. 

7A FIT10 x x x x - 220- termoresistivt trådeJement. periodti- ±15V, lin 0 ,2 0,01 tidskonstant 11 s i stillastående 
141 + 1200' C termistor den hos 10-20 vatten, beroende av sensorns kaps -

~~f;~mä:_ mA ling; användbar tör automatisk 
mätning av temp med datorsystem. 

tionsbä- industriell procesreglering, fjärr -
rare 1,8- mätning; tillbehör: telemetriutrust-
220 usrC ning. 

8A 7100 - x x x x x x - 200- termoresistivt tråd element - Is frAn lin - - tillbehör: temperaturregulatorer och 
7140 + 8OO' C t ex regu - instrument inom -100 - + 450· C. 
Ica 40/ latar 

8A 7000- x x max + 800' C bimetallelement - - - - - tillbehör: temperaturregulatorer och 
7040 instrument inom 0-450· C. 

/40/ 

9A 540/3/ x x x x x - 230- termoresistivt platinatråd- ~o% ej lillg lin ±O,OB5"C ± O,l "C tidskonstant 2,5 s; 
+ 550' C element att användas till-

sammans med Oigitec 
termometer 551 -4 

9A 700A /6/ x x x x -30- termistor ej tillg ej tillg 3} ± O,15"C ·'0,01 "C tidskonstant 0,6 - 9 s; främst an-
+ 100' C vändbar för rektal -oral temp- mät-

ning på människor och djur: avsedd 
att användas tillsammans med 
Oigitec 551 - 2 . 

.. 
Fotnothanv.snlOgarna; se s.dan 70 
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MÄTSTORHET 
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-IMedium 

c: 
." o 
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.... . !! . Mätområde Mätgivarens funk- Känslig- Utifrån .>t Feltolerans Upplösning Övriga egenskaper hos mät-c: ., ~ c: 
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~ C .- område energi In 

o ." ., 
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., 

." 
.., ~ In ., 

> ., g :~ In In 
·0 

~ '" '" O 
X -' > el "-

9A 400 /16/ x x x x - 80- termistor .1.5llJl ej tillg 3) 0.1 -0,3'C 0,02' C tidskonstant 0,3 - 7 s; avsedd bl a 
+ 150' C 100 ' C för medicinskt bruk; används till-

sammans med Digitec 1500 indika -
tor. 

9B 1210- x x x 0-300' C termoresistivt trådelement ej tillg ej tillg DIN e(tillg ej tillg avsedd för mätning i rör och behål -
1221/6/ 43765 lare; 

9B 1200 . .. x -30- termoresistiva trådelerne"t ej tillg ej tillg lin ej tillg ej tillg används som rumstermometer; 

/8/ +150'C (nickel- eller platinamot- DIN 
stånd) samt kvicksilver- 43760 
termometer tör lokal av -
läsning 

19B 1209 /1 / x x -30- + 60' C termoresistivt trådelerne"t ej till g ej tillg lin ej tillg ej tillg lämpad för temperaturmätning i 
DIN torra eller fuktiga lokaler. 
43760 

19C 2080 x x x -130- termoresistivt trådelerne"t ~Jl nej lin 0,75 ej tillg tillbehör: adaptrar, kontakter, kabel -
/ 16/ +1400' C 815 ' C avlastningsklammor, förlängnings -

kabel; max tillåtet tryck 2100 
kp/cm 2;-termometer av instickstyp 
för universalbruk 

19C 2055 / 8/ x x x x -130- termoresistivt trådelerne"t ~.,,!~ nej lin 0,75 ej tillg lämplig för kontroll- och produk-
+ 1400'C tiansmätning; fast förläggning; kan 

användas med långa tilledningar. 

20A TE /5/ x x x x x x -270- termoelement (mantlat) irrelevant irrelevant - ",0,75 irrelevant tidskonstant (vatten) 0,2 -1 ,7 s 
+ 1500' C beroende av dimensionen; tillbehör: 

kompensationsledning; 

20A TE / 4/ x x 0-800'C termoelement (diesel) irrelevant nej - ±0,75 irrelevant finns i olegerat eller legerat stål; 
tillbehör: kompensationsledning; 

20A TE / 2/ x x 0-600' C termoelement (diesel irrelevant nej - ±0,75 irrelevant legerat stål; tillbehör: kompensa-
enligt Germanischer Lloyd) tionsledning; 

20A W -Re /1/ x x x 0-2200' C termoelement (W-Re) irrelevant nej - ej tillg irrelevanr flänsanslutning; tillbehör: kompen-
sationsledning; 

20A kyllast x x x -30 - + 40' C termoresistivt trådelement . irrelevant ja, be - - ±0,1'C irrelevant flexibel kyllastrumsgivare enligt 
/2/ stäms av vid O' C Lloyd (eng resp tyska) samt ameri -

mätdonet kanska jordbruksdep; tidskonstan-
ten är 6,2 min (luft 3 m/s); 

20A TE /4/ x x x x x -200- termoelement irrelevant nej - ±0,75 irrelevant tids konstant (50%) i strömmande 
+ 600'C ånga ca 3 s; tillbehör: kompensa-

tionsledning; 

20A MT / 4/ x x x x x -250- termoresistivt trådelement irrelevant ja, be - - ±3.6'C irrelevant tidskonstant (50 %) i vatten ca 5 s; 
+600' C stäms av 

mätdonet 

20A TE / 6/ x x x 0-+400' C termoelement irrelevant nej - ±3' C irrelevant tillbehör: kompensationsledning; 
avsedd främst för plastmaskiner 

20A Yt -TE x x x x -200- termoelement irrelevant nej - ±0,75 irrelevant för yttemperaturmätning; tillbehör: 
+ 800' C kompensationsledning; 

20A Dopp-TE x x 6) 20-1250' C 
/ 2/ 

termoelement irrelevant nej - 0,5-0,75 irrelevant tillbehör: kompensationsledning 

20A MT /2/ x x 0-600' C termoresistivt trådelement irrelevant ja, be- - ±3,6' C legerat stål 
(diesel) stäms av 

mätdonet 

20A MT / 4/ x x x x 0- -269'C termoresistivt trådelement irrelevant ej tillg - ej tillg irrelevant materialet i rostfritt stål; kan skruvas 
lödas eller svetsas fast; 

21A PT7522 x x x -50- termoresistivt trådelement - max DIN - - temperaturmätning i fartyg t ex la-
/ 1/ + 750' C (platina) 10 mA 43760 ger, spolluft, kylvatten; tillbehör: 

skyddshylsa, anslutningsdosa; 

21A PT7521 x x x x 0-+900' C termoresistivt trådelement. Fe - Ko: - - ± 1 -2,8'C DIN 43710 lämpad för mätning av t ex avgas-
Fe- Ko eller NiCr- Ni 57 JlV/'C temp i fartyg; tillbehör: skyddshylsa, 

inom 500 anslutningsdosa; tids konstant 2 s 
-600' C inom 0-500' C; 

21 B PR64 ... x x x upp till 200'C termoelement, Cu - Konst. 15, 16,5 - DIN DIN NBS ISA 00 tidskonstant < 1 00 ms resp < 60 
/3/ Cr-AI, Fe- Konst resp 12,2 NBS ms; limmas fast; tillbehör: fuktskydd. 

mVv ISA 
300' C 

22A YSI/27/ x x x x -80- termistor 3,1 %/'C max 1 olin 1/ 2 eller 1 - Varje termistor har en given tempI 
+ 150' C mW/,C motståndskarakteristik inom 1 eller 

(luft) eller 0,5% över större delen av använd-
8 mW/,C bart område; Tillbehör: mätinstru -
(Olja) ment. (teletermometrar) , termostater 

22A 44. .. x x x x - 55 - termistor 20 mV/,C max 2 V, lin ±0,15' C - tidskonstant 1 -10 s; termistorerna 
/ 5/ + 100' C 625 JlV är utby1bara utan att bryggan be-

höger by1as; tillbehör: mätbryggor 
(1 eller 10 mV /'C) 

23A TOS /1/ x x x x 800-6000' C tvåfärgspyrometer lämnar 220 V vs lin ±5'C 0,5'C tidskonstant (till 90% av slutvärdet) 
0-500 50 ms; tillbehör: skrivare, regulator. 
mV Is 

23A RS /1 / x, x x x 800-1800'C två färgs pyrometer {obero- Jämnar 220 V vs lin ± 5' C 0,5' C tidskonstant (till 90% av slutvärdet) 
ende av emissionskon- 0-100 0.2 s; tillbehör: skrivare, ev regula -
stantvariationer. ånga, gas, mV tor; 
glödskal 

Fotnothänvisningarna: se sidan 70 
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tennperaturnnätgivare,forts 
MÄTSTORHET 

Tempera-I~ 
tur IMedium 

Mätamrllde 
(det totala 
omrllde 
typserien 

Mätgivarens funk 
tionsprincip · 

Känslig
het 

Utifrlln 
tillförd 
energi 

c: 
o .;: ... 
c: 

"C 
a 

:o.: 

23A Red - Eye ~ x 
/ 1/ 

24A TC -216 
/ 1/ 

24A TC-218-1 
/1/ 

24A TC -214-2 
/ 1/ 

24A TC -215 -1 
/ 1/ 

24A TC219, 
TC220 

24A TC-212-1 
/ 1/ 

x 

x 

~ täcker) 

x 175 - 1 500' C tvåfärgspyrometer (för 
låga temp, oberoende av 

. emissiönskonstant, ånga, 
rök m -m 

lämnar 
0-100 
mV 

220 V, vs lin 

x - 50 - termoresistivt trådelement ca 0,04 lOV Is lin 
+ 200' C mV/Vr C 

x' -50 - termoresistivt trådelement ca 0,04 lOV Is 
+ 120' C mV/ Vr C. 

x -50 - termoresistiva tråd element ca 0,04 + lOV Is lin 
+ 200' C 

- 50 -
+ 200' C 

- 40 -
+ l00' C 

-50-
+ 200' C 

termoresistivt trådelernent 

oisolerat termokors, ter
moresistivt tråd element 
(globtermometer) 

termoresistivt trådelernent 

mV/Vr C 

ca 0,04 lOV Is lin 
mV/Vr C 

0,4 resp lOV Is lin 
0,05 mV/ 
·c 

ca 0,04 ± 10Vls lin 
mV/Vr C 

.E .. 
'" c: 

~ ., 
> 

O 

25A AR 00- x x x 700-2200' C fotoelektrisk (givaren är - lin 
COL /6 / 

25A AR 00- x 
FOT / 19/ 

25A AROO 
METER 
/ 25/ 

25A AROO
NOX 
/ 12/ 

x 

26A 8890 / 8 / x x 

26A pyromet x 
/4/ 

26A spectray x x 
/3/ 

x 

26A thermohm 
/2/ 

x x x x 

26A TE /60/ 

26A TE / 50/ 

26A TE /7/ 

26A TE /7/ 

26A thermohm 
/4/ 

26A thermohm 
/5/ 

26A thermohm 
/2/ 

x x x X 

x x x 

x x x x 

x x x x 

x x x x 

x x x 

x x x 

26A thermohm X x x 
/2/ 

direkt förbunden med 
kompensationsskrivare, \ 
data här angivna med ut
gångspkt fr detta) 

x 500-1750' C fotoelektrisk 

x 400-2000' C termostapel 

x - 40 - termostapel 
+ 600' C 

5-50~V/ nej 
·c 

2-30 
uVr C 

3,7 - 60 
uVr C 

nej 

nej 

x 40 - 2200' C isolerat termokors, kalibre-~.mY. nej 
rat för emissionskonst = 1 1800 mV 

lin 

lin 

lin 

' K' 

x 775-4200' C optisk pyrometer, kalibre- irrelevant inb bat - 8) 
rad tör emissionskonst = 1 teri 6 x 

1,5 V 

9) 425-1650' C fotoelektrisk, kalibrerad 
tör emissionskonst=1 

~.mY. nej 
1650 ·c 

- 183 -
+ 850' C 

- 180-
+ 760' C 

0 - 1250' C 

termoresistivt trådelernent 

termoelement, (järn-kon 
stantan) 

termoelement (Cr-AI) 

O,138!l 
rC 

0,06 mV/ 
·c 

Is 3 mA 

nej 

0,04 mV/ nej 
·c· 

lin 

ISA 
(J ) 

ISA 
(J) 

0 - 1480' C ' termoelement, (PtRh: Pt) 0,014 rilV nej 
rC 

ISA 
(R ) 

0-1 480' C termoelement (Ptrh- Pt) 0,012 mV nej 
rC 

ISA 
(S) 

-200 -
+ 540' C 

0-120' C 

0-120' C 

-200 -
+ 120' C 

termoresistivt trådelement 0,0960/ Is lOmA lin 
·c 

termoresistivt trådelement 0,0390/ Is lOmA lin 
·c 

termoresistivt trådelement 0,35 !lr C Is lOmA lin 

termoresistivt trådelement 0,4 !lr C Is lOmA lin 

elektroniks 
mätgivaröversikt 

Feltolerans 
[%] 

±O,5' C 

±o,rc 

±O,rC 

010 0,2-
±O,5' C 

010 0,2-
± O,5' C 

010 0,5 

2% inkl 
skrivare 

1,5 

1,5 

2 

ej tillg 

±4-18' C 

ej tillg 

0,5-2 

0,75-2,3 

0,5 - 2,9 

0,5-2,8 

010 0,12 

±O,3' C 

±O,3' C 

O,12-0,3' C 

Upplösning 
[%] 

O,5' C 

00 

00 

00 

00 

00 

7) 

irrelevant 

7) 

7 ) 

7) 

7) 

7) 

7) 

7) 

7) 

7) 

7) 

Övriga egenskaper hos mät 
givaren 

tidskonstant 0,5 s; tillbehör: skriva 
re, regulator . 

tids konstant ej uppmätt; limmas 
eller tejpas fast; tillbehör: referens
enhet KL-2~2; används främst för 
mätning av ynemperatur; 

används främst för insticksmätning
ar i mjuka material; tidskonstant ca 
4 s; tillbehör, referensenhet KL-212 

för yttemperaturmätningar på metal 
liska och icke-metalliska material: 
tidskonstant ej uppmätt; 

avsedd för kliniska och speciella 
industriella mätningar; tidskonstant 
ca 0,5 s i vatten; tillbehör: reterens 
enhet KL-212; 

för temperaturmiljömätning i loka 
ler, fordon, flygplan m m; tidskon 
stant ca 4 minuter; tillbehör: 
referensenhet. 

tidskonstant ca 2 s i vatten; givaren 
är sammanbyggd med referensen
het KL-212. 

tillbehör, spec armaturer, tillsatsop
tik m m; spec lämpad för järnverk, 
glasbruk, valsverk etc 

för mätning i valsverk. härd ugnar 
m m; tids konstant 1 ms: tillbehör: 
inbyggnadsarmaturer. förstärkare. 
visarinstrument; skrivare. tillsats
optik m m; 

ugnstemperaturmätningar; tillbehör: 
se AROOFOT; tidskonstant ca 2,5 s; 

för kylhus, textil, plast -, glasindu 
strier etc; tidskonstant 2-4 s; till 
behör: se AROOFOT; 

tidskonstant 0,15 -1 ,8 s; monteras 
normalt i kylmantel; tillbehör: kom 
binerad montage- och kyl mantel 
samt siktrör; 

tidskonstant 0,001 s; monteras nor
malt i kylmantel; tillbehör: kombi 
nerad montage- och kyl mantel 
samt siktrör; 

tidskonstant beroende på utförande 
3,5 till 13 s; monteras med eller 
utan skyddsficka; 

tidskonstanten beroende på utfö 
randet av skyddsröret; tillbehör: 
skyddsrör av olika mtrl och dimen 
sioner; 

tidskonstanten beroende av utfö
randet på skyddsrör. tillbehör: 
skyddsrör av olika mtrl och dimen 
sioner; 

tidskonstanten beroende av utfö
randet på skyddsrör; tillbehör: yttre 
skyddsrör av keramiskt mtr! med 
olika innerrör beroende på tempe
raturnivå och omgivande medium. 

se föregående. 

tidskonstant 15 - 60 s beroende på 
utförandet; tillbehör: skyddsficka; 

tidskonstant 20 - 60 s beroende på 
utförande; tillbehör: skyddsficka; 

tidskonstant 20 - 60 s beroende på 
utförande; tillbehör: skyddsficka; 

tidskonstant 40 s: tillbehör: skydds 
ficka; 

FotnothänvIsnIngarna: se Sidan 70 
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MÄTSTORHET 

Tempera- . a l: edium l: ~ur 
'c .; .~ Mätområde 
-'" - II (det .totala u .... ., 

'tJ ! ~ .- omrAde o 

'" 
II OJ ~ typserien 
Sl II 0'0 ;: a. OJ täcker) - > ] ~ ... .. 
> )( .- E I- -- a .G; ~ ~ 

all~ ,~ ~ OJ 
a .. .~ 
'o OJ ca 
:J:' ~ :!l > CI II. 

268 740T /2/ x x x x -2,40-
+ 650' C 

268 1002T x x -250-
+850'C 

268 1000 /2/ x x l< -200-
+1500' C 

27A TE. . _ x x x .x -100-
/3/ +100'C 

27A N ... P .. _ x x x x x -220-
/2/ + 3OO'C 

27A N37 __ o x x x x x -220-
P37 _" + 3OO' C 
/22/ 

27A N36 ... x x x x -200-
/17/ +3OO' C 

27A P36 ___ x x x x -220-
/15/ +3OO' C 

27A Cupros- .x x 'le 'x x -50-
wem 14/ +2OO' C 

27A T4010 x x 20-
14/ +lSOO'C 

27A CTE60 x x x -50-
/4/ +2oo'C' 

27A MKT x x x X x -200-
110/ +3OO'C 

27A TE130. x X -SO-
N3690 +360'C 

28A termo- x X (x) x x X -100-
elem 18OO'C 
/många/ 

288 termistor x x x x x -260':" 
+ 3S0' C 

28C 4) x x x x x -260-
+ 8OO'C 

29A FAS /50/ x x x x x -180'-
+17OO'C 

1) enligt E=a+bt + ct" 
2) beroende på efterföljande kretsar 
3) enligt specieU kurva 
4) enligt kalibreringstabeU 
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l: 
o .+:; 

Mätgivarens funk- Känslig- Utifrån -'" ·Feltolerans Upplösning Övriga egenskaper hos mät-l: 
tionsprincip het tillförd ::s [%) [%) givaren ... 

ener.gi .. 
a 
.!: 
:0 
't 
II 
> 

O 

kvicksilver-. ång -, vätske-, - 24 V Is ali lin 0.5 0,1 tidskonstant ca 5 s; ' tiUbehör: in · 
samt gassystem 117/234 byggt kontaktdon för larm etc 

Yvs 

termoresistiV! tråd element - 24 V Is alt 
117/234 

lin 0.\-Q.2S - monteras på instrumentpaneL 

Yvs 

termoelement - ;24 V Is alt lin 0,25 - monteras på instrumentpanel. 
117/234 
Vvs 

vätskesystem. termoresi- 0.S5 resp rs eUervs oUn. :1:1.4 resp «> tidskonstant 150 s i luft; 
stiV! trådelement (Ni 100 0.390/'C :1:0,7 
eUer Pt 100) 

termoresi"tiV! trådelement (Pt 100): Is vs max .olio Pt: :1:0.7 «> tidskonstant S.8 s i vatten; av in -
Pt resp Ni 220'C SmA Ni: :1:1,4 skruvningstyp; kabel medföljer; 

0.43S/,C. 
3OO' C 
0.356/'C 

termoresistiV! tråd element 0.S5 resp IseUervs olin :1:1.4 resJl on tidskonstant 11.5 s i vatten; 
Ni eUer Pt 0.390/,C maxSmA "0,7 insticksmontering; 

. (vid O'C) 

termoresistivt .rAdelement enligt Is eUervs olin :1:1,4-:1:2,9 on för ytternperatur och lufttempera-
DIN max5mA turmätningar; tidskonstant 0.72 S i 
43760 vatten; limmas fast; 

termoresisliV! trådelement enligt Is eUervs olin :1:0.7-:1:2,2 on tidskonstant 0,72 s i vatten; limmas 
DIN maxSmA f~st; !ör yt- och lufttemperaturmät-
43760 nlngar; 

termoresistiV! trådelemen\, 1 eUer 10 Is eUervs lin :1:0.2 «> tidskonstant 5.8 s i vatten; för 
för digital mätteknik orC digital mätteknik 

termokors. oisolerat, - nej olin - «> används som mätkropp i eltermo-
meter TS67 

termoresistiV! trådelement 0,S5 resp Is eUer vs olin :1:1,4 00 främst lör-yt1emperaturmätning på 
Ni eUer Pt O,390rC max5mA roterande cylindrar 

(vidO'C) 

termoresistiV! trådelement O,S50rC O,5Vls olin :1:1,4 00 används som mätkroppar i snabb-
nickel (vid O' C) termometrar i portabelt utförande; 

tillbehör: instrument; 

termoresistiV! tråd element 0.S50rC - olin :1:1,4 00 tidskonstant 5.8 s i strömmande 
nickel (vidO'C) gaser; kiselgummikabel ingår; för 

rökgastemperaturmätning; 

termoelement 10-40 nej 4) ±O.S-:l:l 00 tidskonstant lOms och större 
llVrC (vätska 1 m/.s); giv ... na bn tillverkas 

elter· ~uridenS önskemll; mantlat 
eUer. konventionellt material, med 
o 0.2S mm; det finns bl a fjäderbe-
lastade element. 'element för mät-
ning 'i plas\Smältor. skärmade ele-
ment, specialtyper för yttemperatur-
mätning; tillbehör; dykrör, kopp-
lingshuvud, paneler m m; 

termistor z4%/,C ",0,1 ,"-W. :.:Iog ±1-±20 00 tidskonstant 0.01 s och större 
(vätska 1 m/s) ; 

termoresistiV! trådelement :.:O,5~ 1 mA S) std: ±O,S'C 00 tidskonstant 0,1 s och större. (vätska 
2mVrC spec: "O,Ol'C 1 m/s); tiUbehör: förstärkaril. bryg -

gor, matningsaggregat, dykrör. 
kapslingshuvud och kontaktdon; 

termoelement (Fe-kon - 7:g!!6mV nej lin ejtillg irrelevant tidskonstant 1 s för instickstypen; 
stanten) tiUbehör; mY-meter. potentiometer-

mätbrygga, skrivare, temperaturre-
lator. 

si enligt CaUendar-van Dusens formel 
6) främst avsedd för smältor 

8) överföringsfunktionen proportioneU tiU ' K ca 7 till 20 

7) upplösningen beror på temperaturnivå och avläsnings
instrument 

9) fasta material samt flytande stål 
10) av avläst värde 



Meddela oss Era 
drivningsproblem 

- så ger vi Er 
ett förslag 
till lämplig motor 

GK22/ZG KD52 x 60/ZGR GR32 x ao/ZGR 

Hir nedan endast några exempel 

ur typserlerna 

MotordIame
ter mm 

Max. varvtal 
v/min 

. .. .. 
~ 
c .. .. 

o = 
- ;: CD 

E E~ .. " .. -- ...... 1ii eSt> 
al E ... 

16 

12000 

52 

l 400 eller 
2700 

32 

10000 

Spftnnlng V 1.5-6 -24-380 12-36 

StrOmfOr-
brukning mA 40--300 

Upptagen 
.. flekt 42 

Angiven 
eflektW 

Vridmoment 
pcm 10 

13 

6 

2.8 

MOjllg 
utväxling 

5- 5-
5-550: l 100000: l 75000: l 

• Även med centrifugalregulator 
eller taschogenerator • 

FRA N LAGER I STOCKHOLM 

Begär datablad! 
Generalagent 

Holländargatan 8 • Stockholm 3 

Tel. 01/235345 

Informationstjänst 40 

Naturlig storlek 

TTLSTYR 
3KVA RELÄ 

NYTT HALVLEDAR-RELÄ 

Teledyne Relays har utökat sitt program av halvledarreläer med Serie 
601 för 220-280 volts märkspänning med fem märkströmmar 1, 3, 
5,7. och 10 Ampere växelström. Momentana överbelastningar tillåtes 
till 10 gånger märkströmmen. Styrspänningsalternativen är, såsom tidi
gare, 3-8 VDC (för TIL), 7- 85 VDC (för t. ex. HNIL) samt 90-280 VAC. 
Kylplåt erfordras ej för typerna 1-7 A. Samtliga typer kan fås med slut
ningen i noll-genomgången för att eliminera strömstötar vid tillslag 
(R Fl). 
Reläerna har samtliga måtten 2 x 1 x 1 tum och är avsedda för PC-kort
montage -eller chassi montage med centrumskruv. Avsaknaden av rörliga 
delar utesluter gnistbildning och ger obegränsad livslängd och maximal 
til)förlitlighet_ 

Priser från 56 kronor. 

På lager - begär data! 
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~ 

<FUJISOKU> 
~ subminiatyr 

MST-10SE MST-20SP MST-30SE MSL-203N 

MSP-10SF 

MSRC-1-10 

MSP-20SR MSPB-206R Lamp-unit 

Vill Ni veta mer om FUJISOKU 
subminiatyr strömställare? Vi 
sänder gärna över en special
broschyr. .sSRA-1-12 

TElTRONIC AB 
. 

Vårbergsplan 31 • Box 4035 • 12704 Skärholmen 
Telefon 08/710 0080 

Informationstjänst 42 



MARCO NI INSTRUMENTS LIMITED 

TF 2401 A 
HÖGKLASSIG RÄKNARE 

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

TF 2414 
UNIVERSELL LAGPRISRÄKNARE 

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

TF 2410 
NYHET TILL LAGT-PRIS 

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

Det finns en 

MARCONI-
RAKNARE 
för varje behov 

""~""".'"'~' 

"" • 
TF 2400 
FREKVENSCONVERTER 

TF 2400/1: 10-510MHz 
TF 2400: 10-110MHz 
Känslighet 10 mV 20 KHz - 110 MHz 

100 mV 100 MHz - 510 MHz 
Manuellt avstämbar förstärkare för undertryckning 
av ej önskade frekvenskomponenter 

TF 2415 
UNIVERSALRÄKNARE 

Frekvensmätning till 20 MHz 
Frekvensmätning med tillsats TF 2400 till 110, eller 
med TF 2400/1 till 500 MHz 
Periodtid- och Multiperiodtidmätning 
Tidintervallmätning med upplösning 1 loJs 
Kvotmätning 
Mätvärdeslagring (minnesfunktionI 
Hög stabilitet: 3 x 10-9 long term 
BCD 1248- utg1lng, pas. eller neg. logik som option 

SRA SVENSKA RADIO AB 
AGENTURAVDELNINGEN 
FACK · 10220 STOCKHOLM 12 · TEl. 08-22 3140 

Informationstjinst 4a 
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miniatyr-
•• reae 

Miniatyrreläer för elektriska och elektroniskå styr

utrustningar i industrin. Mek. livslängd 108. 

Välj miniatyrreläer som ger en låg inbyggnadshöjd .. 

universalrelä 272 
Levereras i växel- eller likströmsutförande. 4-220 V. 
Max. 3 växlingar. Maximal kontaktbelastning 1200 W"'. 
200 W =. Max. brytström 5A"'. 3A = . 

elödanslutning e tryckt krets e plug-in: lödanslutning 
eller tryckt krets 

~19 Badische Telefonbau 

74 ElEKTRONIK2-1971 

universalrelä 274 
6-110 v = 4 växlingar. 
Max. kontaktbelastning 250 W"'. 50 W =. 
Max. brytström 2A. 

. Informationstjänst 44 

Kontakten för ledande produkter-

Upplysningar. 
katalog material 
och lager genom 
generalagenten- STÅHLBERG & NILSSON AB 

Box 25 - 12521 Älvsiö 1 - Telefon 08-472980 



BUsLINETTL SPEEDS UP 
Tri-State 54/74 

Nu finns det sex kretsar, och flera kommer, av Natio
nals bus-anslutningsbara DL-kretsar. Dessa är utveck
lade för att förenkla busorganiserade system. Kret
sarna kan i hundratals förbindas med en bus-ledning. 
Trots det finns snabbheten och andra prestanda i lik
het med standard 54/74 DL-serien. 

DM7551/DM8551 med 4D-vippor, som blev introdu
cerad på svenska marknaden under 1970, har nu fått 
sällskap av andra kretsar. 

Varje enhet naturligtvis med Tri-state utgång. Två av 
utgångarnas lägen är normalt DL " 1" och ':0" . Det 
tredje är ett högimpedivt läge frånkopplat från utgång
en och som i praktiken frånskiljer det från bus-ledning
en. Detta innebär att många utgångar kån tidsmulti
plexas på en bus-ledning eller andra transmissions
ledningar och ledningen kan föra data i båda riktning
arna . 

DM7093/DM8093 och DM7094/DM8094 är två 
komplementära kretsar med fyra Andgrindar i varje . 
Koppla dessa till vanlig logik för att uppnå Tristate 's 
fördelar. Eller använd grindarna för någon funktion 
som selekterar varierande utgångar och styr data 
genom busgrenar. 

Två dataingångar kan styras till fyra utgångar med 
DM7230/DM8230, en demultiplexer och busväxlande 
krets. Data kan kompletteras under växlingstiden. 

DM7214/DM8214, en multiplexer, arbetar som en 
dubbel 4 : 1 miltiplexer. Upp till 512 : 1 multiplexing kan 
göras utan hjälpmultiplexer. 

DM7831/DM88.31 är en party line driver för fyra skilda 
kanaler eller två differentiella kanaler. Den kan driva 
långa bus-ledningar och tvinnade parledningar, efter
som den kan driva upp till 40mA min. Fan out min. 25. 

DM7551/DM8551 - Bus-OR 'd QUAD D arbetar syn
kront från gemensam klocka. Deh har dessutom för
delen att ingångsdata accepteras utan att kontroll av 
klocka sker. Lämplig bl a för minicomputers. Begär 
applikationsrapport AN-36. 

För ytterligare information 
vänligen kontakta 

ab elektroflex 
Box 355 

172 03 Sundbyberg 

Tel. 08/28 92 90 

National Semiconductor 

Informationatjinat 45 
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Sveposcillator 

Effektmeter. 
Stående våg
detektor. 

. Dämpare. 

~ -, • • 
& Q, 

Frekvensräknare 18 GHz 

......, -.i4 

Vårt mikrovågsprogram omfattar instrument och komponenter från följande 
specialister inom mikrovåg: ALFRED~SINGER, ELDORADO, 
KELTEC,LORCH,PRDoch SINGER INSTRUMENTATION 

Balanserade blandare 10M Hz-18 G Hz 

Brusgeneratorer 

Dämpare koaxial- och vågledartyp 

Dämpningskalibrator 10 M Hz-40 GHz 

Effektförstärkare 
1 GHz-18 GHz. 1 W-200W 

Effektmetrar 

Filter 0.7-12.4 GHz 

Frekvensmetrar till 40 GHz 

Frekvensräknare till 18 GHz 

DANMARK: Sc.MnRICA/S TEl.(01}804200 
NORGE: METRICA.S TEl,(02) 282624 
FINLAND: FINNMETRICOY TEl. 460844 

76 ELEKTRONIK 2-1971 

, 

Fältstyrkemetrar 14 kHz-26.5 GHz 

Isolatorer 

Klystronaggregat 

Kristalldetektorer 

Riktkopplare 

Spektrumanalysatorer 10 M Hz-40 GHz 

Sveposcillatorer 10 MHz-40 GHz 

SVF-Detektor 

"Svveep-Net,Nork" -Analysator 

Vågledare 

m. m. 

~©li\~®~li\METRICli\rn -
DALVÄGEN 12 - 171 03 SOLNA 3 - TEL 08/820410 

Informationstjänst 48 



MIl t o Differentialförstärkare med 
300 Mohm ingångsresistans. och 
drift offsetspänning ca 0 .6 p.VI"C. 

elektronik-

BYGGSTENAR 
m&vv elektronik-byggstenar hjälper Er om Ni har mättekniska 
problem. Med m&vv-enheterna kan Ni nämligen skräddarsy Era 
egna mätsystem, utan tidsödande konstruktion av specialenheter. 

FU t O Frekvensgivare: O-t kHz eller 40 Hz NG t 5-t 5 Spänningsaggregat: 
±2 % till +20 %. 220 V 50 Hz inspänning och ±t 5 V 

likspänning ut. 

Begär fullständiga data och prisuppgifter från den svenska representanten! 

Box 1237, 16112 Bromma, Tel. 08/262720 
Kontor i Göteborg : Box 11026 . 400 30 Göteborg 11 . Tel. 031 /42 33 00 

Informationstjinst 47 

KOMPONEN I ER FRÅN LAGER 
Signaltryckknappar och lamphållare som uppfyller tidens krav på 
design och tillförlitlighet. Stort program i 22 och 30 mm standard. 

Många RAFI-detaljer är godkända av Semko 
Vi har en omfattande lagerhållning av flAFI-komponenter 

Lövåsvägen 40, Box 1237 

Planera rationellt 
och ekonomiskt med RAFI 

16 1 12 BR O M MA 'Tel 08/262 7 20 

Informationstjinst 48 

-r---Siind niirmare I informationer 

2 -polig tryckomkopplare 
för telefonlampa T4.6 

Tryckknapp 0.7N2S0V 
Inbyggnadsmått t S. Smm 

4~poligt kontaktelement 
22mm standard. tON 
380V 

Tryckknapp passande till 
föregående element 

l OS t -polig tryckknapp med 
fast lampa. Inbyggnads
måttiJ, 5mm l 

I O 6 Lamphåll are för lampa 
,Ba9s. Inb. måt, t 8, 5mm 

7 Lamphållare för lampa 
T5, 5. Inb.mått 1 t , 5mm 

B Lamphållare för lampa 
T5, Sik) . Avsedd för 
tryckt krets 

9 Lamphållare med fast 
lampa. Inb.mått 7mm 

l Ot O Lamphållare för lampa 
EtO. Inb. mått t6mm 

I FÖretag' . .....• . . .... ....• 

I Gata ... .....• . .•..•. • . .. 

Postnr, .......••.•... •... 

I Postadress ....... . ...... . 
EL2 - 71 
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aB informerar 
the 

GIANTIII 
HANDSHAKE 

General Instrument 
presenterar ett unikt 
LSI-system för dataöver
föring i serieform med 
kodning och avkodning i 2 st. 
24-pin dual in-line kapslar. 

AY-5 -1010 

Terminal Transmitter 

AY-5 -1008 

Terminal Receiver 

• TfLjDTL och MOS 
kompatibelt 

• Synkron eller asynkron 
data-överföring 

• Klockfrekvens DC till 25 kHz 

• Låg effektförbrukning 
150mW 

• Kan ersätta 126 kretsar 

Sändaren: 
9 bitar parallell-data in. 
Lägger till start- och stopp
bitar. 
Serie-data ut. 

Mottagaren : 
Serie-data in. 
Tar bort start- och stopp-bitar. 
Parallell-data ut. 

Vi lagerför dessa kretsar. 
Begär information. 

Ajgers Elektronik AB 

78 

Fack· 126 11 Stockholm 32 
Tel. 08/46 42 46. 46 4262 

Informationstjänst 49 
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nya produkter 
Sonab-samarbete med England 
ger ny FM -tuner' 

Sonab Development AB har till
sammans med SNS Communica
tions Ltd i England utvecklat en 
FM "tuner för användning speci
ellt i installationer för sjukhus, 
hotell och skolor. Som komple
ment till denna tuner finns en 
serie förstärkare på 12, 40 och 
100 W samt rumshögtalarenheter. 

Tunern, vars principschema ses 
här intill , är kristallstyrd och om
kopplingsbar för upp till fyra fasta 
frekvenser inom ett 6 M Hz-band 
mellan 88 och 100 MHz. Fre
kvensstabiliteten är bättre än 
50 x 10 - . över temperaturområ -
det -10-+40·C. 

Priserna sänks på impatt-dioder 

Priskänsliga mikrovågutrustning -
ar som t ex inbrottslarmsystem, 
automatiska bromssystem och 
prisbilliga doppler-radarutrust
ningar bör vara mycket passande 
användningsområden för Hew
lett- Packards nya impatt-dioder. 
Dessa kan alstra mikrovågeffekter 
på upp till 500 mW inom x-bandet 
(8 -12 G Hz) med en verkni ngs
grad bättre än 5 %: 

Jämfört med tidigare impatt
dioder, kan man räkna med att 
styckpriset på de nya dioderna 
blir ca 25% lägre. Vid produk
tionskvantiteter blir skillnaden 
ännu större. 

De nya dioderna tillverkas i två 
typer: 5082-0400 för frekvenser 
mellan 8 och 10 G Hz och 5082-
0401 för 10-12,4 GHz. Man kan 
räkna med att båda typerna arbe
tar tillfredsställande även utanför 
sina resp frekvensområden, men 
då troligtvis inte med max verk
ningsgrad. 

Tack vare en ny tillverknings
process har man kunnat uppnå en 
betydande förbättring vad gäller 
egenskaper och tillförlitlighet, 
liksom även alltså en sänkt kost
nad. Den nya tillverkningsproces
sen resulterar i ett ökat värme-

flöde från diodövergången, vilket 
gör att man får lägre kristalltem 
peratur och högre uteffekt. Den 
termiska resistansen är mindre än 
1 rc per W, vilket skall jämföras 
med 20·C/W för tidigare impatt
dioder. Vid en effektnivå på 500 
mW och en kapseltemperatur på 
25·C blir kristalltemperaturen läg
re än 200·C. I de fall där det tillåts 
högre kristalltemperatur kan man 
öka både uteffekt och verknings
grad. Dioden förstörs dock vid en 
temperatur på 350·C. 

Upplysningar om dioderna läm
nas av Hewlett - Packard Sverige 
AB, telefon 08-981250. 

Flera upplysningar om tuneren
heten kan erhållas från Sonab . 
Solna, telefon 08-282620. 

Nytt vandringsvågrör 
i mellaneffektklassen 
ITT har nu kommit med en för
bättrad version av sitt vandrings
vågrör W5/2G; nämligen W5/4G. 

Detta rör är avsett att användas 
i radiolänkar inom frekvensom
rådet 5,85-7,2 GHz. Till rör~t h9r 
även en permanentmagnetenhet 
med beteckningen WM112C. 
Med denna utrustning får man en 
förstärkningsvariation av m'axi
malt 0,2 dB över vilket 25 MHz
band som helst inom det ovan 
angivna frekvensområdet. Den 
verksamma uteffekten är 10 W, 
då med en max brusfaktor av 26 
dB. Förstärkningen ligger mellan 
42 och 38 dB inom området 5,85 
till 6,5 GHz och mellan 42 och 
36 dB mellan 6,51 till 7,2 GHz. 

Svensk representant är ITT 
Komponent i Solna, som har tele
'fon 08-830020. 



Miniatyriserad 
diodomkopplare 
för dubbla oktaver 
Modell 6124, diodomkopplare av 
Kevlins fabrikat, arbetar inom 
frekvensområdet 500 MHz till 2 
G Hz. Typiska egenskaper inom 
detta området är insättningsför
lust max 0,7 dB, isolation min 30 
dB, stående vågförhållande 
(spänning) 1,5:1 max samt om
kopplingstid 10 ns. Omkopplaren 
fordrar ± 12 V och 50 mW. 

Kevlin, USA representeras f n 
inte i Sverige. 

Signalkällor 
Upp till 10 GHz 
utan faslåsning 
ger lågt brus 
Det amerikanska företaget Green 
ray Industries Inc som represen 
teras av Wegece i Stockholm har 
kommit ut med en serie lågbrusiga 
stabila signalkällor för mikrovåg 
ornrådet. 

Serien innehåller totalt 18 olika 
typer; lägsta frekvensområdet är 
1 -125 M Hz medan högsta är 
8,6 - 10,0 GHz. Enheten avstäms 
till den frekvens kunden önskar. 
Uteffekten är 100 eller 5 mW 
beroende på typ. Stabiliteten upp
ges vara ±0,00075% över 0 -
50·C. Undertryckningen av icke 
önskvärda disharmoniska signa - ' 
ler är 60 d B. Erforderlig inmatning 
är reglerad 28 V Is. FM -jittret är 
mindre än ±2 x 10 - 9 j 1O ms. 

Bland tillbehören finns spän 
ningskontroll. temperaturkom 
pensering, frekvensstandard samt 
kanalmultiplicering . 

Telefonnumret till Wegece är 
08 -346065. 

Reflexklystron 
lämnar 450 mW 
på X-bandet 

BLK-829 är en avstämbar reflex 
klystron, som kan användas i olika 
slag av kompakta radarutrust 
ningar. Den tillverkas av Varian . 

Klystronen levererar en konti
nuer�ig uteffekt av minst 450 mW 
vid frekvenser mellan 8,78-8,82 
GHz. Vikten är ca 170 gr och kyl 
ningen sker genom forcerad luft. 

Vidare upplysningar erhålls ge
nom Varian AB i Solna, telefon 
08-820030. 

Fig 1. Kontinuerligt sprutgjuten 
aluminiumvågledare Alform 
A75AL för 7.5 GHz. 

f 
E 
g 8~--+---+---~~~=.7~.A~' 
J 

1----1----1-=_..'-='''&5 Al 
ESS CU 2V . . 

5.5 6.0 •. , 7 .• 7 .• 

F,.kwns(GHJ:) 

. .. 
Fig 2. Dämpningen hos Alform 
A65AL och A75AL jämfört med 
några andra vågledare. 
A ... A1 ""Alform E ... Cu2Y = 
Flexwell R ... Cu = rektangulär 
kopparvågledare. R . .. AI = rek 
tangulär aluminiumvågledare. 

Gunnoscillator 
för 60 GHz 

I höstas presenterade Varian en 
ny serie gunneffektoscillatorer. 
som arbetar ända upp till 60 G Hz. 
Seriebeteckningen är VSE -9020. 
Oscillatorerna som är av låg volts
typ kan användas som signalkälla 
i kommersiella och militära till 
lämpningar. exempelvis i radio 
metriska system. De är även an 
vändbara för laboratoriebruk. Var
je modell i serien lämnar en kon 
tinuerlig utsignal inom området 
50.1 - 59,9 G Hz och med ett me
kaniskt avstämningsområde av 
± 1 00 M Hz. Uteffekten är minst 
5 mW och typiskt 7 mW. Arbets- . 
spänningen är 3,2 V likspänning 
och vikten ca 70 gr. 

Svenska representanten Varian 
AB. Solna. har telefonnummer 
08-820030. 

nya produkter 
Elliptisk vågledare ger enklare installationer 
En. ny vågledare presenteras nu 
på marknaden. Det är AEG -Tele 
funken som utvecklat en elliptisk 
vågledare av aluminium, kallad 
Alform. för användning i statio 
nära radiolänk- och radarstatio 
ner. Målet har'varit att åstadkom 
ma en kontinuerlig våg ledare. 
som är mekaniskt stabilare än 
hittills tillgängliga men som likväl 
kan transporteras lindad på ka
beltrumma. lindas av igen. böjas. 
vridas (twistas). rätas ut igen, allt 
för att kunna installeras i ett svep 
från radioutrustningen på marken 
till antennen uppe i en mast. Så_o 
dana svep är vanligen 40 m långa. 

Genom sprutgjutning av nära 
100-procentigt rent aluminium i 
en elektriskt och hållfasthetstek -
niskt framräknad profil, tig 1, har 
målet uppfyllts. 

Det ovala hålet bestämmer våg
ledarens elektriska data såsom 
frekvensområde. dämpning och 
reflektion. Den unika fördelning 
en av godsets tjocklek åstadkom
mer att ovalen inte förändras ut
över tillåtna gränser när vågleda 
ren böjs eller frids. Sålunda tillåts 
för 6,5- och 7,5-GHz-formaten 5 
omtrumlingar i E-planet på trum
radierna 900 resp 800 mm, böj 
ning en gång till radie 300 mm i 
E- och till radie 1 000 mm i H
planet, samt en vridning 90· över 
längden 1 meter. För böjning 
fordras inga särskilda verktyg. 
För vridning används två kloppor 
med skaft, som kan betjänas för 
hand. Vridbarheten och det rela
tivt kraftiga godset ger stor frihet 
i förläggningen och dessutom 
tillsammans med det relativt 
oömma godset lättare hantering 
vid installationen. Vågledarsvepet 
kan hissas i mast, sänkas tillbaka 
för att föras genom hål och kabel
dukte'r i många bukter med flera 
böjningar och rätningar efter 
varandra. 

Tab 1 . 

Typ A65AL 

Elektriska data, se tabellen här 
intill och tig 2, är fullt tillfredsstäl 
lande och efter installationen 
mestadels bättre än hos tidigare 
system. Man slipper främst de 
refelktioner, som kommer från 
skarvarna i system sammansatta 
av många korta vågledarebitar. 
Systemet blir också stabilare be
träffande lufttätheten. Observera 
bredbandigheten hos A 65 AL. 

Det tjockare godset i profilens 
" hörn" utnyttjas för montering av 
kopplingar och skarvdon. Till 
detta använder man särskilda 
verktyg. En dorn slås in i hålet, en 
fräs ger rätt vinkel och jämnhet åt 
ändytan och en annan fräs, driven 
av handborrmaskin, fräser spåren 
i genom en gigg fixerade lägen. 

Skarvdonet är en övergång från 
oval till rektangulär vågledare 
R 70 med fläns. Övergången mon 
teras mot ett kopplingsblock som 
träds över vågledaränden och 
griper i de frästa spåren. Samma 
block används i kopplingssatsen 
för skarvning av två vågledarän
dar mot varandra. Blocken har 
endast mekanisk funktion, de 
trycker vågledarändarna mot var
andra. Mellan ändarna läggs ett 
fjäderbleck av rostfritt material 
med ovalt hål. Det säkrar den 
elektriska kontakten i vågledar
skarven och gör den beständig. 

Leveranslängd per trumma är 
150 m i normalfall, i specialfall 
upp till 250 m: Ovan upptagna 
typer finns leveransklara. A65AL 
har godkänts av brittiska Post 
Office och A75AL är nyligen in
tr'oducerad i Sverige. Utveckling 
för övriga CCIRR-band ner till 4 
GHz och upp till 12 GHz pågår 
och är delvis redan avslutad. 

SATT Elektronik AB represen 
terar AEG- Felefunken, telefon 
08-810100. 

~95 

A75AL 

Frekvensområde 5,925-7.125 GHz 7,1 -7.8 GHz 
Reflektionsfaktor mätt på 

40 m längd monterad 
med övergångar till 
R70 i båda ändar. 
80% av alla reflektions-
toppar max 0.03 0,03 
100% av alla reflek-
tionstoppar max 0.05 0,05 

Förluster över bandet per 
100 m längd max 5,7 ... 4,9 dB 6.15 .. . 5.74dB 

PrQfilmått utvändigt 28 x 49 mm 26 x 54 mm 
Vikt 1,2 kg 0,95 kg 
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90 mm 

.JOBBAR NI IVIED IC-KRETSAR? 

Ingång för yttre trigg 
Anpassad till TTL/OTl 

FrekvensinstälIn. 

Tryckknapp för 
enkelpuls 

Pulsbreddinst. Puls ut 

30 TTL/OTl-belastningar 
kan samtidigt drivas p6 var
dera utgången. (BNe-kontakter) 

DETTA AR PULSGENERATDRN FÖR ER! 
DIGITRONS pulsgenerator DG 2 är speciellt konstruerad för drivning av TTL/DTL
logik. Detta innebär att Ni slipper besvärliga inställningar av nivåer, problem med 
stig- och falltider etc. 

SE HÄR: 

• Täcker kontinuerligt 0,5 Hz-5 MHz 
• Pulsbredd kontinuerligt inställbar ·1 00 ns-1 s 
• Hög belastbarhet - 30 TTLJOTL-belastningar 
• Kort stig- och falltid - typ. 10 ns 
• Ingång för yttre triggpuls 
• Tryckknapp för enkelpuls 
• Helt uppbyggd med 'integrerade kretsar 
• Kvalitetskomponenter användes genomgående i OG 2- cermettrimrar, 

tantalyter, monolitisk regulator i nätdelen m. m. 

• (Vi vill inte direkt skryta, men formgivningen skäms vi inte heller för.) 
- • Svensk tillverkning - vi kan garantera snabba leveranser och god 

teknisk service. 

Till sist - då det gäller priset; då är vi blygsamma - endast 950:-

DIGITRON AB 
Box 142L 34200 AIv •• ta T.I. 0472/12790,12951 

Informationstjänst 50 
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Vill Ni bryta, sluta eller växla 
- tag SCAPROS program till hjälp - .... 

Mang Typ 4620 

Hartmann Typ F - 31 

Pasi Typ MS/K 

Fujitsu Typ 181 
Mang Typ 4410 

Hartmann Typ F - 49 NS 

ALVIKSVÄGEN 65 • BOX 15034 • 16115 BROMMA • TEL. 08/262510 
TELEX 17376 

Informationstjänst 51 
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Månpromenaden gav mer an damm • • • 

Om Ni tror att enda resultatet av Apollomännens 
månpromenad var några få påsar damm, så har Ni 
fel .. . 
Tag Raytheon 's n ya dator 706. Den är en direkt 
utveckling av den mångsidiga testade 703-datorn, 
som använts för att övervaka delar av rymdfarkos
ten under hela den historiska nedräkningen . 
I själva verket har Raytheon levererat datautrust
ning för över $ 2,5 miljoner till NASA :s datacen
tral i Houston. Raytheon har också genomfört för
tester i alla Apollo-projekt inklusive simulering av 
dockningsmanövrar, landning av månlandaren och 
en hel del annan, " rymdgymnastik" . 
Hjärnan i st yr- och navigationssystemet ombord 
på Apollokapseln hade också tillverkats av Ray
theon's ingenjörer. 
Utan denna otroligt mångsidiga 3D-kilos dator 
skulle mån fl ygningen inte varit möjlig , 
Raytheon 's insatser för. specialiserade datorer för 

vetenskap, handel och industri är ett direkt resultat 
av erfarenheter, som vunnits inom rymdflygningens 
område. Och dess höga standard vad gäller prest
anda och tillförlitlig~et finns nu inbyggda i före
tagets kommersiella datorer . 

Vad gör att Raytheon 700-serie av datorer klarar 
sig där andra mera dyrbara system misslyckas? 
Svaret kan ges i tre ord : kostnad- , funktion
prestanda . 

Har ni problem inom medicinsk forskning, kom
munikationskontroll, datainsamling, trafikkon
troll , automatisering eller allmän databehandling, 
Då bör Ni titta närmare på Raytheon 's 700-serie -
den mångsidiga flexibla 706, eller den mest avance
rade av smådatorerna, 704, 

Skriv gärna i dag och begär Raytl~on broschyrer 
från Gunnar Petterson, Scandia Metric AB, Fack, 
17103 Solna 3. 

DANMARK; SC,METRICA/S TEl.(Ol) 8042 00 
NORGE; METRICA.S TEl. (02) 282624 

~ill~@~illMETRICillOO -
FINLAND; FINNMETRICOY Tel. 460844 DALVÄGEN 12 - 17103 SOLNA 3 - TEL 08/820410 

Inform.tionltjinlt 52 
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Vår kontaktman står till Er tjän~t med infor
mation. 

ringen. 

Ökad kapacitet tack vare högmoderna 
maskiner - här en specialborrmaskin 
i arbete. 

"Etsline" - maskinen etsar bort 
kopparn, tvättar och torkar 
kretsen. 

Noggrant mönstertryck - fina inställnings
möjligheter med halvautomatiskt screen
tryck. 

Tillverkningsprocessen omfattar 26 tempon varav 
9 är kontroller. Bilden visar den slutgiltiga kontrol
len . 

... en tryckt krets med 
genompläterade hål! 

-kontakta 

--
Strandbergsgatan 20,112 51 Stockholm, tel. 08/131855 

Informationstjänst 53 
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High energy silicon for the 70's 

The new tough breed 
from the Kokomoans 

Con- Maximum 
VeEx tinuous VeEO Power 

Transi.tor Voltage le (sus) Dissipation Typical Applications 

DTS 103 80V ISA 60V 12SW Voltage regulators. power amplifiers. high efficiencv 
switching circuits. . 

DTS 104 80V ISA 60V 12SW 

DTS IOS lOOV ISA 7SV 12SW 

DTS 106 110V ISA 80V 12SW 

DTS 107 120V ISA 8SV 12SW 
/ "Ic Peak = SA 

DTS 401 400V 2A" 300V Vertisal magnetic CRT deftection. has good gain linearity. 

DTS 402 700V 3.SA" 32SV "le Peak = 10A 
Horilontal magnetic CR T deftection. features fast switching 

DTS 410 200V 3.SA 200V 80W time, high reliability under horizontal sweep faull condition. 

D TS 411 300V 3.SA 300V lOOW Voltage regulator. switching regulator. DC to DC convener, 
class A audio amplifiers. 

DTS 413 400V 2.0A 32SV 7SW I "lc Peak = IOA 
DTS 423 400V 3.SA" 32SV IOOW High VCBO and VCEO ratings make it prac tical to operale 

DTS 424 700V 3.SA" 3S0V IOOW 
" directly from rectifier 117V or 220V AC line. 

"le Peak = 10A 
DTS 425 700V 3.SA 400V IOOW High VeBo, VCEO (sus)ratingsmakethem ideal forusein deftection 

DTS 430 400V SA 300V 12SW 
\ circuits, switching regulators and line opera ting amplifiers. 

Voltage regulators, power amplifiers, high voltage switching. 
DTS 431 400V SA 32SV 12SW 

DTS 701 800V lA 600V SOW Vertical magnetic CRT deftection circuits. 

DTS 702 1200V 3A 7S0V SOW Horilontal magnetic CRT deftection circuits operating off-l ine. 

DTS704 I400V 3A 800V SOW 

DTS 721 IOOOV 3A 800V SOW High voltage DC regulators. 

DTS 723 1200V 3A 7S0V SOW Very high voltage industrial and commercial switching. 

DTS 801 IOOOV 2A 700V IOOW Color vertical magnetic CRT deftection circuits. 

DTS 802 1200V SA 7S0V IOOW Color horilontal magnetic CRT deftection circuits. 

DTS 804 I400V SA 800V IOOW 

2N3902t 700V 3.SA" 32SV lOOW "le Peak = 10A 

2NSIS7 700V 3.SA" 400V lOOW 
Ideal for switching applications. Can be opera ted from rectified 
117 or 220 volt AC line. 

2NS241 400V SA 32SV 12SW 

2N2S80 400V IOA 32SV ISOW For general use in electrical and electro nic circuits such as 

2N2S81 400V IOA 32SV ISOW 
converters, inverters, regulators, etc . 

2N2S82 SOOV 10A 32SV ISOW 

2N2S83 SOOV 10A 32SV ISOW 

2N3079 200V IOA 200V 

2N3080 300V 10A 300V 

tMil. qualified units available . Transistors are N PN lriple diffused . 
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Best for Your Systems of the 70's. Here's Why: Deko ~ 

silicon power transistors have earned a reputation for survival in the most :i. 
rugged applieations. Their proved performance in solid state deflection ~ 
circuits for the new large screen eolor TV sets is but one example. This new .~ 
breed of si licon power is built to handle the high energy fo und in inductive ~ 
switching or in circuits normally subject to fault conditions or transients. '* 

Their high voltage capability permits the design of simpler eircuits, -
eliminating the extra weight , bulk, and complexity associated with low 
voltage, higher current systems. Their energy capability is backed by the 
surest rating in the business-Peak Energy Testing. Solid eopper TO-3 
and TO-36 paekages assure maximum thermal conduetivity. All in all this 
is the silieon power for the equipment of the 70's. 

DELCO ELECTRON IC KOKOMO, INDIANA,USA 

~------------------~----------------~ General Motors Nordiska AB,lndustriavdelningen. Fack, 10460 Stockholm 20 

Sänd information om Delco kise ltransistorer 

Namn 

Adress 

Postnummeradress 

GENERAL MOTORS NORDISKA AB 
Industriavdelni ngen 10460 Stockholm 20 L ________________________________ ~~~J 
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Stort lager, korta leveranstider. 
Vår tillverkningskapacitet växer 
och under 1971 kommer vi att 
presentera 5 nya relätyper . 

BEGÄR VÅR HUVUDKATALOG. 

Vi har 'även ett stort sortiment av in
duktiva givare. fotocellutrustningar. 
transformatorer samt konstruerar och 
tillverkar digitala st yr- och regler
utrustningar. 

ELECTRONA Telekomponent AB 
SKÖNDALSVÄGEN 114, 12353 FARSTA Tel. 08/930880 

Representanter: Danmark H St K liibcke AS, Otto Ahrens AS. Finland OV l M Ericsson AB. Norge Henaco AS .. 

Informationstjänst 55 
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NYHET 
Ultra låga D.I.L. hållare för P.C. 
eller wire wrap finns i 14- eller 16-.- . pms version. 

Kopplingspaneler i alla storlekar för alla kretstyper. 
Stort sortiment av lab-proppar. adaptors m. m. För 
ytterligare information begär vår specialkatalog. 

NYHETER Teflonisolerade 
IC-hållare för TO-5. 40-bens hållare för P.C .• solder pocket eller wire 

wrap. Isolationsmaterial; "glas-fylld nylon". Kon
taktmaterial ; fosforbrons. nickel guldplätterad 
kontaktyta. 

"PICK-A-BACK" 

Kontaktmaterial ; berylliumkoppar. 
nicke! guldplätterade kontaktytor. På 
programmet finns även transistorhål
lare i alla storlekar. För ytterligare 
information begär katalog. 

Mätadaptor för 
testning direkt på 

86 ELEKTRONIK 2-19n 

D.I.L.-kretsar finns i 14 och 
16-pins utförande. 

SPECIFIKATION 
Isolationsmaterial : Noryl 
Kontaktmaterial : Berylliumkoppar 
Guldplätterade kontaktställen 
Max spänn. 500 Vdc 

Informationstjänst 56 

Järntorget 7.41304 GÖTEBORG 
Telefon: 031/1701 20. Telex 210 72 
AB KUNO KÄLLMAN. Selmedalsvägen 38. 
12655 HÄGERSTEN. Telefon: 08/887305 



HÄVOMKASTARE 

KOMPONENTER 

TUMHJU LSOMKOPPLAR E 
med inbyggd belysning 
och frontmontering. 

MINIATYRRELÄER 
med mycket hög kvalitet och 
precision. 

där tillförlitlighet o'ch kvalitet 
erfordras. Nu senast i voterings
anläggningen för nya Riksdags
huset valdes TMC:s tryckknapps
system och reläer. 

TRYCKKNAPPSSYSTEM 
för 
styrning 
övervakning 
kontroll 

Enkel- eller tvillingkontakter. 
För kretskort eller sockel. 

i extremt små dimensioner och 
elegant utförande. 

OMGÅENDE FRÅN LAGER I STOCKHOLM Begär närmare data och specialbroschyrer från vår TELESEKTION 

HUVUDKONTOR: Box 55.16211 Vällingby. Tel 08/87 02 50. Telex 19339 

GÖTEBORG 
St. Badhusgatan 20 
411 21 Göteborg 
Tel. 031/178360 

MALMÖ 
Skomakaregatan 1 
211 34 Malmö 
Tel. 040/12 99 88 

Info,metionatjinlt 57 

FALUN 
Ö. Hamngatan 18 
791 '00 Falun 
Tel. 023/17585 

SUNDSVALL 
Solgatan 17 
852 41, Sundsvall 
Tel. 060/12 82 50 
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I instrumentprogrammet ingår skrivare, pulsgenera
torer, tryckmätutrustning, dataterminal , linjeskrivare, 
punktskrivare, x/y-skrivare. 

Bilden visar SERVO/RITER II potentiometerskrivare 
för industri och vetenskap • 1-6 separata konti
nuerligt arbetande pennor • Portabelt eller fläns
monterat utförande. Hög noggrannhet. Icke märk
bart dödband • Stort urval av options • Skrivaren 
framtogs speciellt för appolloprojektet. 

Tag kontakt med 

~ ~k!~27Y!.':~~~!~8~3~T.I~~ II 
Avdelningskonto" Göteborg Tel. 031/49 46 03 . Malmö Tel. 040/93 90 59 
FINLAND : STIG WAHLSTROM OV . BOX 35011 . HELSINGFORS 35 . TEL. 80/457021 

Informetionltjiinlt 58 

PC-SVll1bOLer NU 
GNUGGISAR 

.dlrekt överföring till ritningen från 
den transparenta förvarlngsremsan 

.snabb och precis Inplacering 
genom dlstansmarkenngar 

.ytterllgt tunn stark och 
måttbeständig stödfIlm 
tillåter överlappning utan 
distorSIOn I reproducenng 

• omfattande sortiment 
symboler och symbol
grupper-även I skala 1:1 

.komplett lagerhållning 

BITA 10430 STHLM 45 TFN 319000 
Informetionltjiinlt 59 
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Först i världen 
med treväxlad låda 

Labpac ........ . 

B60-1T C15-20/C40-08D 0120-0250/0400-0070 

Priser 

88-7 B60-1T "1.100 ~ -, C15-20 655; - , C40-080 575:-,0120-0250795:-, 0400-0070 795:-, 
B8-7 1.195: - exkl. moms -

B60-1T 
Lapbac 860-1 T är ett helt nykonstruerat. 
treväxlat lågspänningsaggregat med ext
remt lågt brum och mycket god stabilitet. 
Det är den genomtänkta uppbyggnaden. 
dubbelskärmade transformatorn, kompo
nentvalet och den avancerade konstruk
tionen som ger 860-1 T det låga brum
met, 50/A-V. 
All elektronik är samlad på ett utfällbart 
kretskort vilket gör underhållet enkelt. På 
kretsen användes genomgående metall
kapslade transistorer och på kritiska stäl
len metallfilms- och tennoxidmotstånd. 
Detta ger hög långtidsstabilitet och låg 
temperaturdrift. 

C15-20/C40-080 
Dessa två modeller är tvåväxlade och 
lämnar alltså dubbla strömmen vid halva 
spänningen. De är kompakta, har mycket 
goda data och är identiska så när som 

OLTRONIX 

på spänningsområdena. Aggregaten har 
följande kontroller och indikeringar: 
grov- och fininställning av utspänningen 
med två 1-varvs potentiometrar, inställ
bar strömbegränsning 10-110 %, om
kopplingsbar volt/amperemätare, två om
kopplingsbara spänningsområden där ut
spänningen behåller inställt värde vid 
omkoppling och indikeringslampor för in
dikering av använt område. 

0120-0250/0400-0070 
Båda modellerna är tvåväxlade och läm
nar alltså dubbla strömmen vid halva 
spänningen. Utspänningen inställes med 
en 1-varvs potentiometer. Fast strömbe
gränsning. 

Visarinstrumentet är omkopplingsbart 
med en tryckknapp till att visa antingen 
spänning eller ström. De två spännings
områdena väljes även de med en tryck-

knapp på panelen. Utnyttjat spännings
område indikeras på panelen . 
0400-0070 har två extra uttag på 6,3 
V/2 A. 50 Hz och aggregatet är därför 
mycket lämpat för elektronrörslaboratio
ner. 

B8-7 
B8-7 är i första hand avsett för matning 
av integrerade kretsar. Inställningen av 
utspänningen sker med en 10-varvs po
tentiometer som är kalibrerad till en in
ställningsnoggrannhet på ±25 mV. B8-7 
har inställbart kalibrerad strömbegräns
ning mellan 10-110 % och inställbart 
kalibrerat överspänningsskydd. Skyddet 
förhindrar spänningen att stiga över in
ställd nivå genom att på 10 /A-s kortsluta 
utgången vid risk för överspänning. 
Skyddet är alltså mycket effektivt och 
eliminerar helt risken att fördärva dyr
bara kretsar med överspänning. 

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

Informationstjänat 80 
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RADIAK 

SCHOTTKY BARRtER M1XER 
& DETECTOR OIODES 

SERIE PK SCHOTTKY BARRlER BLANDARDIODER 

Information.tjinst 81 

PARAMETRIC INDUSTRIES' serie PK Schottky _Barrier-dioder erbjuder optimala 
möjligheter för blandarkonstruktioner i hela mikrovågsfrekvensspektrat. Förpack
ningstypen kan väljas av Er själv. Diodkarakteristika inkluderar frihet från mikro
foni . lågt l /f-brus. hög termisk stabilitet. låg läckström i backriktningen. hög 
burnout-tolerans och synnerligen modesta priser. 

SERIE PKSCHOTTKY BARRlER DETEKTORDIODER 
PARAMETRIC INDUSTRIES' serie PK Schottky Barrier detektordioder är konstrue
rade att arbeta inom frekvensspektrat från UHF till millimetervåg. Dessa dioder är 
bredbandiga och har en exceptionellt hög tangentiell känslighet (TSS). 
Såväl blandardioder som detektordioder i PK-serien möter MIL-S-195DO
fordringarna. 

PARAMETRIC INDUSTRIES, INC., Winchester, Massachusetts 01890 

Generalagent i Sverige, Danmark, Finland och Norge: 

D-----tt':Ui;Hf)TELE ABI ~n / ----I 
-..... Box315(Höglandsvägen9).15124Södertälje1.,-

Telefon : 0755/ 642 63 - 36511 ~/ 

Informationstjänst 62 
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LI KSPÄN N INGS
AGGREGAT 
FÖR ALLAÄNDAMÄL 

• Modernaste konstruktionsprinciper 

• Spänning och ström steglöst reglerbara 

• Indikeringslampor visar om instrumentet 
lämnar konstant spänning eller ström 

• -Obetydlig värmeutveckling p g a förregulator 

0- 60V 0-25A 3.495 kr 
0-30V 0- 15A 1.685 kr 
0-60V 0-6 A 1.495 kr 
0-60V 0- 2 A 846 kr 
0- 30V 0-3 A 778 kr 

RADIAK 
Vasavägen 9 18274 Stocksund 

Tel. 08/85 50 62 

Koncentration 
på målgruppen 
ger resultat: 

Fackpress , 
annonsera. 



Schweizisk kvalitet och precision 
till rimligt pris och kort leveranstid 

1rimpotentiometrar 
tråd lindade och cermetför 

tryckt krets eller 
panelmontage 

CERME1 Serie 412 

Hd 12Y. 
staggered pins 

Contelec typ 412 

MIL-R- 22097C typ RJ 12 22 varv 0,7S watt vid 8SoC 
- 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 (någrt;l exempel): 

Typ 311 24 varv 
1,2SW vid SO°C 

MIL-R-27208B RT11 

Typ 070 16 varv 
0,7SW vid SOo C 
4,8 x 8,Sx20 mm 

Typ T84 envarvig 
0,6SW vid SO°C 

Storlek TOS 

Typ 125P envarvig 
1,SW SO°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 mekaniska-, elektriska- och miljödata. 

1200 
2Wvid 40°C 
1,3W vid 70°C 
-2SoC till + 12SoC 
10 ohm - 20K 
T. K. max 100 ppm 
Lin. max1 % 
Diam. 20 x 10 mm 

Envarvig trådlindad potentiometer i låg prisklass för panelmontage 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 OC'" PRISLISTA. VI STAR TILL TJÄNST MED OFFERTER OCH PROVER. 

BO PALMB' A.D AB 
Box 17081 10462 Stockholm 17 Tel. 08/2461 60 

coiv~:E: LEe 
Schweiz 
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Centrum för 
Öst-Väst-handeln 

Leipzigmässan 
Tyska Demokratiska 
Republiken 

14. J-1J. J 1971 
(Nytt datum) 

I leipzig informerar man sig, skaffar kontakter 
'och når resultat. 

Marknadsriktig organisation efter behovskomplex 
och branschtillhörighet. 

Närvaron av internationellt ledande företag och 
en fullgod service garanterar en rationell in
formation och framgångsrika arrangemang. 

Ca 200 internationella fackföredrag liksom sym
posier, kollegier och kongresser påverkar Edra 
åtgärder på lång sikt. 

Informationer och mässkort (gäller som visa) 
genom auktoriserade resebyråer eller från leip
zigmässan, Representationen i Sverige, Box 23060, 
10435 Stockholm, tel. 08/247200. Mässkort även 
vid DDR : s statsgräns. Interflug & SAS flyger dag
ligen under mässan Köpenhamn-leipzig. 
SJ Resebyrå anordnar specialresor med flyg. 
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APROPÅ MIKROVÅG 
MINIATYR KOAXIALKONTAKTER FRÄN SEALECTRO L TO . , 

18 GHz enl Mil C-39012 

1.5 ggr nato storlek 

För såväl flexibel som 
"Semi-rigid" kabel, 
storlek 1/4" - 0,075" 
RG 59 - RG 178 

Prisexempel: 6:70 

nato storlek -;; 
10 G Hz enl Mil C-22557 

PO LAB Elektronik-komponenter 
Informationstjänst 65 
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För kabel RG 196/U 
och RG 178/U 

1 
Rubingatan 5 
42162 V. FRÖLUNDA 
Tel. 031/454717 



MOD ... Mikrovåg" 
FAIRCHIL..O 

MICROWAVE ANO OPTOELECTRONICS 

Gunndiodkällor för X-bandet 
Fa irchild MOD har startat tillverkning av två nya serier 
Gunndiodkällor, GO(X)- l DO-serien och GO(X)- 110-
serien med m in. uteffekt av 10 resp. 25mW. 

• Rob~stuppbyggnad 
• Innehåller anpassnings- och filter-kretsar 
• Direkt monterbara på standard vågledare 

Tillsammans med en fast eller variabel vågledaravslut
ning utgör källorna en X-bandsoscillator till lågt pris, 
passande som lokaloscillator, sändare för låga effekter, 
amatörradioutrustningar, testset för utbildning eller ex
periment. dopplerradar för hastighetsmätare, tjuvlarm 
m.m. 
Fairchild MOD tillverkar även mikrovågstransistorer, 
mikrovågskällor, hybridförstärkare samt optoelektro
niska enheter inkluderande siffermoduler i halvledar
utförande. 

Svensk representant: 

AB NORDQVIST & BERG ~...-=-1 
08 / 449980 Box 4125 10262 STOCKHOLM 4 a...a.......I~ 

Progranunet lagerföres 

i Stockholm. 

Informationstjänst 66 
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är lartatt 
Reverse Osmosis 
betyder omvänd 
osmos men vad 
ärdet? 
Kort sagt den första praktiska och 
universella processen för industriell 
vattenrening! 

Reverse Osmosis-eller RO som vi för enkelh 
skull kallar processen - avlägsnar partiklar 
ner till 0,05}J. 

RO-behandlat vatten är bakteriefritt. Ingen 
process kan jämföras med RO i detta avseende 
med undantag av långsam och dyrbar destillering. 
RO ger pyrogenfritt vatten under ideala förhållanden. 

RO avskiljer minst 95% av lösta organiska sub
stanser -långt bättre än vad som kan åstadkommas 
med konventionell avsaltningsutrustning. 

RO reducerar mineralhalten med 92% -till samma 
nivå som i destillerat vatten. 

Om Ni kräver ultrarent vatten,då kan Ni använda 
RO i kombination med avjonisering. RO avlägsnar 
över 90% av lösta oorganiska ämnen,varigenom 

avjoniserarens regenereringscykel förlängs 
tiofaldigt. RO:s förmåga att i så hög grad avlägsna 
organiska ämnen förhindrar slamning av avjoniseraren. 
Kombinationen RO-avjonisering ger Er ultrarent 
vatten till lägre kostnad än något annat system! 

Polymetrics har gjort omvänd osmos till en 
produktionsvänlig process. Över hundratalet 
modulbyggda Polymetricsanläggningar producerar 
dagligen från 375 liter till 600.000 liter 
hoggradigt renat vatten till literkostnader 
ner till 1,2 öre. 

Polymetrics RO-system säljs i Skandinavien 
genom Edvard Schneidler AB, som Ni bör ta 
kontakt med om Ni vill diskutera 
Era vattenreningsproblem. 

EDVARD SCHNEIDLER AB 
Malmskillnadsgatan 54 Box 3312 103 66 Stockholm 3 Tel. 08/232420 

Informationstjänst 68 
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nya produkter 
79 ~ 
Bandpassfilter täcker 0,8-6,0 GHz 
Lorch Electronics Corp, USA. 
presenterar en serie bandpasska
vitetsfilter, som tillsammans täc
ker området 0,8-6,0 GHz. 

Filtren arbetar med s k iris
kopplad kavitet och betecknande 
egenskaper för dem är ett lågt 
stående vågförhållande samt låga 
insättningsförluster med hög se
lektivitet. 

Filtren kan levereras som två-, 
tre- eller fyrsektionsfilter. Bero
ende på den omvända frekvensen 
arbetar filtren antingen som 
kvarts- eller trekvartsvåglängds
resonatorer. 

Toppeffekten inom frekvens 
området 0,8 -1,55 G Hz är 5 kW, 
och medeleffekten inom samma 
område är 100 W. Motsvarande 
tal för frekvensområdet 1,7 - 6,0 
G Hz är 3 kW resp 50 W. Tempera
turområdet är - 55· till + 150·C. 
Filtren kan levereras som fasta 
eller varierbara. 

Svensk representant är Skanda 
Metric AB i Solna, som har tele
fon 08-820410. 

Blandare-förförstärkare täcker 0,5-12 GHz 
RHG Electronics Laboratory, 
USA, har utvecklat en ny serie 
blandare-förförstärkare för mikro
vågbruk. Serien .. som kallas DMP, 
uppvisar sådana fördelar som 
bandbredd över flera oktaver 
samt isolation mellan lokaloscilla 
tor och H F-kretsar. Enheten är 
uppbyggd med en dubbel balan 
serad blandare i integrerad krets
teknik och en transistoriserad 
mell a nfrekvens -förförstärkare . 
HÖQfrekvensområdet sträcker sig 
från 0,5-12~Hz och mellanfre 
kvensområdet är 10-50 MHz. 

ljusmodulator med VIG-kristall 
lämplig för TV-överföring 
En YIG-modulator utnyttjar Fara 
day-effekten i magnetiska mate
rial. Polarisationsplanet hos plan 
polariserat ljus, som passerar 
genom ett sådant material kan 
roteras genom att materialet 
magnetiseras i en riktning som är 
parallell med ljusstrålens. 

Genom att utnyttja egenskaper
na hos YIG-modulatorn har man 
vid Mullards forskningslaborato
rium i England kunnat modulera 
en ljusstråle med en signal från en 
TV-kamera. Strålen fokuseras på 
en fotodetektot, vars utsignal för 
stärks och leds till en TV-monitor. 

YIG-modulatorn består aven 
monokristallin stav som är mon 
terad i ett tvärgående förmagne 
tiseri'ngsfält, vilket alstras av två 
små permanentmagneter. St yr
si~nalen tillförs en liten spole som 

är lindad runt· staven och som 
magnetiseras i en riktning som är 
parallell med ljusstrålens. Detta 
resulterar i en vridning av ljus
strålens polarisationsplan då den 
passerar genom staven. Denna 
vridning av polarisationsplanet 
förvandlas till amplitudmodula 
tion då ljusstrålen sedan passerar 
ett polarisationsfilter. 

YIG-modulatorn kan modulera 
infraröd strålning inom våg
längdsbandet 1,1 - 5,5 11m ("ljus" 
är alltså inte helt korrekt). Den 
bästa verkningsgraden erhåller 
man vid 1,1 -211m. Den erforder
liga driveffekten är endast12 mWj 
M Hz bandbredd. För en TV -signal 
krävs endast 5 MHz bandbredd 
men modulatorn har provats vid 
frekvenser upp till 100M Hz. 
Bandbredder av åtskilliga hundra 
M Hz är möjliga. 

En vanlig lampa med glödtråd 
av wolfram kan användas som 
strålningskälla. Lasrar som arbetar 
i det kortvågiga infrarödområdet 
kan också moduleras av YIG
modulatorn. 

För ytterligare information kon 
takta AB Elcoma i Stockholm som 
har telefon 08-6797 80. ~ 96 
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NI VETA 
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elektronik 
hjälper Er gärna .. ytterligare 
upplysningar om 
de produkter som 
annonseras i tid
ningen. Vänd på 
sidan och se hur 
lätt det går till. 
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sA 

HÄR .. 
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FrClnkeros 
hör-

nya produkter 
95Övertonsfilter för UH F och Ku-bandet 
~ En ny serie av övertonsabsorb

tionsfilter för frekvenser från U H F 
till Ku-bandet har presenterats av 
Solitron -företaget Royal Micro
waves Devices. Genom en serie 
slitsar i vågledaren undertrycker 
filtret icke önskvärda övertoner 
utan överslag. Övertonsenergin 
avslutas i en anpassad belastning 
av standardtyp. Genom att an
vända denna belastning bibehålls 
stående vågförhållandet hos över 
tonerna under ·1,5:1. 

Typiska värden för detta har 
moniska filter med typnummer 
91141 är frekvensområde 4,4-
5.0 G Hz. Medeleffekten är max 2 

Lätt och robust 
va nd ri ngsvåg rö r 
för X-bandet 
M -O Valve Company Ltd i Eng
land har nyligen introducerat ett 
prisbilligt, lätt och robust vand
ringsvågrör för X-bandet . . Röret, 
som har typnummer TWX34 ger 
en minimumförstärkning av 35 
dB och en uteffekt av 1 W över 
frekvensområdet 7,5 till11 ,O G Hz. 

En typisk tillämpning för röret 
är i en transportabel markstation 
för satellitkommunikationer, där 
röret kan arbeta kontinuerligt i 
omgivningstemperaturer upp till 
60'C och samtidigt motstå stötar, 
vibrationer och hög omgivande 
fuktighet. 

Svensk representant för M-O 
Valve är Scantele AB i Stockholm, 
telefon 08-245825. 

Lågpassfilter för 
0.7-12,4 GHz 

En serie kompakta lågpassfilter, 
modell LP-500, kommer från 
amerikanska Lorch. Serien. som 
täcker frekvensområdet 0,7 -1 2,4 
GHz innehåller tolv typer. 

Serien kännetecknas av låga in
sättningsförluster i passbandet 
samt ett lågt stående vågförhål
lande. Vid 1.5 ggrgränsfrekvensen 
är dämpningen 55 dB. MedeIef 
fekten är 50 W och toppeffekten 
3 kW. Temperaturområdet ligger 
mellan -50'C och +150·C. 

Svensk representant är Scandia 
Metric AB, Solna som har telefon 
08-820410. 

kW och toppeffekten max 1 MW. 
. Stående vågförhållandet i· pass

bandet är 1,15:1 o'ch genom
gångsförlusten 0,25 dB . Under
tryckningen av dubbla frekvenser 
är 30 dB och undertryckningen 
av trefaldiga frekvenser är 10 dB. 
Vikten är 3,6 kg . 

Svensk representant är Integre
rad Elektronik AB i Stockholm. 
telefon 08-634320 . 

Gunnelement 
från Fairchild 
Mikrovågdivisionen hos Fairchild 
har börjat tillverka två nya serier 
av signal källor med gunndioder. 
GO(X)-100-serien har en minsta 
uteffekt av 10 mW medan GO (X)-
11 O-serien har 25 mW. Enheterna 
är utformade så att de direkt kan 
monteras på vågledare i standard 
utförande. De är passande för de 
flesta mellan- och lågeffekttill
lämpningar inom X-bandet. För
utom signalalstrande kretsar inne 
håller enheterna även lågpassfil 
ter, förspänningskrets och impe
dansanpassade krets för HF. 

Tillsammans med en fast eller 
varierbar vågledaravslutning ger 
signalkällorna en mikrovågoscil 
lator passande som lokaloscilla 
tor, sändare för låga effekter, ama 
törradioutrustningar, provnings 
satser för utbildning eller experi 
ment, dopplerradar för hastig
hetsmätning, tjuvlarm m m. 

Svensk representant är AB 
Nordqvist & Berg. Stockholm, 
telefon 08-449980. 



Utdrag ur vårt program: 

Radklämmor för profilskenor 
15 och 32 DIN 46277. 

Klämiister med skruvlös 
ledaranslutning. 

Jackanordningar med 
isoleringshöljet tryckvatten-
och gastätt. " 

Banan- och lab.-stift, 
skruvlösa. 

Anslutningsklämmor 
för tryckta 

kretsar 

(Rastermått 5 och 10 mm). 

Skruvklämmor med testuttag 
(Rastermått 5 mm enl. DIN). 

Typ 237 

Klämområde : 2xO,75 mm 2,2xl mm 2, l xl ,5 mm'
Märkspänning: 380 V enl. VDE 0110' gr. B. 
Isoleringsmaterial : Polyamid 6,6 ljusgrå . 
Genomgångsmotstånd : 0,5 mOhm. 
Overslagsspänning : 5 kV 
(klämma mot klämma). 
Isolationsmotstånd 1012 Ohm. 
De 2- och 3-poliga klämmorna och fäste le
menten kan sammansättas i godtyckligt an
tal. Märkning medels självhäftande tryckta 
remsor av polyesterfolie. 

I 
l 
I 
I 
l 
I 
l 
l 
I 
l 

D 
D 
D 

Vi önskar ytterligare informationer. 

V .g. kontakta oss. 

V .g. sänd broschyr över hela leveransprogrammet. 

V .g. sänd datablad och prov för : 

-" I ............................... ~ 

L Datum 

--------
w 

Underskrift 

.. . med fast inbyggd 
kläm kropp i isoleringshöljet 

- - -
- . 

-, ... ~- f'-l-f- '. -- - -----
:t nd 

Skruvklämmor med fjäderbricka 
(Rastermått 10 mm enl. DIN). 

Typ 239 

Klämområde 2 x 0,75 till 2 x 2,5 mm 2 . 

(Ledarna klämmes oberoende av varandra) . 
Märkspänning : 380 V en I. VDE 0110 gr. C. 
Isoleringsmaterial : Polyamid 6,6 ljusgrå. 
Genomgångsmotstånd : 1 mOhm. 
Overslagsspänning : 5 kV 
(klämma mot klämma). 
Isolationsmotstånd: 1012 Ohm. 
De 3- och 4-poliga klämmorn a kan sam
mansättas i godtyckligt antal utom 5-polig . 

Typ 238 

Skruvlösa klämmor 
(Rastermått 5 mm enl. DIN). 
Klämområde : 0,5 mm till 1,5 mm 2 massiv. 
Märkspänning : 380 V enl. VDE 0110 gr. C 
Isoleringsmaterial : Hostaform C. 
Genomgångsmotstånd: 1 mOhm. 
Overslagsspänning: 4,8 kV 
(klämma mot klämma). 
Isolationsmotstånd: 1013 Ohm. 
Detta är en äkta radklämma. Fäst- och 
täckelementen ' kan infogas vi godtyckligt 
ställe. Därmed kan även rastermåttet ökas 
till 10 mm. 

Begär specialbroschyrer - skriv eller ring till generalagenten 

inggnjörsfirma 
, . 

Itulslel,nll, illt I 
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DET ENESTE SPECIALTIDSSKRIFT 
INNEN ELEKTRONIKK I NORGE: 

ELEKTRONIKK 
Å holde seg ajour innen 
sitt eget fagområde er en 
n0dvendighet. 

Integrerte, linecere bredbånds'orsterkere 
Stereo - lyd i ,,'arver" 
Elektroniske orgier 
Moderne reguleringsteori 

Utgiver , 

T s.nisk Pr.ne AlS 

Oscars'iJI. 28 8 

Oslo 3 

Pris h . 4.50 

Nr. 12 
Desember 1970 

H va med utvikIingen i de 
0vrige skandinaviske land? 
Den elektroniske industri 
er bl. a. vel utviklet i 
Norge. 
Vi gir Dem her en sjanse 
til å st if te nrermere 
bekjentskap med det nors
ke ELEKTRONIKK
for nye impulser, nye 
ideer, nye opplysninger 
også til nytte for salg 
og markedsf0ring. 

SlEMENS RELEER ER KVALlTETSRELEER 
Opp lag 6.500 eks. 
14 numre i 1971 

Utgiver : TEKNISK PRESSE A/S, Oscarsgt. 288, OSLO 3, Tlf. 469994 
Også utgiver av: 
/NGENI(jjR -NYTT -NORSK PLAST - MODERNE TRANSPORT - KAMPANJE- INDUSTRI OG M/Ur). 

----------- - --r---.------------

Klipp ut denne 
kupong og post
legg den straks, 
så er De sikret et 
abonnement eller 
pr0venummer. 
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Till Elektronikk, Teknisk Presse AlS 
Oscarsgt. 288 - OSLO 3 

o leg/vi ~nsker å tegne l årsabonnement på Elektronikk. 
O leg/vi ~nsker et pr~ve-eksemplar gratis tilsendt. 

Navn .... . . ... . . ......... Tittel. . ...... . ...... . 

Firma ........... .. ....... ... .......... .. .... . 

Adresse .... . ......... . ............ . ......... . 
El2 - 71 

O Ärsabonnement n.kr. 42,-gireres. O Nota q,nskes. 
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DEGUSSA -temperaturgivare 
för -270° till +2.200°C 

Platina-mätmotstånd för -250 till +850°C. 
Nicke"-mätmotstånd för -50 till + 150°C 

Isolerad termoelementtråd och 
Blank termoelementtråd enl. DIN och NBS 
samt DEGUSSA PtRh 18 för max.+ 1800°C 
och W-Reför+ 2 200°C 

Mantel-termoelement för -200 till + 1500°C 

Termoelement och motståndstermometer med 
kort tidskonstant 

Termoelement och motståndstermometer för 
mätning på plana och runda ytor för max.+800°C. 

Termoelement och motståndstermometer för 
inskruvning och insvetsning max. tryck 
6000 kp/mm2 enl. DIN 43 763 

För metallindustrin: 
Dopp-termoelement för smältor för max.+800°C 

För kryogenik - kylteknik: 
Motståndstermometer för ca -269°C 
Termoelement för -270°C 

För fartyg: 
Avgas-termoelement och motståndstermometer med 
utbytbar mätinsats godkänd av Germanischer Uoyd 

Termoelement och motståndstermometer för rörledningar 
Motståndstermometer för kyllastrum 
enl. Uoyds Register of Shipping. 
Germanischer Uoyd 
och U. S. Department of Agriculture. 

Kompensationsledning. även skärmad med plast. 
asbest. kiselgummi och glassilkeisolering. 

Försäljning genom instrumentfirmor 

~) Representant för 

_. . ' . 
--~--_ .... 

• DEGUSSA: AB PEGOL 

Informationstjänst 71 
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HAR NI 

näsan ove r 
kort problemen o 
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LORECTA 
ELEKTRONIK 

AB 
tör: 
utbildning kring 

mönsterkort 
och 
klicheritni nga r 

Konstruktörskurs 
G 1 15.2 - 18.2 
G 2 29.3- 1.4 

Klicheritningskurs 
M 1 1.3- 3.3 
M 2 26.4 - 28.4 
TEL DB -76 00 900 
TISSLINGEPLAN B 
S - 163 61 SPÅNGA 

PAKBYMPIIIC AV PVC-FOBMDElAB 
"leister-Kombi" vid påkrympning aven PVC-ändhylsa på en kabel. 
Leister-Kombi kan användas för olika torknings- och krympningsända
mål. svetsning av PVC-rör, plattor, profiler och alla typer av termoplast. 

Begär vår broschyr "E5". Ni får den kostnadsfritt. 
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Vi söker 

KARL LEISTER 
SVENSKA AB 
Box 2022 
42202 
HI'SINGS BACKA 2 
Tel. 031/23 23 01 
Telex 20071 

KOMPONENTFACKMAN 
som vill starta "eget" 

Som ledare för och delägare i ett nytt dotterbolag söker vi en 
erfaren marknadsförare . 
Vi ställer till förfogande ett intressant agenturprogram med star
ka utvidgningsmöjligheter, rörelsekapital, lokaler och en admi
nistrativ basorganisation . 
Du ska ta med till "boet" mångårig erfarenhet från marknads
föring av elektronikkomponenter, förhandlingsvana, import
know-how, och goda språkkunskaper (engelska, ev. tyska). Din 
lön kommer att bero på resultatet (= Din egen arbetsinsats). 

Svar som behandlas konfidentiellt sänds till direktör F. T. Cohn, 
Instrument AB Lambda, Box 27023, 10251 Stockholm 27. Tel. 
08-673252. 
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En del av Gadelius 
Cirkulatorer Mitsubishi. 
Stort urval av typer. 
Begär prospekt. 

Lysdioder- IC också ur Mitsubishis program. 

Japansk elektronik - den mest expansiva i 
världen - representeras i Skandinavien av 

I e GADELIUS 
Gadelius & Co AB. Eriksbergsgatan lA, 11430 Stockholm. Tel. 08/232600 
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Scandinavian representation . 
French industry, producing quaiity numerical equip
ment, seeks contact with company specialized in sel
ling electronic equipment and components to all indu
strial sectors in SwedEln , Denmark and Norway. 

Please send your application with reference, in French 
or English, to Elektronik to be forwarded. Mark the 
envelope "Scand. repr. EL 2/71" and send it to Elek
tronik, ·Annonsavd., Box 3177, 10363 Stockholm 3. 
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~fIex 

REFLEX kopplingsurförveckoprogram 
Bevakar alla radioprogram under hela 
veckan 
Kopplar bandspelaren och spelar in 
program nör Ni inte ö.r hemma 
Kopplar värmen i sommarstugan så att 
det är varmt när N i kommer dit 
Kopplar belysn ingen när Ni är bortrest 
rör att ge sken av att någon är hemma 
Väcker Er med musik på morgonen 
Är dessutom en vacker pr ydnadsklocka 
med exakt gång 

Begär bro • .,ht/r frön 

INDUSTRI AB 
REFLEX 

Sundbyvägen 70, 163 59 Spånga 

Tel. 3'''' "2,36"638 
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Fol' 
annons
bokningal' 
ellel' 
infol'ma
tionel' 
kontakta 
Rune Watinerberg 

08/S40080 



Nikon tillverkar en rad mikroskop för I C-industrien. t. ex.: 

Nikon stereo ·zoom SMl-2 kr. 1 925:-

Differential-interferenskontrastmikroskop 

BegAr kataloger 
c:a kr. 5300:-

MIKRO OPTIK AB Tel. 08/99 17 07 
- Glanshammarsgatan 67. 12446 Bandhagen 4 

RIIDAN 
eR - enheter och kondensatorer 

~ OKAYA ELECTRIC INDUSTRIES CD .• LTD. 

\....J. . Yasuda Bldg .• 3·8, 1·chome. Shibuya. Shibuya·ku. Tokyo. Japan 
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Shipley-rapport 

CP-70 eliminerar 
elektrolytisk 
anslagsförkoppring vid 
kretskortframställning 
Fakta om CP-70 

Lättare genom
piätering 

Den kemiska förkoppringsprocessen Cu
posit CP-70* utfäller tjock, duktil kemisk 
koppar (första kommersiellt tillgängliga 
bad för detta ändamål), som ger ett kop
parskikt med exceptionell vidhäftning till 
kopparfolie. 

2,5 }Jorn koppar kan kemiskt utfällas ge
nom 20 minuters doppning i badet. AZ-
119A fotoresist (liksom andra resister) 
häftar starkt vid CP-70 skikt. Som en 
följd härav är det nu praktiskt möjligt att 
förenkla metoden för genomplätering av 
kretskort genom att det elektrolytiska an
slagsförkoppringssteget helt kan bortläm
nas: 

Metod utan anslagsför- Konventionell 
koppring process 

Fördelar vid CP-70 
CP-70kemisk Tunn kemisk 

koppar Mindre steg koppar 

Mindre arbete ::;:::::::::: 
:" ':':::':': 

Mindre utrustning för [~mh'ä:O~~J 
elektroplätering eller 
större elektroplä-
teringskapacitet vid 
samma utrustning 

Större produktion 

Större tillförlitlighet 

eller vid genomplätering 
Screen tryck (beroende på tjockare Fotoresist 

kemisk koppar) eller 
Silk Screen 

Mindre investering i Elektrolytisk 
förkoppring 

hängare Elektrolytisk 
Inbesparing av arbets- förkoppring 
utrymme 

'Patentsökt 

För mera fakta skriv eller ring: 

O ~~!'~H~2E~E~ CANDOR 
Fack· 60101 Norrköping ' Tel. 011 -186360 

Serviceansvar Utvecklingstrygghet - Resurser 
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TEMPERATUR· 
- Reglering 
Tyristorstyrd temperaturregulator typ 
TK med proportionell steglös PID
reglering. Regulatorn levereras med 
eller utan indikerande instrument 
samt för infällt eller utanpåliggande 
montage. Reglering av effekter upp 
till 6 kW i normalutförande. Obe
gränsat urval av olika reglerom
råden . 

- Registrering 
Punktskrivare för resistanstermo
metrar eller termoelement. Registre
ring sker i fler-färg för 1, 2, 3 eller 
6 mätställen. Skrivaren kan förses 
med gränsvärdeskontakter med in
duktiv avkänning. Pappersframmat
ningen är omkopplingsbar som stan
dard mellan 20, 60 eller 120 mm/h. 
Stor noggrannhet, visning på ska
lan ± 0,5 OJa, registrering ± 1 OJa . 

I 
I 
I 
I 

PS. Även 'ör övervakning och indikering. I 
----------------------------SVVEMA I 

Vi har höljet ... 
(kapslingar) för Era 
KOMPONENTER i 

PLUG-IN 
utförande 

• FrAn 8- 40-polig anslutning 

• I slagkraftig. värmebeständig 
makrolon 

• 2 utförandetyper: transparent 
el. färgad 

ERNITRON AB 
Frestavagen 69. 191 48 Sollentuna 
Tel. 08196 18 00 -----Vi önskar vidare information om ERNI 

kapslingar 

Namn: ..........••... .. ••............. 

Adress: ... ................ . . ........•. 

Postadress: ....... .. . . ................ . 

Telefon : .............. .. ... . ..... . ... . . 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

FACK 20 • 12305 STOCKHOLM-FARSTA 5 • TEL 08/94 00 90 L_ 
L-____ ~ __ ~ __ ~~~~~~------------___ 

EL2 - 71 • 
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TRANSISTORVÄXELRIKTARE 

SINUS 
Anslutning: 12, 24, 28, 48, 
60V. 
Utgångsspänning : 115 
el. 220 V, 50/60 el. 400 
Hz. 
Frekvensstabilitet : 
+ 1 % el. 0,1 %. 
Effekt: 100-2000 VA. 

• ... ..... 
te 

Typ TW 2/16 

KANTVÄG 
Anslutning : 12 och 24 V 
Utgångsspänning : 220 V 
Effekt: 250, 500 och 
1.000 VA. 

Begär datablad och när
mare informationer. 

ELEKTRA 
RATIONALISERINGS AB 

SolIngevägen 1 • 63233 ESKILSTUNA. Tel. 016/20902 
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ELEKTRONIKS PRENUME
RATIONSTJÄNST 

Postad ress : box 3263 
10365 Stockholm 3 

telefon : 08/34 07 90 
postgirokonto : 8371 00 
prenumerationspris: helår 
11 utgåvor (12 nr) 52:-

Prenumeration kan 
beställas 

direkt från prenumerations
tjänst, box 3263, 10365 Stock
holm 3, i Sverige på postan-' 
stalt med postens tidningsin
betalningskort, postgirokonto 
837100. 

Adressändring 

som måste vara oss tillhanda 
senast 3 veckor innan den skall 
träda i kraft, görs skriftligt till 
förlaget eller med postens änd
ringsblankett 870 eller 205003. 
Avgift 1: - erläggs i frimärken. 
Nuvarande adress anges ge
nom att adresslappen på se
nast mottagna tidning bifogas 
eller klistras på adressändrings
blanketten. Observera att ovan
stående gäller även vid tillfällig 
adressändring. 

ANNONSÖRSREGISTER 

Ad Auriema Inc . 51 
ADDO .. . . . 38 
AEG/SATT . . . . 20 
Ajgers Elektronik . 78 
Albatross Tele AB 101 
AMP Scandinavia 44 
ASEA . 22 

81TA . . . . . . 88 
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Corecta Elektronik 100 
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Electrona Telekomponent 85 
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Ferner. Erik AB . . 34 
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Mikro-Optik AB .• 101 
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Pigol .... 
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för smalbandsmätningar 
Ännu ett alternativ finns nu för Er som mäter FM och AM 
i smalbandsapplikationer. Radiometers nya modulations
meter AFM3 har grundkonstruktionen gemensam med bred
bandsversionen A FM2, men kostar avsevärt mindre. 

Mätningarna underlättas av AGC. Plug-in-enhet för fyra 
kristaller finns som tillbehör. 

Välj modulationsmeter bland Radiometers tre standardtyper. 
En av dem passar i Er applikation. 

Typ 

AFMI 

AFM2 

AFM3 

Frekv. Mätområde 
omr. MHz f. u. 

3- 1 ()()() 

5-1002 

6- 1001 

± 3- ±300 kHz 
3- 100 % 

± 3- ±300 kHz 
3- 100 % 

± 1- ±IOOkHz 
1- 100 % 

RADIOMETER 
COPENHAGEN 

08/8307 90 

Bandbr. AGC 
kHz 

±200 -

±25, Ja 
±400 

±300 Ja 

JOHAN LAGERCRANTZ KB 
Gårdsvägen lOB Box 314 - 171 03 Solna 3 



FFV fOREN.fABRIKSV 

ARBOGA 

Vi expanderar 
på !~~1!2!a~i~~ 

fabrikslokaler och toppmoderna 

maskin~la utrutrycki 
lednin sdra nin 

AB TELEREPRODUKTION 
Häradsvägen 107 ·14141 HUDDINGE· Tel. 08/77 40405 



I I 
Vous ne devez pas 
ignorer la plus im
portante manifestation 
specialisee de I'elec
tronique car c'est le 
rendez - vous mondial 
des utilisateurs et spe
cialistes. 

SALON 
INTERNATIONAL 
DES 
COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES 

You cannot afford te 
overlook the Paris 
electronics exhibition, 
the international mee
ting place of compo
nent users and specia
lists. 

Sie können nicht ab
seits stehen bei der 
gröBten Fachveranstal
tung fur Elektronik, 
denn diese ist der 
weltweite Treffpunkt 
der Verwender und der 
Spezialisten. 

I I 
Non dovete ignorare la 
piu importante mani
festazione specializza· 
ta dell'elettronica che 
e I'appuntamento mon
diale deg Ii utenti e de
gli specialisti. 

PORTE DE 
VERSAILLES 

DU 31 MARS 
AU 6 AVRIL 

1971 

No debe Vd. descono
cer el certamen espe
cializado mas impor
tante de la electr6nica, 
ya que se trata de la 
cita mundiai de los 
usuarios y especialis
tas. 



importance 
mondiale 
du salon 

b) Autres pays d'origine des visiteurs : 

Argentine, Australie , Bolivie, Bresil 
Bu lgarie , Cambodge, Cameroun, Cana 
da, Chiii , Republique Populaire de Chi 
ne, Colombie, Congo, Coree du Sud 
Cöte d'lvoire, Cuba, Dahomey, Repu 
blique Dominicaine, Egypte, Eire, Equa 
teur, Grece, Haute-Volta , Inde, Indone· 
sie, Iran, Israel , Jordanie, Liban, Liech· 
tenste in, Luxembourg, Madagascar 
Malaysia , Maroc, Mexique, Monaco 
Nouvelle-Zelande, Pakistan, Philippi 
nes, Republ ique Sud Africaine, Rou· 
manie , San Salvador, Senegal , Syrie 
Tchecosl ovaquie, Turquie, Venezuela. 
Vietnam du Nord, Vietnam du Sud. 

Au Salon 1970. 7883 visiteurs etrangers son t venus, en provenance de 72 pays. 

a) Repartition des exposants et visi-
teurs entres les principaux pays : 

Nombre Origi ne 
d'exposants des 
de materiel vis iteurs 

par etrangers 
nationalite (1) 

Allemagne (RFA) 108 18 % 

Allemagne (ROA) 1 
Autriche 5 1 % 

Belgique 15 11 % 

Canada 5 
Espagne 7 6 o/o 

Finlande 1 0,5 % 
France 365 
Grande-Bretagne 64 11 ,5 % 
Hongrie 1 0 ,8 % 
Israel 1 
Italie 21 12,5 % 
Japon 5 0 ,5 % 
Monaco 3 
Norvege 1 0 ,5 % 
Pays-Bas 7 7 % 

Suede 2 3 % 

Suisse 19 9,5 % 
U.R.S.S. 1 0,5 % 
U.S.A. 122 

Total: 753 

(1) En pourcentage du total de vis iteurs etran
gers . 



REPARTITION DES EXPOSANTS 1970 

FRANCAlS ETRANGERS 

Composants 292 263 
Materiaux 41 60 
Equipements 32 62 

365 385 

Administrations 14 
Press e et Librairies 33 28 
Concessionnaire et Services 17 

429 413 

TOTAL 

555 
101 
94 

750 

14 
61 
17 

832 

I 
Le livre d'or des societes etrangeres qui ont 
expose au salon au cours des dernieres an
nees comporte plus de 1.000 raisons sociales. 
C'est assez dire que tous les fabricants de 
conlPosants du monde son t venus au Salon 
de Paris. 

~"'I~ 
~ ~ 

The impressive list of foreign firms which have 
disp layed their equipment at this exhibi t ion 
during the past years contains 1,000 names, 
indicat ing that most of the world's component 
manufacturers have been to the Paris exhibi
tion. 

Das goldene Buch der ausländischen Firmen, 
welche in den letzten Jahren auf dieser Veran
staltung ausgestellt haben , umfal3t uber 1000 
Firmen. Daraus geht klar hervor, dal3 alle Her
steller von Bauelementen au! der Wel t , Pari s 
beschickt haben. 

II 
il libro d'oro delle societa straniere che hanno 
esposto al Salone nel corso di questi ultimi 
annl, conta piu di 1 000 ragioni social i. 
E' quanto dire, che tutti i fabbricanti di com
ponenti di tutto il mondo sono ven uti al Salone 
d: Par ig i. 

El Libro de Oro de las soc iedades extranjeras 
que han expuesto sus producciones en el 
Salon durante los ultimos anos contiene el 

. nombre de mas de 1.000 razones sociales , lo 
cual signif ica realmente que todos los fabri -
cantes de componentes del mundo han acudido 
al Salon de Paris, 



,... 

Bienvenue 
aux Exposants 
et aux Visiteurs 

... 

Components constitute one 
of the fundamental elements 
of electronics : 

First of all by their volume: 
almost one-third of the acti
vity of the world's electronic 
industry is devoted to the 
manufacture of components. 

Then , by the role played by 
the quaiity and reliability of 
electronic components (in 
particular units and systems) 
research, 'standardisation, and 
quaiity controi are of prime 
importance in the manufac
ture of new·generation com
ponents; and keeping abreast 
of technological break -
throughs has become a ma
jor goal. 

Electronics engineers, re
searchers , manufacturers and 
users are becoming increas
ingly aware of the importan
ce of .. comparing notes" on 
an internationallevei with 
their foreign counterparts in
volved in state-of-the-art elec
tronic developments . The Pa
ris exhibition thus represents 
a valuable occasion for esta
blishing and renewing com
merciai and professionai ties 
and for cordial meetings 
with whomever has an im
portant . role to play in deve
lopments within the field of 
electronics. The international 
conference associated with 
the exhibition brings toge
ther the most competent spe
cialists in particular techno
logical areas every year, and 
makes it possible to compare 
the desires of users within 
a particular area with the 
possibilities of manufactu
rers and the hopes of re
searchers. 

These events in early spring 
constitute a virtual .. Elec
tronics Week .. with the con
vergence towards Paris of all 
the members of the large fa
mily of electronics profes
sionals. 

The Committee of the Exhi
bition takes great pride in 
extending a warm welcome 
to all exhibitors and visitors . 
It constantly endeavours to 
improve the technical value 
of the exhibits, the coverage 
given to innovations, and the 
reception facilities. It ex
presses its sincere thanks 
to all those who assist in 
these endeavours and, in 
particular, to the exhibitors. 

Die Bauelemente sind die 
wirkliche Grundlage der Elek
tronik : 

Einmal hinsichtlich des Vo
lumens: nahezu ein Drittel 
der Tätigkeit der Elektronik
industrie ist der Herstellung 
der Bauelemente gewidmet. 

Zum ande ren wegen der Rol
le, welche die Giite 'Und die 
Zuverlässigkeit beim Elek
tronikgerät spielen (insbe
sonders der Ausriistungen 
und System e) . Die For -
schung, die Normung, die 
Kontrollen nehmen elnen 
beachtlichen Raum, in der 
Fertigung der Bauelemente 
ein; die hi er zum Einsatz 
kommenden Technologien lie
gen an der Spitze. 

Wissenschaftler und Inge
nieure auf dem Gebiete der 
Elektronik, Hersteller und 
Verwender der Elektronik ha
ben mit Recht immer mehr 
das Bestreben iiber die Gren
zen hinaus zu einer weltwei
ten Gegeniiberstellung der 
Spitzentechniken zusammen
zukommen. Die Ausstellung 
In Paris ist somit der bevor
zugte Trettpunkt aller der
jenigen geworden, welche 
eine groBe Rolle in der Ent
wicklung der Elektronik zu 
spielen haben. Das herköm 
mlich damit einhergehende 
Kolloquium zieht die fähig
sten Spezialisten an und er
möglicht es jedes Jahr auf 
einem Sondergebiete die 
Wiinsche der Verbraucher 
mit den Möglichkeiten der 
Herstellerfirmen und den 
Hoffnungen der Wissenschaft
ler gegeniiber zu stellen. 

Alle diese Veranstaltungen 
zusammen stellen zu Beginn 
des Friihjahrs eine wirkliche 
Elektronikwoche dar, in der 
alle . Mitglieder der grollen 
Familie der Elektroniker nach 
Paris zusammenkommen. 

Das Komitee der Ausstellung 
heiBt alle Aussteller und Be
sucher willkommen. Es bleib, 
in deren Interesse bemiiht 
jedes Jahr den technischen 
Stand der Schaustellungen 
zu verbessern, den Neuig
keiten einen grölleren Raum 
zu reservieren und den Emp
fan g noch vollkommener zu 
gestalten . Es dankt allen 
denen, die uns in diesem 
Bemiihen unterstiitzen, und 
ganz besonders den Aus
tellern. 

• • I componenti costituiscono 
uno degli elementi fonda men
tali dell 'elettronica : 

Anzitutto per illoro volume: 
due terzi circa dell'attivita 
dell'industria elettronica del 
mondo intero sono stati con
sacrati alla fabbricazione di 
componenti. 

Poi per il ruolo che hanna 
la qualita e I'attidabilita del 
materiali elettronici, in parti
colare equipaggiamenti e si
stemi: la ricerca, la norma
lizzazione, i controlIi occupa · 
no un posto considerevole 
nella fabbricazione dei com
ponenti ; le tecnologie impie
gate sona tra le piu avan
zate. 

Ricercatori e Ingegneri elet
tronici, fabbricanti e utent: 
dell'elettronica si preoccu
pan o sempre piu e a giusto 
titolo, di incontrarsi al di la 
delle frontiere nel confronto 
mondiale delle tecniche avan
zate . II Salone dl Parigl El 
diventato cosi' il luogo d' in
con tro preferito da tutti co
loro che hanna un ruolo Im
portante nello sviluppo dell' 
elettronica. II Colloquio In
ternazionale che tradizional
mente I'accompagna, attlra i 
piu competenti specialistl e 
permette ogni anno di con
frontare in un campo partl
colare i desideri deg Ii utentl 
con la possibilita dei costrut
tori e le speranze del ricer
catori. 

L'insieme di queste mani
festazioni costituisce, all' ini
lio della primavera , una vera 
settimana dell'elettronica che 
vede convergere verso Pa
riqi tutti i membri della gran
de famiglia degli specialisti 
in elettronica. 

II Comitato del Salone El fe
lice di porgere il benvenuto 
a tutti gli espositori e visi
tatori. E' per loro che esse 
si sforza di migliorare ogni 
anno il valore tecnico delle 
presentazioni, il posto fatta 
alle innovazioni e la qualita 
-iell 'accog lienza. Esso ringra
zia vivamente tutti coloro 
che I'aiutano in questa ricer
ca e in particolare gli espo· 
sitori. 

Los componentes constituyen 
uno de los elementos funda
mentales de la electr6nica: 
En primer lugar, por su vo· 
lumen : cerca de la tercera 
parte de la actividad de la 
industria electr6nica del mun
do entero se encuentra dedi
cada a la fabricaci6n de 
componentes . 
En segundo lugar, debido al 
papel que desempenan la 
calidad y la confiabilidad de 
los equipos electr6nicos (en 
particular equipos y siste
mas: la investigaci6n, la nor
malizaci6n, y los controles 
ocupan un lugar considerable 
en la fabricaci6n de compo
nentes, motivo por el cual 
las tecnologias puestas en 
apl icaci6n son aquellas que 
se encuentran mas en van
guardia . 
Investigadores e ingenieros 
electr6nicos, fabricantes y 
usuarios de la electr6nica 
ponen cada vez mayor em· 
peno, y no les falta raz6n, 
en entrevistarse mas alla de 
sus fronteras nacionales, en 
la confrontaci6n mundiai de 
las tecnicas avanzadas . El 
Sal6n de Paris se ha conver
tido asi en el lugar favorito 
en que coinciden todos cuan
tos desempenan un papel 
importante en el desarroIIo 
de la electr6nica. El Colo
quio Internacional que se ce
lebra tradicionalmente atrae 
a los especialistas mas com
petentes y permite proceder 
a la comparaci6n , todos 
los anos, de los deseos de 
los usuarios, con las posibi
lidades de los constructores 
y las esperanzas de los in
/estigadores. 
El conjunto de estos certa
menes constituye,a princi
pios de la primavera, una 
verdadera semana de la elec
tr6nica, durante la cual con
vergen hacia Paris todos los 
miembros de la gran fami
lia de la electr6nica. 
El Comite del Sal6n tiene 
suma satisfacci6n en des ear 
la bienvenida a todos los ex
positores y visitantes y hace 
cuantos esfuerzos son posi
bles para mejorar cada ano 
el valor tecnico de las pre
sentaciones, hacer resaitar 
las inovaciones y mejorar la 
acogida de los mismos. El 
Comite desea poner de mani
fiesto su agradecimiento a 
todos cuantos le ayudan en 
esta tarea y, en particular, a 
los expositores . 



Les composants constituent I'un des ele
ments fondamentaux de I'electronique: 
Par leur volume d'abord: pres du tiers de 
I'activite de I' industrie electronique du 
monde entier est consacre a la fabrication 
des composants. 
Ensuite par le röle que jouent la qualite et 
la fiabilite des materiels electroniques (en 
particulier equipements et systemes): la 
recherche, la normalisation, les contröles, 
tiennent une place considerable dans la fa
brication des composants; les technologies 
utilisees sont parmi les plus avancees. 
Chercheurs et ingenieurs electroniciens, fa
bricants et utilisateurs de I'electronique 
sont de plus en plus soucieux et avec raison 
de se rencontrer par-dela les frontieres 
dans la confrontation mondiale des techni
ques avancees. Le salon de Paris est ainsi 

devenu le lieu de rencontre favori de tous ceux qui ont un röle important a jouer 
dans le developpement de I'electronique. Le Colloque International qui I'accom
pagne traditionnellement attire les specialistes les plus competents et perm et, 
chaque annee, de confronter dans un domaine particulier les desirs des utiIisa
teurs avec les possibil ites des constructeurs et les espoirs des chercheurs. 
L'ensemble de ces manifestations constitue au debut du printemps une veri
table semaine de I'electronique qui voit converger vers Paris tous les mem
bres de la grande famille des electroniciens. 
Le Comite du salon est heureux de souhaiter la bienvenue a tous les expo
sants et visiteurs. A leur intention il s'efforce d'ameliorer chaque annee la 
Ifaleur technique des presentations, la place faite aux innovations et la qualite 
de I'accueil. II remercie vivement tous ceux qui I'aident dans cette recherche 
et en particulier les exposants. 

Charles LEGORJU 
President du Salon 

Le Salon est place sous le patronage de la Federation Nationale des 
Industries Electroniques (F.N.I.E.). 

Ses principes d'organisation sont etablis et leur application contrö
lee par les Syndicats professionnels ci-apres : 

- Syndicat des Industries de Pieces detachees et Accessoires 
Radioelectriques et Electroniques (SIPARE), Syndicat fondateur; 

- Syndicat des Industries de Tubes Electroniques et Semiconduc
teurs (SITELESC), Syndicat fondateur; 

- Syndicat des Constructeurs Fran<;:ais de Condensateurs Electri
ques Fixes (S.C.F.C.E.F.), Syndicat fondateur; 

- Syndicat des Constructeurs de Relais Electriques (S.C.R.E.) ; 

- Syndicat National de la Mesure Electrique et Electronique 
(SYNAME) . 



caracteristiques 
et objectifs 
du salon 

I I 
Fonde en 1934, ouvert aux exposants 
de tous pays en 1958, le salon des 
composants est la plus ancienne des 
expositions de ce secteur. 
Avec 60.000 m', 1.000 exposants et 
80.000 visiteurs, c 'est la plus impor
tante des manifestations specialisees 
et son earaetere franehement interna
tional n 'est plus a demontrer. 
Chaque annee est presentee a Paris 
une remarquable floraison de nou
veautes: produits nouveaux, perfec
tionnements essentieis, materiels 
mieux adaptes , recherches de labora
toire. 
Carrefour de la technologie de pOinte, 
le sal on presente une vaste synthese 
de la production mondiale des compo
sants electroniques , des appareils de 
mesure, des equipements de fabrica
tion et des materiels. 

Dans ce large panorama, les specia
listes de I'automatisme, du contröle et 
de la regulation, ceux des telecommu
nications, de la radio et de la televi
sion, ceux de la mesure et de I 'infor
matique , ceux de I"armement, de 
I'aeronautique, de I'e lectro-menager et 
du jouet, etc. trouveront le materiel le 
plus recent et le mieux adapte a leur 
fabrication . 

En outre , ce salon perm et aux cher
cheurs du monde entier de se rencon
trer pour confronter le resultat de 
leurs travaux et envisager les perspec
tives de I 'evolution de I 'industrie. 

BACKGROUND OF THE EXHIBITION 

Founded in 1934. and opened to exhibitors 
of all countries in 1958. the Paris compo· 
nents exhibition is the longest·stilndi ng of 
its kind. 

With 60,000 square metres of surfDce area, 
1.000 exh ibitors and 80,000 visitors, it is 
the largest specialised trade show and 
its truly international stature hilS long 
been recognised. 

Every year, Paris becomes an outstand ing 
disp lay of a spectrum of innovations : new 
products, basic improvements. RP:11 Ic'llion· 
tailored equipment, laboratory r' ";lI f' h 

As the crossroads of forefront " " h'lnlo· 
gies , the exhibition offers a com j . I, pic 
ture of worldwide electronic proo ', I ~ l11e;1 
suring instruments, production eqUlplll ent 
and materials. 

Within this b-road coverage. th e sper.l <lll sts 
in automatic control, instrument<1 110n , te· 
lecommunications, radio and television, 
measuring, data processing, armament, 
aeronautics, household appliances, and 
even toys, are in a position to propose the 
latest and best suited equipment for a 
wide range of requirements. 

In addition, this important exhibition allows 
researchers from all over the world to 
meet in order to compare their achieve
ments in their respective f ie lds of re
search and to assess the future of deve
lopments in the industry. 

DAS WISSENSWERTE 
OBER DIESE AUSSTELLUNG 

Im Jahre 1934 gegrundet und seit dem 
Jahre 1958 fur die Aussteller aus allen 
Ländern offen, stellt die Ausstellung der 
Bauelemente die älteste Veranstaltung 
auf diesem Gebiete dar. 
Mit 60 000 m~, 1 000 Ausstellern und 
80000 Besuchern handelt es sich um die 
gröBte Fachveranstaltung , deren betont 
internationaler Charakter nicht mehr be
sonoers erwähnt zu werden braucht . 
Jeoes Jahr wird in Paris ei ne wirkliche 
Blutenl ese an Neuigkei~en gezeigt : neue 
Produkte. wesentliche Verbesserungen, 
hes ser angepaBtes Gerät, Forschungen 
aus den Versu chsanstalten. 
Als Treffpunkt der Spitzentechnologie, 
bietet die Ausstellung eine riesige Syn
these der Weltproduktion an elektronis
ehen Baue lementen, an Me13gerät, an Aus
rustungen fur die Fertigung und an Werk
stoffen. 
In diesem weiten Panorama werden die 
Spezialisten der Automation, der Steuer
und Regeltechnik, des Fernmeldewesens, 
der Me13technik und der E.D.v ., der Waf
fentechnik und der Luft- und Raumfahrt, 
des Haushaltgerätes und des Spielzeuges, 
usw. das neueste Gerät finden, was ihren 
Fertigungen am besten angepaBt ist. 
Daruberhinaus ist die Ausstellung fur die 
Wissenschaftler der ganzen Welt Geleg
enheit zusammenzukommen und die Ergeb
nisse ihrer Arbeiten zu vergleichen, sowie 
auch die Aussichten der industriellen Ent
wicklung abzuwägen . 



• CARATTERISTlCHE DEL SALONE 

Fondato nel 1934. aperto agli espositorl 
di tutti i Paesi nel 1958. il Salone dei Com
ponenti e la pill anti ca esposizione in 
questo settore. 

Con 60 000 m2. 1 000 espositori e 8000 
visitatori. il la pill importante tra le mani
festazioni specializzate e il suo carattere 
schiettamente internazionale non ha pill 
bisogno di essere dimostrato. 

Ogni anno vi ene presentata a Parigi una 
infiorescenza di novitil: prodotti nuovi. 
perfezionamenti essenzial i. materiali me
glio adattati . ricerche di laboratorio. 

Punto di incontro della tecnologia pill 
avanzata. il Salone presenta una vasta sin
tesi della produzione mondiale dei com
ponenti elettronici degli apparecchi di mi
sura. degli equipaggiamenti di fabbrica
zione e dei materiali. 

In questo largo panorama. gli specialisti 
dell ·automatismo. del controllo e della 
regolazione. quelli delle Telecomunica
zioni. della Radio e della Televisione. quel
Ii della misura e dell·lnformatica. quelll 
dell·armamento. dell·aeronautica. degli 
elettrodomestici. del giocattolo ecc .... tro
veranno il materiale pill recente e meglio 
adattato alle loro fabbricazioni. 

Inoltre. questo Salone permette ai ricer
catori del mondo intero di incontrarsi per 
confrontare il risultato dei loro lavori e 
prevedere le prospettive dell'evoluzione 
dell·industria. 

CARACTERISTICAS DEL SALON 
El Salån de Componentes. fundado en 
1934 y abierto a los expositores de todos 
los paises a partir de 1958. es la mas 
antigua de las exposiciones monogråficas 
de este sector. 
Con sus 60.000 m2 • 1.000 expositores y 
80.000 visitantes. se trata del certamen 
monografico mas importante y no parece 
necesario demostrar su caracter resuelta
mente internacional. 
Asi. todos los anos. acude a Paris una 
admirable floraciån de novedades : nuevos 
productos. perfeccionamientos primordia
les. equipos mejor adaptados e investiga
ciones de laboratorio. 
Encrucijada de la tecnologia de vanguar
dia. el Salån presenta una amplia sintesis 
de la producciån mundiai de componentes 
electrånicos. de los aparatos de mediciån. 
de los equipos de fabricaciån y de los ma
teriales mas diversos. 
En este amplio panorama. Ios especialis
tas del automatismo. del controi y de la 
regulaciån . de las telecomunicaciones. de 
la radio y de la televisiån. Ios especialis
tas de la mediciån y de la informatica. del 
armamento. de la aeronautica. de los apa
ratos electrodomesticos. del juguete. etc .• 
podran siempre encontrar el equipo mas 
reciente y que mejor se adapta a sus fa
bricaciones. 
Ademas. este Salån permite que los inves
tigadores del mundo entero puedan entre· 
vistarse para comparar el resultado de sus 
ta reas y vislumbrar asi las perspectivas 
de la evoluciån de la industria. 



moyens d'acces 
Jours d'ouverture : 
Mercredi 31 Mars - Jeudi 1"', Vendredi 2, 
Samedi 3, Lundi 5 et Mardi 6 Avril. 
Le salon est ferme le Dimanche 4 Avril. 
Heures d'ouverture : 
9 h il 19 h (I'entree du salon est fermee 
il partir de 18h30) . 

The show will be open to the public on the 
following day s : 
Wednesday March 31 , Thursday April 1. Fridav 
April 2 Saturday April 3, Monday April 5 and 
Tuesday April 6. 
The shows is closed on Sunday April 4. 
Visiting hours: 
9 AM to 7 PM (doors elose at 6.30 PM). 

Öffnungszeiten : 
Mittwoch 31 . März, Donnerstag 1., Freitag 2., 
Samstag 3. , Monntag 5. und Dienstag 6. April. 
Die Ausstellung ist 'am Sonntag 4. April zu. 
Geöffnet von 9 bis 19. Uhr (Eintritt zur Aus
stellung bis 18.30 Uhr). 



. 1 
)ERVICES O'ACCUEIL: 

; I'entree du salon le service d'ac
~ueil est il la disposition des visiteurs 
Jour les renseigner et les guider. II 
)rocede obligatoirement il I'echange 
:le cartes mecanographiques d'invita
:ion prealablement remplies par les 
Jisiteurs contre des laissez-passer 
Jermanents. 

_es visiteurs etrangers sont invites il 
3e presenter il une banque d'accueil 
lui leur est reservee. Ils rec;:oivent une 
~arte d'identification en plastique qui 
leur permet de donner leur idendite 
sur les stands avec la plus grande 
efficacite. 
_e club «VIP» accueille les person
lalites etrangeres qui ont rec;:u des 
nvitations speciales et s'efforce de 
:aciliter au maximum leur travail il 
'interieur du salon. 
)ans I'enceinte me me du salon, ex
)osants et visiteurs ont un bureau de 
)oste il leur disposition avec un cen
tral telephonique et un telex, les ban
lues accreditees (Credit Lyonnais, 
Societe Generale, Banque Nationale de 
Paris) mettent sur place leurs agen
ces il la disposition des usagers pour 
les operations bancaires et pour le 
change des monnaies etrangeres. 

RECEPTION SERVICES 

At the entrance to the exhibition 
grounds, arrangements have been ma
de for visitor information and guidance 
services. These services exchange the 
punched invitation cards previously 
filled out by the visitors for permanent 
passes. 

Foreign visitors are asked to go to a 
reception bank reserved for their use. 
They receive a plastic identification 
card allowing them to present their 
identity at the stands with the greatest 
efficiency. 

The .. VIP" club receives foreign offi
cia Is who have received special invita
tions and endeavours to facilitate as 
much as possible their work in the 
exhibition. 

Within the confines of the exhibition, 
exhibitors · and visitors have at their 
disposal a post office with a telephone 
exchange and a teletype service, ap
proved banks (Credit Lyonnais, So
ciete Generale, Banque Nationale de 
Paris) placing their agents at the dis
posal of users for banking transactions 
and foreign currency exchanges. 

-

DAS EMPFANGSBORO 

Am Eingang der Ausstellung steht das 
Empfangsburo den Besuchern mit Aus
kunften und Hinweisen zur VerfUgung. 
Hier mussen die vorher vom Besucher 
ausgefullten Lochkarten der Einladung 
gegen Dauereintrittskarten umge
tauscht werden. 

Die ausländischen Besucher werden 
gebeten sich zu einem besonderen 
Empfangspult zu begeben. Sie erhalten 
hier eine Kennkarte aus Kunststoff, so 
daf3 sie sich in wirksamer Weise auf 
den Ständen bekannt machen können . 

Der Klub .. VIP" nimmt die auslän
dischen Persönlichkeiten auf, welche 
besondere Einladungen erhalten haben 
und ist bemuht ihnen ihre Arbeit so 
weit wie möglich innerhalb der Aus
stellung zu erleichtern. 

Innerhalb der Ausstellung selbstfinden 
die Aussteller und Besucher ein Post
amt mit einer Telephonvermittlung und 
einem Fernschreiber. Die Grof3banken 
(Credit Lyonnais , Societe Generale, 
Banque Nationale de Paris) stellen den 
Kunden ihr eigenes Personal fur Bank
operationen und Geldwechsel zur Ver
fugung. 



articulation 
du salon 
materiels exposes 

• 
Le salon de Paris est essentiellement ar
ticule en quatre grandes sections, dans 
lesquelles sont repartis les materiels de la 
nomenclature : 
- la section la plus importante est celle 

des composants electroniques qUl 
groupe les composants actifs (tubes 
electroniques, dispositifs il semi
conducteurs, micro-structures, etc.) et 
les composants passifs (condensa
teurs, resistances , bobinages, connec
tions , haut-parleurs, memoires, relais, 
etc ... ) . 

- vient ensuite la section de la mesure 
dans laquelle figurent tous les appa
reils de mesure electronique ou il 
usage electronique. 

- la section des equipements pour la 
fabrication des circuits imprimes prend 
chaque annee plus d'importance . 

- enfin les materiaux specialement ela
bores pour I'industrie electronique for
ment la 4' section du salon. 

En plus des exposants de materiel, on 
trouve un certain nom bre de stands des 
administrations ou des etablissements pu
blics sur lesquels sont presentes en par
ticulier les travaux de normalisation, les 
specifications syndicales ou les realisa
tions de certains grands services publics . 
Enfin une soixantaine d 'editeurs de pu
blications techniques interessants I'elec
tronique, presentent en tO\Jtes langues 
leurs meilleurs periodiques. 

L'ensemble de ces installations represen
te un millier de stand s repartis sur 
une surface qui depasse 60.000 m2 • 

et L'evolution des composants elec
troniques se fait en empruntant a 
toutes les sciences et toutes les 
techniques ce qu'elles peuvent ap
porter pour resoudre les problemes 
poses par les utilisateurs et satis
faire des besoins et des exigences 
sans cesse croissants. » 

ORGANISATION OF THE EXHIBITION 

The Paris exhibition is organised basically 
around four main sections : 

- The electronic components section, 
which is the most extensive, groups the 
active components (electronic tubes, se
miconductor devices, micro-structures, 
etc ... ) and the passive components (capa
citors, resistors, coils, connections , loud
speakers , memories, relays, etc ... ). 

- the measurement section groups all 
electronic and electronic-purpose measur
ing instruments. 

- the production equipment section who
se scope is being broadened every year. 

- the materials section which groups all 
materials specially designed for applica
tions in the electronics industry. 

In addition to equipment exhibitors, there 
are a certain number of stands occupied 
by public organisati ons or administrations , 
providing valuable information on such 
matters as standardisation. trade specifi
cations or the projects of certain public 
utilities. 

Finally, about sixty publishers of technical 
publications concerning electronics will be 
displaying their best periodicals in all 
languages. 

In all, there are about a thousand stands 
covering a surface area larger than 60,000 
square metres. 

DIE GLI EDER UNG DER AUSSTELlUNG 

Die Au sste llung in Paris gliedert sich im 
wesentlichen in vier grof3e Sektionen, auf 
welche die Geräte der Ausstellungsliste 
verteilt sind : 
- die bedeutendste Sektion ist diejenige 

der elektronischen Bauelemente, wel· 
che die aktiven Bauelemente (Elektro· 
nenröhren , Halbleiteranordnungen, Mi
krostrukturen . usw .) und die passiven 
Bauelemente (Kondensatoren, Wider· 
stände, Wicklungen, Verbinder, Laut
sprecher, Speicher, Relais, usw.l um
faf3t. 

- danach kommt die Sektion MeBtechnik, 
in der sich alle Mef3geräte befinden, 
welche von der Elektronik Gebrauch 
machen. bezw. fUr die Elektronik ein
gesetzt werden . 

- die Sektion der Ausrustung fUr die 
Fertigung nimmt jedes Jahr eine 
gröf3ere Bedeutung an. 

- schlief3lich sind fur die 4. Sektion der 
Ausstellung die Werkstoffe zu nennen, 
welche besonders fur die Elektronik
industrie dargestelIt werden. 

Ober die Aussteller von Gerät hinaus, 
wird man auf der Ausstellung noch eine 
Anzahl von Ständen von Behörden und 
Stellen finden . welche insbesonders Nor
men und Verbandsspezifikationen oder 
auch Bauleistungen gewisser grof3er Be
hörden herausstellen werden . 
Schlief3lich werden etwa sechzig tech
nische Ver lage, welche sich fur die Elek
tronik interessieren. ihre besten Zeit
schriften in allen Sprachen zeigen . 

Alle diese Anlag en zusammen stellen etwa 
Tausend Stände auf einer Oberfläche von 
uber 60 000 m~ dar. 



I • 
~RTICOLAZIONE DEL SALONE 

I SalDne di Parigi si articola essenzial
nente in quattro grandi settori , nei quali 
;onD suddivisi i materiali e la nomencla
:ura: 

- il settore piu importante e quello dei 
:omponenti elettronici che raggruppa i 
:omponenti attivi (tubi elettronici, dispo
l itivi a semiconduttori, microstrutture, 
~cc .. l e i componenti' passivi (condensa
ori. res istenze, bobine , connettori, alto
)a rl anti, memorie, rele etcc ... ) , 

- viene poi il settore della misura in cui 
:igurano tutti gli elementi della misura 
~Iettronica o ad uso elettronico, 

- il settore degli equipaggiamenti per la 
:abbricazione diventa ogni anno piu im
)ortante, 

- infine i materiali elaborati special mente 
)er I'industria elettronica costituiscono il 
~' settore del Salone . 

Jltre agli espositori di materiale si tro
Jano un certo numero di stands per le am
llinistrazioni o le istituzioni pubbiiche in 
: ui si trovanD presentati in par tieDIare i 
avori di normalizzazione, le specificazio-
1i sindaca li o le realizzazioni di al cuni 
;]randi servizi pubblici. 

Infine una sessantina di editori di publica
zioni tecniche concernenti I'elettronica, 
presentanD le lorD migliori pubblicazioni 
in tutte le lingue . 

L'insieme di queste installazioni forma un 
migliaio di stands ripartiti su una superfi
cie che supera i 60.000 m2 . 

« Le röle de I'utilisateur est fonda
mental et tres benefique ear, par 
les exigenees qu'il impose il fait 
progresser les performanees,· ae
eroitre la fiabilite, baisser les prix.» 
« La diffieulte des teehniques mise 
en jeu interdit de se laneer dans 
la eompetition sans preparation. » 

ARTlCULACIÖN DEL SALÖN 

El Salon de Paris se encuentra articulado, 
principalmente , en cuatro grandes seccio
nes, en las cuales se encuentran reparti
dos los equipos de la nomenclatura : 
- la seccion mås importante es la de los 
componentes electr6nicos que reune los 
componentes activos (tubos electronicos, 
dispositivos de semiconductores , micro
estructuras, etc.) y los componentes pa
sivos (condensadores , resistencias, bobi
nas, conecciones altavoces, memorias, re
les, etc .) , 
- acto seguido, figura la seccion de me
dici6n, en la cual figuran todos los ' apa
ratos electronicos de medicion o de apli
cacion electronica, 
- la seccion de equipos destinados a la 
fabricacion , que toma cada anD mayor 
auge, 
- finalmente, los materiales especial
mente elaborados con destino a la indus
t ri a electronica , que constituyen la cuarta 
seccion del Salon . 
Ademås de los expositores de equipos, 
t ambien figuran en el Salon cierto numero 
de stands de las administraciones o de los 
establecimientos publicos, stands en que 
son presentados, en particular, los traba
jos de normalizacion , las especificaciones 
profesionales o las realizaciones de cier
tos servicios publicDS de gran importan
cia . 
Finalmente, unos sesenta editores de pu
bli cac iones tecnicas relativas a la ele::
troni ca, presentan sus revistas y edicio
nes, en todos los idiomas . 
El conjunto de estas instalaciones rep re
senta mil stands, repartidos en una super
fici e superior a 60.000 m2 . 

« L'eleetronique est un domaine vi
tal, il est il l'industrie moderne ee 
qu 'il ete la meeanique il eelle du 
19" sieele. » 
« Le developpement de l'eleetroni
que est un des eriteres qui per
mettent de juger le niveau indus
triel d'une nation. » 



• qUI isite le salon! 

II 
Le salon des composants re90it quelque 80.000 visiteurs enregistrElS nominativement 
parmi eux figurent 9.000 ingenieurs et techniciens venant de I'etranger. 

aUELS SaNT LES CENTRES D'INTERET DE CES VISITEURS ? 

Ont declare etre interesses en premier lieu: 

- par les composants ...................... . , ............ .. ......... . 
- par les appareils de mesure .... .....•.. . ......... . •.. .. .... . ....... 
- par les equipements de fabrication ...... ....... . .. .. ...............• . . 
- par les materiaux ............ .. .. . .......• • ......• ... ....... 

aUELS SaNT LEURS ACTIVITES ? 

64,0 % 
13,0 % 
12,5 % 
10,5 % 

- 86 % des visiteurs interroges declarent que leur societe utilise des composants 
electroniques. 
Sur ce chiffre (1.253 reponses), les secteurs d'activites apparaissent dans I'ordre 
suivant : 

- A~t.omatism~, c.ontörJe, regulation .. .. ........ .. ' .......•......•....... 
- Telecommunlcatlons . ..... . ..... .. ......... . .. ••....... , ......•.. . .. .. . 
- Aeronautique .... . . . .... . ............. . ... . ..... . ....... . ........... . 
- Radio Televis ion Electroacoustique .. .......... . . ....•.......... . .... 
- Mesure . ... . .................................•................ .. .. • .. 
- Informatique et peripherique ...... . ....... . . . .. ..... .... .... .. . ... .• 
- Automobile ...... .......... .. . . .......... ... .. .............. . .. .. .. .. 
- Electromenager ..... . ... .... . . .. . ..... .... ..... . . .......... . 
- Jouet ....... . .. . .. . ..••......•........ .. ............. . ... . .... 
- Autres ................ ... ..... ... . . .. . .... ... ... . . . .•...•. .. ... . . .. . 

CLASSEMENT PROHSSIONNEL DES VISITEURS 

Direction des entreprises ........ .... ..... .....• • .. .... 
Ingenieurs et chefs des services techniques ... .... ....... . 
Techni ciens ......... . ................................... . 
Technico·commerciaux ........... . ......... .. .. , .....• 
Services commerciaux des firmes ... . . .. . ... .• ... . ....... 
Autres ..... . .......... .. ..... .. ........... . .....•..... ... 
Travaillant dans I 'e lectronique industrielle .. . . . . ... ...... . 

dont laboratoires et bureaux d 'etudes . ................ . . 
Travaillant dans I'informatique ................... ... ..... . 

dont laboratoires et bureaux d'etudes .. . • . . .. ..•.... ... 
Travaillant dans les telecommunications . . ... ... ......... . 

dont laboratoires et bureaux d'etudes .. . ............ . . . 
Travalllant dans d'autres secteurs d'activites ... .. ........ . 

dont laboratoires et bureaux d'etudes ... . ... .... . ..... . 

Visiteurs 
fran9ais 

7,5 % 
30,0 % 
41,0 % 

7,0 % 
5,5 % 
9,5 % 

43 ,0 % 
47,0 % 

7,5 % 
55,0 % 
12,5 % 
52,0 % 
37,0 % 
30,0 % 

22,0 % 
19,5 % 
18,0 % 
16,5 % 
16,0 % 
9,0 % 
8,0% 
6,5 % 
4,0 % 

17,5 % 

Visiteurs 
etrangers 

26,0 % 
33 ,0 % 
11,0 % 
9,5 % 

16,5 % 
4,0 % 

57,5 % 
50,0 % 
7,0 % 

62,0 % 
12,0 % 
58,0 % 
23 ,5 % 
38,0 % 

Classement professionnel des visiteurs provenant il I'industrie (non compte 22 % du 
total des visiteurs qui sont: etudiants: 15 % - professeurs : 1 % - fonctionnaires 
ou similaires : 5 %). 



\/HO VISITS THE EXHIBITION? 

'he components exhibition receives som e 80,000 visitors whose names are registered 
Ind 8,000 of whom are engineers and technicians from abroad. 

IVHAT ARE THE AREAS OF INTEREST OF THESE VI SITORS ? 

rhe state d interest areas are: 
- Components . . .. .. ... . .. . . . . .. " .. . . . , .. . .. , . , . . .. . ,. " . . . .. " . .... . , ... .. " . 
- Measuring instruments . . .. , , . ..... .. , , .. . . , . , , .. . .. , , , .... . , , , . ... . . . . 
- Production equipment ..... ... . ........ . . .... . . . . . . . . . . .... .. . . 
- Materials . . 

64.0 % 
13.0 % 
12.5 % 
10.5 % 

16 % of the visitors questioned state that their firms are users of electronic components. 
'\lithin this figure, the areas of activity are broken down as follows : 

- Automatic control, instrumentation, regulation .. . . ... . . . . ...... . . . •. ... 
- Telecommunications . ....... . .... .. .. . . . . . . . . . .... . . . . ... • . . . 
- Aeronautics . .. . . . . . ... . . . ... . ........ . .. .... . . .... . . . . . . .. .... ... . . 
- Radio, Television, Electroacoustics .... . . . . .. .. . .... .. . . .... . . . .. . .. . , . . . 
- Measuring .. ..... . .. . . . .. .. .... . . . ... .. .. . ...... .. .. . ... . ... . . . . . . . .. . 
- Data processing and peripherals ....... .. .. . .. ... ....••... . . . ........ • . 
- Automotive . ..................... . ..... . .. . . .. ... .. . . ... .... .. .. . ... . . 
- Household appliances ... . ..... . ... • .. . . ... . . ... . .. . . . ..... . . . . . . . . . . . . . .... . 
- Toys ...... . . . . .. .. .... . . .. .. . .... .. .. . .. . .. . . ... .. . .. . .•.. . . . . ..... . . ... . . . 
- Other . .... . . .. . . . . .. . .. .... .. .... . .. .. .. . . ....... . .. . ..... .. . . . •• . . . 

VER BESUCHT DIE AUSSTELLUNG ? 

22.0 % 
19.5 % 
18.0 % 
16.5 % 
16.0 % 

9.0 % 
8.0 % 
6.5 % 
4.0 % 

17.5 % 

lie Ausstellung der Bauelemente empfängt etwa 80 .000 Besucher, welche alle namentlich 
3stgehalten werden , darunter stelIt man 8.000 Ingenieure und Techniker aus dem Ausland 
est. 

~ELCHES SIND DIE SCHWERPUNKTE DES INTERESSES FOR DIESE DESUCHER : 

"s Hauptinteresse haben diese Besucher angegeben : 
- die Bauelemente .. . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .... • . . . .. .. .. . .... • . . .. 
- die MeBgeräte . ... ... . . . .... .... . . . . .... ... . . . ...... . ... . . . .. . 
- die Ausrustung fUr die Fertigung. . . . .... . . . . . . .. . . . . ... . . ......... . 
- die Werkstoffe ...... . ... . . .. . . . . . .. . .. . 

64,0 % 
13,0 % 
12 ,5 % 
10,5 % 

_ 86 % der befragten Besucher erklären, daB ihre Firma elektronische Bauelemente ver
lendet . 
liese Zahl spaltet sich wie folgt auf die verschiedenen Tätigkeitsgebiete auf : 

- Automation, Steuer- und Regeltechnik .. .... .. . . . .. ... . . . . . .. . 
- Fernmeldewesen . . . . .. . .. ... . . . . . . ... . . . . .... .. . . . . . . . . . . . . ............ . 
- Luft· und Raumfahrt .... . . .. . . . .. . . . .. .. . . .. .. .. .. .... . . . ... . . . . . .. .. . . . . . . . 
- Radio, Fernsehen, Elektroakustik . . . . . . .. .. . ....... . .... .. . • .. . .... •. . ... .• ... 
- MeBtechnik .. . . . . . . ... . ...... . . ... . . .. . . . .. . • . ... . •... .. . . . . . . . .... ...... . .. 
- E.DV. und Randgeräte .. . . . . .. .... .... . . . .. .. ...... . • . . . .. .. . .. .. . . • . . . . ..... 
- Kraftfahrzeugindustrie .. .. . . .. .. . . • . . . . . .. . ..... . .. . .... .. ...... . ... • . .. . . . . • 
- Haushaltgerät . ..... . . . ... ... ... . . . . .... .. . ... . . .. ..... . . .... .. . . .. . .. ... . . . 
- Spielzeug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . .... . . . . . 
- Andere .. . . .... . .... . .. ... ... . ..... . •. .. .. .. . . .. ... ..... .. . . . . ... .. .• . .. . .. . 

22,0 % 
19 ,5 % 
18,0 % 
16,5 % 
16,0 % 
9,0 % 
8,0 % 
6,5 % 
4 ,0 % 

17,5 % 



la presse et le salon 

I I 
La presse technique de I'electronique 
est etroitement associee au succ€ls 
du salon; une soixantaine des mai
sons d'edition provenant d'une dizaine 
de pays presentent un panorama com
piet des grandes revues de I'electro
nique editees dans le monde. 
150. publ ications consacrent des ar
ticles au salon des Composants ou 
publient des comptes rendus sur les 
materiels presentes. 
450 journalistes sont rec;us il la salle 
de presse. 

I 
La stampa tecnica dell'elettronica e 
strettamente legata al successo del 
Salone ; una sessantina di case di edi
zioni provenienta da una decina di Pae
si presentano un panorama completo 
del le grandi riviste dell'elettronica 
pubblicate nel mondo. 
150 pubblicazioni consacrano degli ar
ticoli al Salone dei Componenti o pub
blicano dei resoconti sui materiali pre
sentati. 
450 giornalisti sona ricevuti nella sala 
della stampa. 

The electronics trade press is c10sely 
associated with the success of the 
exhibition: sixty publishers from about 
ten countries will be presenting a com
plete panorama of the world's major 
electronics reviews. 

150 publications will be devoting arti
cles to the components exhibition or 
publishing reports on the displayed 
equipment. 

450 journalists will be received in the 
press room. 

La prensa tecnica de la electr6nica se 
encuentra estrechamente asociada al 
exito del Sal6n : unas sesenta edito
riales, procedentes de diez paises, 
presentan un panorama completo de 
las principales revistas de la electr6-
nica que se editan en el mundo. 
150 publicaciones dedican articulos al 
Sal6n de Componentes o publican re
senas acerca de los equipos presenta
dos. 
450 periodistas son recibidos en la 
Sala de Prensa. 

Die technische Presse trägt stark ZUIl 
Erfolg der Ausstellung bei : etwa sech 
zig Verleger aus etwa zehn Länden 
werden ein vollständiges Panoraml 
der grol3en Elektronikzeitschriften ge 
ben, die auf der ganzen Welt heraus 
kommen. 
150 Veröffentlichungen werden Artike 
liber die Ausstellung der Bauelementl 
bringen , bezw. Berichte liber das aus 
gestelIte Gerät veröffentlichen. 
450 Journalisten werden im Presse 
raum empfangen verden. 



3tte manifestation, placee sous le haut pa
Jnage de Monsieur le Ministre du Develop
lment Industrie l et Scientifique , est organisee 
Ir l'Union des Associations Techniques Inter
Itionale (U.A .T.I.) et par la Societe Fran9aise 
lS Electroni ciens et des Radioelectriciens 
; .F.E.R.) . Elle est placee sous le patronage 
l la Federation Nationale des Industries Elec
Jniques (F .N.I.E .) et du Centre National 
Etudes Spati ales (C .N.E.S,). 
l Comite d'Honneur est place sous la presi
mce du General AUBINIERE , Directeur Ge
iral du Centre National d 'Etudes Spatiales 
;.N.E.S.) . 
l Colloque se deroule dans le bätiment des 
mferences de I 'UNESCO il Paris - 125 , ave
le de Suffren. L'accue il des congressistes 
;t assure il partir du samedi 27 mars , il 9 h. 
lS droits d'inscriptions sont fixes il 500 F 
Ir personne ; les inscriptions sont re9ues au 
lcretari at du Colloque International: 16 , rue 
l Presles , Paris 15' - qui .peut fournir tous 
s renseignements uti les et faire parvenir le 
glement general du Colloque. 
l versement des droits d 'inscription permet 
IX participants : 
. d'une part de penet re r dans toutes les sal
s de trava il et d'etre informes du programme 
l manifestations annexes et du programme 
lS dames qui font I'objet d ' inscription particu
~ res. 
- d 'autre part , de recevo ir : 

• Avant I 'ouverture du Colloque le guide du 
mgressiste, les resumes des communications. 

• Pendant ou apres le Colloque, les textes 
Jmplets des communicat ions qui auront ete 
lurnis par leurs auteurs. 
objet du Colloque est de traiter des proble
es techniques poses en radio-electricite et 
1 electronique par la communication , qu 'ils 
icoulent de I 'utilisation directe de systemes 
>atiaux comme moyen de communication ou 
l leur emploi pour d'autres applications . 
lS exposes presentes au Colloque seront re
tifs il : 
- la presentation de systemes d'application 

la description de nouvel les techniques . 
- la description fonr.tionnelle et la real isation 
l sous-ensembles . 
- les composants et les technologies d 'as-
1mblage. 

COLLOQUE INTERNATIONAL 

L' ESPACE 
ET LA 

COMMUNICATION 

This conference , sponsored by the French Mi
nister of Industrial and Scientific Development, 
is organised by the Union des Associat ions 
Techniques Internationales (U.A .T.I.) and by the 
Societe Fran9a ise des Electroniciens et des 
Radioelectriciens (S .F.E.R.) . It is also spon
so red by the Federation Nationale des Indus
tries Electroniques (F.N.I.E.) and th e Centre 
National d'Etudes Spatiales (C .N.E.S.). 

The Honour Committee is presided over by 
General AUBINIERE, Director General of the 
Centre National d 'Etudes Spatiales (C.N.E.S .). 

The Conference will be held in the UNESCO 
con ference building in Paris - 125 avenue de 
Suffren. Conference members wi II be received 
begining on Saturday , March 27 at 9 a.m. 

Registration fees have been set at 500 francs 
per person. Registrations are made at the 
secretariat of the International Conference : 
16 Rue de Presles , Paris 15' - where any de
sired information as weil as the general regu
lations of the Conference, may be obtained , 

The payment of registration fees permits par
ti cipants : 
- to enter all session rooms and to be in
formed of the programme of related events, 
and of the ladies' programme; covered by 
special registration arrangements . 
- to receive the Conference gUide book and 
abstracts of papers, before the opening of the 
Conferencp, and complete texts of communi
cations during or af ter the Conterence . 

The object of ithe Conference is to deal with 
technical problems encountered in radio engi
neering and in electronics, in relationship with 
communications, and as encountered either in 
the direct use of satellite systems as means 
of communications , or in their use for other 
applications. 

The papers presented at the Conterence wi II 
be relative to : 
- the presentation of applicatlon systems and 
the description of new techniques . 
- the functional description and the design of 
subassemblies. 
- components and techniques concerning as
sembly, 

Diese Veranstaltung unter der hohen Schirm
herrschaft des Ministers fUr die industrielle 
und wissenschaftliche Entwicklung , wird von 
der Union des Associations Techniques Inter
nationale (U .A .T.I.) und von der Societe Fran-
9aise des El ectroniciens et des Radioelectri
ciens (S.F.E.R.) organisiert. Sie steht unter der 
Schirmherrschaft der Federation Nationale des 
Industries Electroniques (F.N .I.E.) und des 
Centre National d 'Etudes Spatiales (C .N.E.S.). 
Das Ehrenkomitee steht unter der Präsident
schaft des Generals AUBINIERE , GeneraIdirek
tor des Centre National d 'Etudes Spatiales 
(C.N .E.S.) . 
Das Kol loquium läuft in dem Konferenzgebäude 
der UNESCO in Par is 125 Avenue de Suffren 
ab. Der Empfang der Kongrel3teilnehmer ist 
ab Sonnabend den 27. März um 9 h sicher 
gestelIt. 
Die Einschreibegeblihr beträgt 500 F pro Per
son, die Anmeldungen werden vom Sekretariat 
des Internationalen Kolloquiums: 16, rue de 
Presles, Paris 15' - entgegengenommen, we 1-
ches auch alle Ausklinfte erteilen, und die 
allgemeinen Bestimmungen liber das Kollo
quium libermitteln kann. 
Die Zahlung der Einschreibgeblihr gibt dem 
Te i lnehmer folgende Rechte : 
- einmal den Zutritt zu allen Arbeitssälen und 
die Informationen liber das Programm der Ne
benveranstaltungen, und liber das Damenpro
gramm, fUr welche besondere Anmeldungen 
nötig sind. 
- zum anderen die Obermittlung : 
vor der Eröffnung des Kolloquiums, des Flihrers 
des Kongrel3teilnehmers, und der Zusammen
fassungen der Beiträge. 
Das Kolloquium hat sich zum Ziel gesetzt, die 
technischen Probleme zu behandeln, die sich in 
der Radioelektrizität und der Elektronik flir 
die Obertragung 5tellen, ob diese sich nun aus 
der unmittelbaren Verwendung von Raumsys
temen als Obertragungsmittel , oder durch den 
Einsatz fUr andere Anwendungen ergeben. 
Die Vorträge des Kolloquiums beziehen sich 
auf: 
- den Vortrag von Anwendungssystemen und 
die Beschreibung neuer Techniken . 
- die funktionsgemässe Beschreibung und 
Herstellung von Untergruppen. 
- die Bauelemente und die Technologien des 
Zusammenbaues. 



ou s'adresser 
pour connaitre le·salon 

I I 
OU S'ADRESSER ? 
L'organisation du salon 
international des compo
sants electroniques est 
confiee a la Societe pour 
la diffusion des sciences 
et des arts - S_D.S.A. , 
14, rue de Presles , 75-PA
RIS (15"), tel. 273.24.70+ 
C'est la qu'il faut s'a
dresser avant I'ouvertu
re du salon aussi bien 
pour les demandes de 
dossiers d'exposants que 
pour les dem andes de 
renseignements ou pour 
le service de presse. 
A partir du 28 mars et 
pendant la duree du sa
lon on s'adressera par 
contre au Commissariat 
General du Salon des 
Composants • Hall monu
mental» du parc des ex
positions , Porte de Ver
sailles, PARIS (15'), tel. 
532.61.00 + 
Le salon dispose de re
presentants dans huit 
pays: 
Dans tous les pays on 
peut obtenir des rensei
gnements en s'adressant 
a I'attache commercial 
pr€ls de l 'Ambassade de 
France. 

WHERE TO OBTAIN 
INFORMATION ON THE 
EXHIBITION 
The organisation of the 
International Exhibition 
of Electronic Components 
has been entrusted to 
S.D .S.A. (Societe pour la 
Diffusion des Sciences et 
des Arts) , 14, Rue de 
Presles, Paris 15. Tele
phone: 273 .24.70. 
General and press infor
mation may be obtained 
there before the opening 
of the exhibition. 
However, from March 28 
on , and during the exhibi
tion, enquiries should be 
addressed to the Com
missa riat General du Sa
lon des Composants, 
• Hall Monumental", Parc 
des Expositions Porte de 
Versailles, Paris 15. Tele
phone : 532.61.00. 
The Exhibition is repre
sented in 8 countries . 
In all countries, informa
tion may be obtained 
from the commercial at
tache at the French Em
bassy. 

AN WEN MUR MAN 
SICH WENDEN ? 
Die Organisation der In
ternationalen Ausstellung 
der elektronischen Bau
elemente ist der Societe 
pour la Diffusion des 
Sciences et des Arts 
« S.D.S.A.", 14, rue de 
Presles, F 75 PARIS (15' ) 
Ruf 273-24-70 + ubertra
gen worden. 
Diese Anschrift ist vor 
der Eröffnung der Aus
stellung maBgebend, 50-
wohl fUr die Anforderun
gen der Unterlagen fUr 
Aussteller, als auch fur 
Auskunfte oder fiir den 
Pressedienst. 
Vom 28. März ab und 
während der Dauer der 
Ausstellung ist dagegen 
das Generalkommissariat 
der Ausstellung fur elek
tronische Bauteile in der 
Monumentalen Halle im 
Ausstellungsgelände an 
der Porte de Versailles, 
PARIS (15' ) Ruf 532-61-
00 + zuständig. 
Die Ausstellung hat Ver
treter in acht Ländern : 
In allen Ländern können 
Auskiinfte iiber den Han
delsattache der franzö
sischen Botschaft erhal
ten werden. 

Deh~gues du comite pour la promotion il 
ALLEMAGNE 

I'etranger des salons franc;ais 
ESPAGNE 

FRANZÖSISCHE FACHAUSSTELLUNGEN 
Salierring 12 - 5 Köln - Allemagne Federale -
Tel 31 .72.73 - 31.80.45 -
Telex 8881133 Salon D 

ANGLETERRE 
FRENCH TRADE EXHIBITIONS 
24, Rutland Gate - London S. W. 7 - England 
Tel. 589.01.85 - 589.01.86 

DANEMARK 
FRANSKE FAGUDSTILLlNGER 
Delegationen i Danmark 
Amaliegade 12 - 1256 Copenhague K -
Danemark 
Tel. 14.63.90 

INVITATION 
De la part de: FN lE From 

DELEGACION EN ESPANA DE LOS 
SALONES ESPECIALlZADOS FRANCESES 
Calle de Serrano 3 - Madrid - Espagne 
Tel. 225.93.20 - 225.93.28 - 225.93.29 

HOLLANDE 
FRANSE VAKBEURZEN 
Herengracht 117 - Amsterdam - C -
Hollande 
Tel. 23.92.04 

ITALlE 
MOSTRE SPECIALlZZATE FRANCESI 
Via Meravigli 12 - 20.123 Milano - Italia 
Tel. 863.042 - 800.979 

Ilnmnom ElNIIIIIOI OF ELECIIOfIIC COlroNEITI 

SALON 

INTERNATIONAL OES 

COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES 
P.(\RIS 

du 31 Mars au 6 A'ml 1971 

de 8h30 å 18h30 

PLEASE DO NOT FOLO 

NE PAS PLlER SV.P. 

Pa rt des Exposi tions - POlte de Versailles - 9h ii 19h 

INTERNlnOllLE IUUTELLUN& DE! ELEITRDNIICMEN IlUELEIEITE 

I • 
A CHI RIVOLGERSI? 
L'organizzazione del Sa
lone Internazionale dei 
componenti elettronici e 
affidata alla societa per 
la diffusione del le scien
ze e delle arti -S .D.S.A .• 
- 14, Rue de Presies -
75 - Paris - XV' Tel. 
273.24.70. 
E' a questo indirizzo che 
bisogna rivolgersi prima 
dell 'apertura del Salone 
sia per le domande di 
dossier che per le ri
chieste di informazioni o 
per il servizio stampa. 
Dal 28 marzo, e per tutta 
la durata del Salone, ri
volgersi invece al Com
missariato Generale dei 
componenti • Hall Monu
mental» del Parco eEpo
sizioni - Porte de Ver
sailles - Paris XV' - Tel. 
532.61.00. 
II Salone ha due rappre
sentanti in 8 Paesi : 
In tutti i Paesi si possono 
ottenere delle informa
zioni, rivolgendosi alJ'ad
detto commerciale pressa 
l'Ambasciata di Francia. 

SUEDE 

i. A DONDE DIRIGIRS 

La organizaci6n del Sal 
internacional de coml 
nentes electr6nicos ql 
da encargada a la Socil 
pour la diffusion c 
sciences et des arts 
• S.D.S.A.» - 14, rue 
Presles, 75 PARIS (1 
Francia - TeIM. 273.24. 
Esta es la direcci6n a 
cual es preciso dirigil 
antes de la inauguraci 
del Sal6n, tanto para , 
licitar las demandas 
expediente de exposi' 
como para las demanc 
de informes o el servil 
de prensa. 
A partir del 28 de mar: 
y durante la celebraci 
del mismo, serå preci 
dirigirse, en cambio 
Comisariado General I 

Sal6n de Componenl 
« Nave Monumental " , I 

Parque de Exposicion 
de la Puerta de Versa II 
- PARIS (15'), Tel 
532.61.00. 
El Sal6n estå represl 
tado en och o pafses, 
saber : 
Tambien existe la posi 
lidad de obtener inform 
en todos los pafses, di 
giendose al Agregado C 
merciai de la Embaja 
de Francia. 

MÄSSOR OCHU UTSTÄLLNINGSAVDELNIN 
Chambre de Com.merce franc,:aise en Su€lde 
Kungsgatan 7 - Stockholm C - SU€lde 
Tel. 10.38.48 - Telex 108 29 

U_S_A_ 

FRENCH TRADE SHOWS 
FRENCH CHAMBER OF COMMERCE 
IN THE UNITED STATE S INC. 
1350 Avenue of the Americas -
New York N.Y. 10019 - Etats-Unis 
Tel. (212) 582.4960.1 Cables: FRENCHAMB 
Telex N. Y. 224784 
precede de: 
FR EN CH TRADE SHOWS 

II 
Pour obtenir votre carte 
d'invitation officielle vous 
pouvez decouper cette 
carte, inscrire votre nom 
et vo tre adresse et I'en
voyer a la S.D.S.A. ou la 
presenter au service d'ac
cueil du salon. 

~I~ 
~~ 

To obtain your official in
vitation, complete and 
cut out this card and 
sen d it to S.D.S.A" or 
present it to the recep
tion service at the Exhi
bition. 

Um Ihre amtiiche Ein 
dung zu erhalten. genii 
es diese Karte aUS2 
schneiden , Ihren Naml 
und Ihre Anschrift eim 
tragen und diese an d 
S.D.S.A. zu schicken od 
diese im Empfangsbu 
der Ausstellung vorzl 
legen . 

I • 
Per ottenere i I vostro i 
vito ufficiale, potete rit 
gliare questa tesser 
scrivervi il Vostro non 
e indirizzo e inviarla al 
S.D.S. o presentaria 
servizio informazioni d 
Salone. 



Helipot 
Från Helipots stora program av pre
cisionspotentiometrar med tråd- cer
met- eller plastbanor presenterar vi 
några av de mest använda enheterna. 
Samtliga lagerförs i Stockholm. 

1. Typ A 
Diameter 
Effekt 
Antal varv 
Res. område 
Tolerans 
Linjäritet 

2. Typ 7246 
Diameter 
Effekt 
Antal varv 
Res. område 
Tolerans 

Linjäritet 

trådlindad 
46 mm 
5W vid 40·C 
10 
10 Ohm - 648 kOhm 
± 3 %, ± 1 % 
± 0,25 %, ± 0,025 % 

trådlindad 
22 mm 
2W vid 25·C 
10 
10 Ohm - 125 kOhm 
± 5 %, ± 3 % 
± 0,25 % 

3. Typ 5311 
Diameter 
Effekt 
Antal varv 
Res. område 
Tolerans 
Linjäritet 

4. Skala RB 

trådlindad 
33 mm 
2W vid 40· C 
1 
10 Ohm - 44 kOhm 
± 3 %, ± 1 % 
0,5 %, 0,25 % 

1.000-delad precisionsskala 
Diameter 46 mm 
Antal varv 15 

Skala 2606 
1.000-delad precisionsskala 
Diameter 22 mm 

AB NORDQVIST & BERG Antal varv 15 

Tel. 08/44 99 80 • Box 4125 • 102 62 STOCKHOLM 4 

Sänd mig mer information om : 

D Typ 56 D Typ A 

D Typ 58 

D Typ 61 

D Typ 62 

D Typ 63 
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Helipot 
Trimpotentiometrar 
med cermetbana. 

Resistansområde 10 Ohm till 2 MOhm 
Standardtolerans ± 10 % 
Temp. koefficient ± 100 ppmrC 
på beställning även ± 50 ppmrC 
Leverans normalt från lager. 

l. S6P: Pinnar enl. RJ-12. Militärtyp. 
Effekt lW. Möter eller överträffar 
MIL 22097. FIL-godkänd. 

2. S8P: Pinnar enl. RJ-ll. Militärtyp. 
Effekt 1 W. Möter eller överträffar 
MIL 22097. 

3. 78P : Pinnar enl. RJ-ll. 
Effekt 0,7SW. Antal varv 22. 
Möter hårda miljökrav enl. 
MIL-spec. FTL-godkänd. 

4. 63X : Effekt O,SW. Militärtyp. 
Möter eller överträffar MIL 
22097. Andra utförande : 63L, 
63P,63W. 

s. 61PA: Pinnar enl. RJ-SO. Antal 
varv l. Effekt O,SW. Möter eller 
överträffar MIL 22097. 

6. 79P: Effekt 0,7SW. Industrityp. 
Antal varv IS. Lågt prissatt 
enhet. Pinnavstånd 2,S mm. 

7. 77P: Effekt 0,7SW. Industrityp. 
Antal varv IS. Pinnavstånd S mm. 

8. 66P: Effekt O,SW. Industrityp. 
Antal varv 20. Andra utförande 
66X,66W. 

9. 62P: Effekt O,SW. Industrityp. 
Antal varv 1. Lågt prissatt enhet. 

10. 76P: Pinnar enl. RJ -11. Industrityp. 
Effekt 0,7SW. Antal varv IS. 
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